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Medewerkers aan deze Minimiks:
Ton Slaets, Bas Fransen, Suzanne
Bouman, Jan Driessens, Rien v. Kessel
e.v.a.
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Jongens

Jeugd

29

32

61

Mini’s

4

6

10

Heren

Voorz. Ton Slaets
Tel.: 06-52607617
Secr. Gert Lahaije
Tel: 0492-463772
Penm. Peter van Leuken
Tel: 0492-463440
Anja Beekmans
Tel: 0492-464604
Stan vd Heijden
Tel: 06-48750247
Postadres BC Mixed:
Gert Lahaije
Waterhoenplein 20
5741 BB Beek en Donk
Tel: 0492-463772
ghjlahaije@
onsbrabantnet.nl

Dames

Bestuur BC Mixed

Meisjes

Ledenbestand 17-03-2018

Colofon

Senioren

42

50

92

Nsl

11

9

20

2

2
6

Osl
Ereleden

1

5

Totaal:

54

66

33

38

191

Nkki Staal
Rosemarie van Berlo
Jamie Wasser
Senna Weijers
Janna Schots

Senioren:

Comp. Leider Senioren:
Ruud Fransen
Tel: 06-37311766
seniorencompetitie@
bcmixed.nl

Floor Swinkels
Willem v Uden
Veerle van Schaijk

Jeugd:

Comp. Leider Jeugd:
jeugdzaken@
bcmixed.nl
Jeugdcommissie:
jeugdzaken@
bcmixed.nl

Agenda

Badmintonclub Mixed,
opgericht 11 jan.1961
Aangesloten bij de
Helmondse Badminton
Bond
KvK nr.: 40239324
Rekeningnummer:
10 14 25 597
Sporthal D’n Ekker,
Muzenlaan 2a
5741 NS, Beek en Donk
Tel: 0492-466263
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Totaal

12-10: Algemene ledenvergadering
2/3-11: Clubkampioenschappen
17-11: Uitgave volgende Minimiks
30-11: Pietenavond
12-12: Uitwisseling met BC Bakel
14-12: Zaal dicht ivm rollershow

04-01: Nieuwjaarsreceptie, vriendjesavond jeugd.
27-01: Open jeugdtoernooi
Noteer deze data in je agenda!
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Tijdens de afsluitingsavond van het vorige
seizoen werden er
nog enkele leden in
het zonnetje gezet.
Rob en Anniek waren
beste competitie spelers en Evi de winnares van de
Mixedmanager

3

Van jullie voorzitter

,
Beste spor tvrienden

r uit,
dit seizoen weer 7 kee
De Minimiks komt ook
op.
ts
tro
e
etj
be
n
ee
tie best
daar zijn we als redac
ksvol
de, ook wel in de
Jullie kunnen kiezen om
papier of digitaal te
op
"
iks
"M
mond genoemde
ontvangen.
r dat er vaak veel
In de praktijk blijkt echte
liggen, dat is natuurpapieren Miksen blijven
het paats is het jammer van
pla
e
lijk zonde. In de eerst
jk volgens
gri
lan
be
on
T
ats, zeker NIE
pier, in de tweede pla
Miks onge e
el met die hamer) is elk
e uitgave
onze voorzitter (jeweetw
elk
bij
er
t
… als je bedenkt da
ar 1
veer een pilske waard
da
t
da
len
tel
ors
vo
en kun je je
.
ongeveer 20 blijven ligg
en
hebb
n leuke avond van kan
persoon toch zeker ee
lden als je de
gmaals om je af te me
We vragen daarom no
Dit kan op re.
en
ng
tva
on
t
papier wil
Minimiks niet meer op
even aangeven
tuurlijk kun je het ook
dactie@bcmixed.nl. Na
we afgespro en
bb
he
of Katja. Verder
ud
Ru
e,
Arn
,
rlie
Ma
bij
s blijft liggen
dezelfde naam 3 editie
ken dat als een Miks op
ald
ha . Zo probe distributielijst wordt ge
je dan vanzelf van de
nd te zijn. Er
are
sp
wust als kostenbe
ren we zowel milieube
iksen liggen
nim
Mi
o
nc
ijd enkele bla
zullen vanaf nu wel alt
1 wilt.
n als je er toch graag
die je mee kunt neme

Redactie:
Marlie Fransen
(lay out)
Ruud Fransen
Katja van der Vorst
Arne van de Wijdeven

Redactie Minimiks

Auto en Motorrijschool
DE JONG
Akkermuntstraat 16
5741 VK Beek en Donk
Tel.: 0492-462911
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Het nieuwe seizoen biedt nieuwe kansen.
Dat geldt voor alle leden bij BC Mixed. Uiteraard krijgen de
competitiespelers met hun team de kans om er weer een
fantastisch seizoen van te maken. Kunnen de jeugdtrainers
weer volop aan de slag om de jeugd nog beter te maken.
Hebben de recreanten weer veel bijgeleerd en kunnen zij
anderen uitdagen om nog beter te worden. Kan de redactie
weer nieuwe rubrieken verzinnen om de Minimiks nog gevarieerder en mooi te maken (wat haast niet meer lijkt te kunnen zo mooi is hij al). Krijgen nieuwe initiatieven zoals gewoonlijk een kans om uitgevoerd te worden. Teveel kansen om op te noemen. En
zo krijgen wij als bestuur ook dit seizoen weer de kans om onze prachtige club
samen met jullie nog mooier te maken. Hiervoor bezoeken wij regelmatig bijeenkomsten waarin we inspiratie en nieuwe ideeën opdoen. En waarin we zeer vaak
de bevestiging krijgen dat we op de goede weg zijn. Van dat alles krijgen wij veel
energie.
Volle zaal – banen wisselen
Het zal de meesten van jullie de afgelopen tijd wel opgevallen zijn dat het behoorlijk druk is in de zaal. Zowel bij de jeugd als bij de senioren zijn de trainingen weer
begonnen. En ook de recreatieve spelers komen in grote getalen hun wedstrijdjes
spelen. Om de avond voor iedereen zo prettig mogelijk te laten verlopen is het
belangrijk dat er goed gewisseld wordt als de zoemer gaat. Dat betekent voor de
spelers van de baan gaan na een wedstrijd, en voor bankzitters klaar gaan staan
bij een baan. Zo rouleren we met z’n allen en komt iedereen aan zijn trekken.
Wisseling van de wacht
Op 12 oktober aanstaande is weer onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering
(ALV). In deze uitgave en per mail heb je de agenda ontvangen. Zoals je ziet
neemt Anja tijdens deze vergadering afscheid als bestuurslid. Alleen al om die
reden hopen wij natuurlijk dat het erg druk wordt tijdens de vergadering. Natuurlijk
is een mooie opkomst ook leuk voor Anne Swinkels, de opvolger van Anja, en
vinden wij een drukbezochte vergadering altijd belangrijk. Het gaat op die vergadering tenslotte om ontwikkelingen van onze vereniging waarover jullie als leden
mee kunnen praten en indien nodig over kunnen stemmen. We zien jullie dus
graag op vrijdag 12 oktober. Ben je verhinderd, meld je dan even af (bij Gert).
Rest mij iedereen een prettig, succesvol en sportief seizoen te wensen.
Ton Slaets
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Bestuursmededelingen

Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed
d.d. 13-06-2018.

Aanwezig: Ton Slaets;
voorzitter, Peter van Leuken;
penningmeester,
Gert Lahaije; secretaris,
Stan van der Heijden;
bestuurslid. Anja Beekmans; bestuurslid. Anne
Swinkels; gast.

1.Opening
Ton opent de vergadering
om 20.30 uur.
2.Ingekomen en uitgegane stukken
Ingekomen:
•Uitnodiging van de HBB
voor de prijsuitreiking van
de competitie en de beker
op 10 juni. •Mail van Flagship met de vraag welke
onderwerpen nog een keer
aan bod moeten komen.
Uitgegaan:
•Aanmelding
Laarbeek
Sportief. •Formulier voor
de zaalhuur.
3.Notulen bestuursvergadering d.d. 16 mei
2018
•De notulen zijn met dank
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aan Gert goedgekeurd.
4.Financiën
•Begroting
besproken.
•Het geld van de Rabobank is al binnen. Volgend
jaar eerder samenwerking
zoeken met andere verenigingen.
5.Ledenbestand
•Nieuw: Rosemarie van
Schijndel, Sem Merkx, Gijs
Bouman, Senna Wijers en
Nikki Staal. •Van mini naar
jeugd: Rubin Dijk, Jimmy
Coppens, Liam Wasser en
Vic van Herwijnen. •SLNSl: George Permis Levyssohn.
6.Commissies
•Recr. -Niets.
•JC: -De jeugd dag is prima verlopen.-Ouder-kind
gepland op 15 juni. -Het
tekort aan trainers voor het
1ste uur besproken. -Het
wijzigingsformulier moet
nog worden verstuurd.
•Red: -Niets.
•Bac: -Husseltoernooi op
29 juni. -De afsluitingsavond besproken.
•TC: -Met Paul Boelens afgesproken dat ze het toernooi verder uitwerken en er
zelf op terugkomen.
•CC: -Trainer, geen nieuws.
-De teams zijn definitief.
-VCL vergadering van de
HBB besproken.
•Sfeer: -Goed.
•PR:
-Niets.
•Website: -Niets.
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•Archiefcommissie: -Mail
van Rien aan alle commissies met de vraag voor materiaal van het afgelopen
seizoen voor het archief.
Onderzoeken of er een “archiefupload” kan worden
gemaakt zoals nu de bij de
foto’s. Commissies kunnen
dan bijv. posters, foto’s,
teksten enz. kwijt.
• Wijzigingen vrijwilligers:
-Geen.
7.Opvolging Anja
Kan van de agenda.
8. Rondvraag
•1ste speelavond is op 10
augustus, voor de jeugd op
de 24ste. •De datum voor
de ALV bepaald op 12 oktober. •De volgende vergadering is op woensdag 22
augustus. •De uitnodiging
voor de Mixed-Grill moet
snel worden verstuurd.
•Het muurtje in het kleedlokaal is van de baan, de oplossing is verhuizen. •AVG:
op de achterkant van het
inschrijfformulier moet de
vragenlijst voor de AVG komen. •Mail voor de shirtjes
versturen.
•Er ligt een uitnodiging van
Ganzeveer om op 5 juli te
komen spelen, dit aan de
leden bekend maken.
•Taakverdeling met Anne
i.p.v. Anja.
9. Sluiting
Ton sluit de vergadering
om 23.10 uur.

Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed
d.d. 22-08-2018.

Aanwezig: Ton Slaets;
voorzitter, Peter van Leuken;
penningmeester,
Gert Lahaije; secretaris,
Stan van der Heijden;
bestuurslid. Anja Beekmans; bestuurslid. Anne
Swinkels; gast.

1.Opening
Ton opent de vergadering
om 20.10 uur.
2.Ingekomen en uitgegane stukken
Ingekomen:
•Uitnodiging van de Rabobank voor een bijeenkomst,
verenigingscafe vitaal verenigen op 2 oktober. Ton
en Peter melden zich aan.
•Verslag CCL vergadering
van de HBB.
•Wijziging rekeningnummer
Anne Swinkels.
•Uitnodiging voor de ALV
van de HBB op 11 september. •Uitnodiging Flagship
voor zaterdag 29 september. •Mededeling van de
HBB dat er een nieuwe
penningmeester is, Saskia
van de Burgt.
•Akkoord van Hans van
Gend voor de data van de

toernooien.
•Beleidsdocument van de
BB betreffende de AVG.
•Adreswijziging Martin en
Dena. •Vraag van BC Bakel voor een uitwisseling.
•Uitnodiging van Hans van
Gend voor een evaluatie
op 31/8 voor de gebruikers
van de sporthal.
Uitgegaan:
•Reactie van Ton op de
notulen van de BCS, het
ontbreken van de afspraak
over de 2 coachpassen.
3.Notulen bestuursvergadering d.d. 13 juni
2018
•De notulen zijn met dank
aan Gert goedgekeurd.
4.Financiën
•Niets.
5.Ledenbestand
•Nieuw: Jaimie Wasser,
Janne Schots en Senna
Weijers. •Van mini naar
jeugd: Femke Boelens.
•Gestopt:
Veerle
van
Schaijk en Floor Swinkels.
•Van jeugd naar senioren:
Leslie Heerding, Tristan
Verstappen, Anne Slaets,
Jadzia Spaan en Mathijs
Janssen. •Het nieuwe inschrijfformulier is klaar.
6.Commissies
•Recr. -Niets.
•JC:
-Laatste vergadering van de JC besproken.
De verdeling van de trainers in het 2e uur is geregeld, voor het 1ste uur is er
nog steeds een tekort.-De
vrije banen in het 2e uur
nog bespreken met de JC.
-Afgesproken om de data
MINIMIKS September 2018

van de besprekingen tussen bestuur en JC
vast te leggen voor de rest
van het seizoen.
•Red: -De uiterste datum
voor het uitbrengen van de
volgende Minimiks is
bekend bij de redactie.
•Bac:
-Voorbereidingen
voor de Mixed-Grill lopen,
de opgaves ook.
•TC: -De uitnodiging voor
de clubkampioenschappen wordt binnenkort verstuurd.
•CC:
-Trainer, geen
nieuws. -Ton heeft een
trainingsschema
gemaakt..
-VCL vergadering van de
HBB besproken.
•Sfeer: -Goed.
•PR:
-Niets.
•Website: -Niets.
•Archiefcommissie: -Niets.
•Wijzigingen vrijwilligers:
-Geen.
7.ALV
Kort besproken.
8. Rondvraag
•Volgens een mail van de
HBB zouden wij een overeenkomst hebben met ze.
We weten niet wat daarmee wordt bedoeld. We
wachten de ALV af.
•Ton en Peter gaan naar
de ALV van de HBB.
•Uitwisseling met Bakel:
Gert bespreekt het met
Ruud en gaan het met Bakel regelen. •De volgende
vergadering is op donderdag 13/9.
9 Sluiting Ton sluit de vergadering om 22.30 uur.
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Clubkampioenschappen 2018

2 en 3 november a.s.

Wim van den Wildenberg

Hierbij nodigen wij alle leden van harte
uit om mee te doen.

Op 25 augustus jl. is ons oud-Mixedlid Wim van den Wildenberg
overleden.

De inschrijvingstermijn sluit op 5 oktober 2018. Zorg dat je er
op tijd bij bent! Als je meedoet verwachten we dat je beide
dagen aanwezig bent.(vrijdagavond en zaterdag de hele dag)

Wim is in 1981 lid geworden en heeft op een aantal zaken zijn stempel
gedrukt bij Mixed. Zo heeft hij op hoog nivo competitie gespeeld van
1981 tot en met 2002. Hij is Verenigings Competitie Leider geweest, in
1993 'beste competitie speler' en in 1999. Clubkampioen. Ook is Wim
een aantal jaren lid is geweest van de Bonds Wedstrijd Commissie van
de Helmondse Badminton Bond. Verder kennen we Wim van de jaren dat
hij met zijn tweede vrouw Joke achter de bar stond in de kantine in de
oude sporthal d'n Ekker. In 2006 kreeg Wim een oorkonde voor zijn 25-jarig lidmaatschap bij de vereniging.

Let op!! Inschrijven kan uitsluitend digitaal via
toernooien@bcmixed.nl.

We wensen zijn familie veel sterkte bij dit verlies.
Remco Driessens
Jeroen Lutterman
Anne Slaets
Paul Boelens
Lucas v Deursen
Dora Polman
Dennis Verlijsdonk
Laurens van Kilsdonk
Marie-Louise Polman
Anne Swinkels
Evelien Kuypers
Tim v Vijfeijken
Geert Rian Hendriks
Sanne van Lieshout
Jelte Bouman
Michael Hollanders
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27-09
27-09
27-09
30-09
01-10
01-10
02-10
06-10
09-10
10-10
10-10
11-10
12-10
12-10
13-10
14-10

15-10
Toon Slaets
17-10
Gijs Niolai
Max Wieland
21-10
23-10
Annie Boetzkes
23-10
Mirne Jansen
Marente Verstappen 24-10
26-10
Joris Boelens
Dex van Lankveld
27-10
02-11
Tim Slaets
06-11
Katja vd Vorst
Berton van Asseldonk07-11
07-11
Rien van Kessel
08-11
Ilke van Oirschot
Sabitri Heesakkers 10-11
16-11
Niels vd Kerkhof
18-11
Jan de Jong
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Laarbeek Sportief
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Mini’s geven
demonstratietraininig bij Laarbeek Sportief.
Door Marlie Fransen
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al goed in
zaklopen
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hier!
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Mijn broer is zandloper bij een
klokkenwinkel

Ik had laatst
honing met
bijsmaak

Al voor de vierde keer presenteerden sportverenigingen zich zondag 16
september in het kader
van Laarbeek Sportief. De
bedoeling hiervan is om

mensen te interesseren
voor en op de hoogte te
brengen van wat er in
Laarbeek op sportief gebied te vinden is. Ook BC
Mixed was natuurlijk weer
van de partij. Dit jaar had
men besloten om het een
beetje rustig aan te doen
omdat de zaal de laatste
tijd eigenlijk al vol zit.
Het bestuur was aanwezig
met een mooie stand vol
folders, foto’s, badmintonmaterialen ,etc. Iedereen
die wat te vragen had over
BC Mixed kon bij hen terecht.
Alleen om half één werd
er een kleine demonstratietraining gegeven door
Anniek van Leuken aan
haar Mini’s
Vol enthousiasme baanden de kids zich een weg
in de drukke zaal. Ze lieten aan het grote publiek
zien hoe je bij badminton
de shuttle opslaat en hoog
houdt en wat je allemaal
MINIMIKS September 2018

doet tijdens een badmintontraining. Om hen heen
werd er door de andere
kinderen van andere verenigingen gretig gebruik
gemaakt van de badmintonrackets om ook eventjes een shuttletje over te
slaan.
Alleen voor de Mini’s de allerkleinsten van de vereniging is er nog plek bij BC
Mixed. Dus ben je 4 of 5
jaar en wil je een leuke
sport gaan doen dan ben
je van harte welkom.
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Even voorstellen...

Dank je wel lieve Isabeau
voor het doorgeven van de
Mixedpen.

spelen bij Mixed, we zijn
dus als familie aardig vertegenwoordigt. Mijn opa
heeft ook altijd gebadmintond vroeger.

Ik ben Tristan Verstappen
en ik ben 18 jaar oud, ik
ben sinds 4 jaar lid van BC
Mixed.
Mijn moeder (Katja), zus
(Marente) en stiefvader
(Pedro) zitten ook bij
Mixed, en ook mijn neefje
(Rune) en mijn nichtje
(Neva) en mijn oom (Teun)

Mijn hobby's zijn gamen en
badminton en koken, sinds
dit jaar speel ik bij de senioren en dat vind ik erg
leuk. Ook speel ik dit jaar
voor het eerst competitie
bij de senioren, we hebben
nu nog geen wedstrijd gespeeld maar ik heb er erg
veel zin in. Verder game ik

Hallo allemaal,

ti
In sters
n
Mu
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graag, maar veel tijd heb ik
daar niet voor.
Mijn moeder kookt vaak
heel lekker en apart, ik sta
dan graag in de keuken
over haar schouder mee te
kijken wat ze allemaal
klaarmaakt. Zij vindt dat
ook gezellig en ik leer er
veel van.
Ik zit in het tweede jaar van
de VEVA, daar doe ik een
duale opleiding, 1 gedeelte
is van de landmacht en
mijn vakopleiding is op
het SUMMA, mechatronica. Ik vind beiden erg leuk
maar de stage die ik eens
in de 4 weken loop op de
kazerne in Soesterberg
vindt ik het allerleukste.
Ook werk ik 4 avonden bij
Chalet Couvert in de bediening en 1 ochtend in het
ziekenhuis bij de schoonmaak.
Groetjes Tristan

Hallo ik ben Sem Merks en ik ben 7 jaar. Ik zit op kindcentrum de Raagten en heb maar liefst 4 juffen. (Miranda, Kristy, Nicole en Lieneke). Ik heb 1 tweelingzus Fleur. Mijn
papa heet Rik en mijn mama Leonie. Ik wil graag Prins
Carnaval worden. Met vriendjesdag ben ik kennis komen
maken met badminton. Ik heb al veel vriendjes en vriendinnetjes bij BC Mixed. (Roos, Jimmy, Femke, Rubin,
Jaimy, Liam en Wessel). Ik wil eerst goed kunnen badmintonnen voodat ik competitie ga spelen, zodat ik ook
kan winnen, want ik kan helaas slecht tegen mijn verlies. Ik
vind Mixed een leuke club.

Jamie Wasser is mijn naam en ik ben 6 jaar. Ik zit op De
Raagten bij juf Ellen en Joyce. Ik heb een broer Liam,
mijn papa heet Gijs en mijn mama Mirjam.Mijn broer
Liam werd uitgenodigd op de vriendjesavond van BC
Mixed hierdoor werd hij lid en toen wilde ik ook. Naast
Liam ken ik Vic, Jules, Roos, Rubin, Sem, Jannek,
Tim, Femke en Jochem. Naast badminton doe ik nu
aan zwemmen (fit&fun) en verder speel ik erg graag
buiten met vriendjes. Ik hou ook van voetbal

Mijn naam is: Senna Weijers Ik ben 10 jaar bijna 11.
Ik vindt het heel leuk om te badmintonnen, hiervoor zat
ik bij paardrijden. Ik ga graag op vakantie naar de camping. Mijn hond heet Luna. Ik woon in Beek en Donk
met mijn ouders en een broer. Groeten Senna Weijers
Hallo,
mijn naam is Nikki Staal en
ik ben 7 jaar. Ik woon samen
met mijn broertje Sjoerd van 4 jaar
bij mijn papa Arjen en mama Linda. Ik zit op het Klokhuis in groep 4,5,6 van juffrouw Ellen en juffrouw Madelon. Mijn vriendinnetje Sterre zat al op badminton en
daarom ben ik ook een proefles gaan doen. Ik vond het
meteen heel leuk. Mijn grote neef Lucas geeft ons training. Dit vind ik gaaf!
Naast badmintonnen vind ik het leuk om te tekenen.
Ik heb een konijn, hij heet Snoepie.
MINIMIKS September 2018
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Hoi ik ben Desley en mijn achternaam is van Schijndel.
Ik ben 10 jaar en zit op het Otterke. Ik zit in groep 7 bij juf
Evelien en juf Milou. Ik heb 1 zus Kimberly zij is 16 jaar en
1 broer Jaimy en hij is 13. Mijn papa heet John en mijn
mama Brigitte. Ik ben bij badminton gekomen omdat ik
graag bekers wil winnen. BC Mixed is een leuke club
en je krijgt er goede training. tim, Femke, Joris, Sven,
Theun, Evi, Dex, Niels, Siem en Marit zijn bekenden
van mij. In oktober begin ik al met competitie en daar
heb ik heel veel zin in. Knutselen en scouting zijn mijn
andere hobby’s. Later wil ik Breakdance leraar en politieagent worden
Hallo ik ben Gijs Bouman
Ik ben 4 jaar oud en woon in Beek en Donk;
Samen met papa, mama, broer Jelte en onze hond Dodger. Mijn mama Suzanne speelt hier ook badminton en
mijn papa Peter heeft vroeger in Gemert badminton gespeeld. Via m'n oudere broer Jelte ben ik ook gaan
badminitonnen. Dit vind ik erg leuk om te doen! En ik
vind het fijn dat ik dit samen met m'n broer kan doen. Ik
zit op OBS het Klokhuis. Daar krijg ik les in groep 1 van
juffrouw Femke en juffrouw Brechje. Ik ben een groot fan
van dino's en later word ik ober, maar dan wel een gekke.

Mari en Kitty Coppens

Kerkstraat 22 5741 GL Beek en Donk
Tel.: (0492) 466249 Mob.: 06 22235797
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Competitie verslagen 2018
We schrijven
16-9-2018…..
Door Katja van der Vorst
Ook voor de jeugd is de
competitie vandaag van
start gegaan. Om kwart
voor 9 zie je de eerste fanatieke badmintonspelers- en
spelerinnetjes.. Suytkade
binnenkomen met strakke
ietwat bleke koppies. Vol
verwachting lopen ze de
zaal binnen. Tegen kwart
over 9 zijn de meesten spelers en hun begeleiders
binnen en wordt er omgekleed, warmgelopen en
overgeslagen, de sfeer
wordt langzaam wat meer
ontspannen en de eerste
lach galmt al snel door de
zaal.
De eerste 3 teams van
Mixed zijn ook vandaag
van start gegaan. Mixed 1
speelt tegen Mixed 2 en
Mixed 3 is helemaal klaar
voor Someren 1. Zoals bekend staan op de eerste
competitiedag de teams

van dezelfde vereniging
die in dezelfde klasse spelen tegenover elkaar. Dus
op bijna elke baan staan
de spelers in kopie tegen
elkaar te spelen wat voor
de “neutrale kijker” soms
wat voor verwarring zorgt.

Jongens en meisjes DE
COMPETITIE 2018-2019
IS
BEGONNEN….Heel
veel plezier allemaal

De “neutrale kijker” bestaat
eigenlijk niet want boven
op de tribune zijn opa’s
oma’s vaders en moeders
weer volop vertegenwoordigt om hun kroost toe te
juichen. Het is al snel gezellig druk

De eerste wedstrijd Mixed 1.

Wat ook erg grappig om te
zien is dat de beer, die dit
jaar voor het eerst is meegegeven aan elke team
van Mixed bij de uitreiking
van de tassen aan het begin van het seizoen, een
prominente rol inneemt in
elk team. Jong en oud
sjouwt er mee rond. Beren
worden met elkaar vergeleken bij de teams die tegen elkaar spelen en geshowd aan de tegenstander.

info@tapperijbeekendonk.nl
www.tapperijbeekendonk.nl

De lampen branden
De banen zijn geveegd
De spelers spelen
De tellers tellen
De begeleiders begeleiden
en de shuttle beweegt….
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Mixed 1
B klasse

Door Coach Arne
Het leven van een coach
is erg zwaar. 190 kilo welteverstaan, de huidige
coaches van Mixed 1 voldoen aan dit criteria, dus
dat is een hele geruststelling
Vooral omdat de regels
continu veranderen kunnen we het bijna niet bijhouden. Zo hoorden we
van ons team dat er voortaan alleen gecoached
mag worden bij de 90. Zo
oud zijn we nog niet.
Vandaag was het heel bijzonder. Midden in de zaal
lag een opblaaskasteel.
We hebben wel eens eerder van badminton met
hindernissen
gehoord.
Maar dit was wel erg bijzonder. De kasteelheer
Pedro probeerde het kasteel stevig op te blazen.
Met de mond weltever-
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van de vorst welteverstaan. Drie generaties op
een rij. Nog 1 erbij en we
hadden vier op een rij.
Ondertussen
scoorden
Nick Jonguh en Marente
het laatste punt in de GD.
2-0.
Op naar het herendubbel.
Het dubbel speelde als in
een bubbel. Thuis geoefend met bubbelplestiek.
Ze wonnen dus ook.
De dames hadden het wat
moeilijker. Vanwege baangebrek werd besloten het
damesdubbel op het toilet
te spelen. Dat was verdraaid moeilijk. Neva had
haar arm goed gestoten
aan het kraantje en Marente viel over de prullenbak. Afijn, uiteindelijk toch
gewonnen. Onder de mu-

htp://trimshop-amadeus.weebly-com/

staan. Coach Arne had
aan de andere kant de
stop eruit getrokken en genoot van een fris windje.
Een half uur later was het
anders. Het frisse dan.
Helaas was het snel uit
met de pret en werd het
kasteel opgerold. Luid gekerm. Pedro zat er nog in.
Zo jammer, nadat we stevig hadden gecoached
kwamen we erachter dat
we naar het korfbal stonden te coachen. Geen
wonder dat die shuttles zo
stuiterden.
2 kilometer verder hadden
Jente en Koss de gd gewonnen.
Pedro en Arne renden
naar de juiste zaal. Daar
had het hele vorstenhuis
de tribune bezet. Familie
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ziek van Benny Neyman
werd er gesingeld. Een
vrijgezel gaat pas........
Jente begreep het verkeerd en dacht dat t Benny
Neymar was. Zij rolde dus
huilerig over de baan toen
de shuttle haar keizacht
raakte. 5-0.
De scheidsrechter van de
he begreep het verkeerd
en telde het inslaan als
wedstrijd 6-0. Nog 2 partijen. We kregen een extra
baan. Dat was leuk en rot.
Want nu had Pedro twee
banen. Hij moest dus
vroeg weg en zag de 6-1
niet. Jammer Nick.
Neva was nog aan het inlopen. Ze liep de kast in,
de kantine, de bowlingbaankegelliftruimte en zo
weer de baan op. 7-1

Programma en Stand jeugdcompetitie

Datum Tijd

Team

30-09

07-10

28-10

11-11

18-11
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Mixed 1 en 2

Programma Sept. / Okt./ Nov.
Baan

Stand B klasse
1

Mixed 1

1-7

9.30

Mierlo 4 - Mixed 1

2

2

Mierlo 3

1-7

9.30

Mixed 2 - Bakel 3

3

3

Mixed 2

1-1

9.30

Mixed 3 - Phoenix 2

14

4

Mierlo 4

1-1

11.15

Bakel 5- Mixed 3

13

5

BCV’73 2

0-0

13.00

Ganzeveer 1 - Mixed 4

14

6

Bakel 3

0-0

14.45

Bakel 6 - Mixed 4

14

7

9.30

Mixed 5 - Mixed 6

4

BCAB 1

0-0

9.30

Mixed 7 - Mixed 8

5

Mixed 3

9.30

BCV’73 3 - Mixed 4

13

Stand C klasse

11.15

Mixed 5 - Con Brio 1

4

1

Mierlo 5

2-15

11.15

Mixed 7 Phoenix 6

5

2

Mixed 3

2-12

11.15

Mixed 6 - Mixed 8

15

3

Someren 1

2-7

11.15

Hanevoet 1 - Mixed 4

14

4

Bakel 4

2-7

9.30

Mixed 1 - Mierlo 3

4

5

Phoenix 2

2-7

9.30

Con Brio 1 - Mixed 7

10

6

Mierlo 6

2-6

9.30

Mixed 8 - Mixed 5

14

7

Phoenix 1

2-6

9.30

Phoenix 6 - Mixed 6

15

8

Bakel 5

2-4

11.15

Phoenix 6 - Mixed 8

10

11.15

Mixed 7 - Mixed 5

14

11.15

Con Brio 1 - Mixed 6

15

Stand E klasse

9.30

Mierlo 6 - Mixed 3

3

1

Hanevoet 1

0-0

9.30

Mixed 2 - BCAB 2

14

2

BCV’73 3

0-0

Mixed 4

9.30

Mixed 1 - BCV’73 2

15

3

Mixed 4

0-0

11.15

Mierlo 5 - Mixed 3

3

4

Mierlo 7

0-0

9.30

Mixed 4 - Phoenix 3

2

5

Bakel 6

0-0

9.30

Bakel 3 - Mixed 1

10

6

Phoenix 3

0-0

9.30

BCV’73 2 - Mixed 2

15

7

Phoenix 4

0-0

11.15

Mierlo 7 - Mixed 4

4

8

Ganzeveer 1

0-0
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Kijk voor de volledige stand op:
https://www.hbbond.nl/jeugd/competitie/seizoen-2018-2019/

Mixed 5 t/m 8
Stand I klasse
1

Mixed 5

0-0

2

Mixed 7

0-0

Stand

3

Mixed 6

0-0

Uitslagen September
Datum Tijd

Team

16-09

9.30

Mixed 1 - Mixed 2

7-1

4

Mixed 8

0-0

9.30

Phoenix 1 - Mixed 3

2-6

5

Phoenix 6

0-0

11.15

Mixed 3 - Someren 1

6-2

6

Con Brio 1

0-0

Woordzoeker
K

U

P

B

D

L

L

Y

V

R

A

T

N

R

D

O

A

O

T

A

A

E

R

M

E

U

I

O

H

L

E

C

T

A

L

N

N

G

G

L

A

C

K

L

I

F

E

D

N

B

N

N

A

E

S

N

P

G

L

S

E

Y

E

E

N

B

I

F

G

U

T

E

R

P

K

I

M

N

T

O

A

A

N

S

L

Y

T

C

G

M

J

E

D

R

T

T

E

O

L

S

I

S

E

I

K

E

T

T

I

G

P

A

E

T

O

W

I

S

E

S

W

A

O

T

B

N

S

F

Z

N

A

N

K

E

I

T

E

L

T

A

M

A

T

B

atletiek
fiets
penalty
stadion
wielrennen
bal
goal
puk
strafschop
yoga
basketbal
joggen
racket
stick
zwemmen
doelpunt
mat
rugby
trainingspak
elftal
net
set
veld

Piet van Thielplein 15
5741CP
BEEK EN DONK

Telefoon:
0492466028
info@de4seizoenen.com

Oplossing:
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Kapelstraat 19
Beek en Donk
www.ven-hollanders.nl

“We bieden een compleet assortiment op het gebied van badkamer,
verwarmming, loodgieterwerken, machanische ventilatie, zonne-energie, warmtepompen en centrale stofzuigsystemen.”
U bent van harte welkom in onze showroom!

-Schilderen: binnenwerk, buitenwerk, onderhoud en nieuwbouw.
-Glaszetten: isolatieglas, figuurglas en glasschades.
-Wandafwerking: behangen, sauzen en spachtelputz
Bel geheel vrijblijvend voor advies of voor een eventuele inspectie van het bestaande schilderwerk.
Oude Bemmerstraat 5 5741 EA Beek en Donk
Tel. 0492-468931
Fax 0492-468293
GSM 06-51865334 Email: info@schilderwerkenjdejong.nl
Bezoek ook eens onze website: www.schilderwerkenjdejong.nl

20

MINIMIKS September 2018

Training

Trainingsschema
Datum

20:40-21:30u

21:30-22:20u

Vrij spelen

5 okt.

team 1,2,3

team 4,5,6

team 7,8,9

12 okt.

-

-

-

19 okt.

team 7,8,9

team 1,2,3

team 4,5,6

26 okt.

team 4,5,6

team 7,8,9

team 1,2,3

02 nov.

-

-

-

09 nov.

team 1,2,3

team 4,5,6

team 7,8,9

16 nov.

-

-

-

23 nov.

team 7,8,9

team 1,2,3

team 4,5,6

vrij spelen ALV

clubkamp.
vrij spelen

Even voorstellen....
Ik ben Rosemarie van Berlo, 20 jaar en woon in Gemert (nog bij mijn ouders en zussen). Ik studeer Toegepaste Psychologie op het HBO Fontys in Eindhoven.
Deze studie gaat over menselijk gedrag en het oplossen/voorkomen van problemen. Naast school (en een
bijbaantje) vind ik het ook fijn om sportief bezig te zijn,
badminton is hiervoor een mooie sport. Daarnaast
probeer ik zo door de weeks ook nog te fitnessen en
met vrienden af te spreken. Ik heb mij aangemeld bij
BC-mixed omdat ik weer toe was aan een leuke sportvereniging. Badmintonnen heb ik vroeger in Gemert al
eerder gedaan (groep 6/7), maar omdat mijn zussen stopte ben ik toen ook gestopt.
Nu vind ik het uiteraard geen probleem meer om alleen te gaan. Naast het aanleren
van badminton vind ik gezelligheid ook erg belangrijk!

MINIMIKS September 2018
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Jaarverslag Archief Commissie

Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen/uitgegane stukken/mededelingen
3. Notulen ledenvergadering d.d. 13 oktober 2017
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2017-2018
6. Verslag kascommissie
7 Begroting 2018-2019
8a. Bedanken kaderleden:
Annie Boetzkes, 25 jaar jc
René Schepers, 5 jaar jc
Anniek van Leuken, 5 jaar jc
Evi van Rixtel, 5 jaar jc
Angela Zijlmans, 5 jaar cc
Rien van Kessel, 15 jaar website
8b. Jubilarissen:
Yvonne Lahaije, 40 jaar lid
Paul Beekman, 40 jaar lid
Ellen Kuhn, 25 jaar lid
Stan van der Heijden, 25 jaar lid
9. Verkiezingen kascommissie: aftredend is Monika Slaets
10.Verkiezingen bestuur:
aftredend en herkiesbaar: Ton Slaets
aftredend en herkiesbaar: Stan van der Heijden
aftredend en niet herkiesbaar: Anja Beekmans
Het bestuur draagt Anne Swinkels voor als kandidaat bestuurslid
Andere kandidaten kunnen worden voorgedragen door tenminste 10
leden. De voordracht moet voor aanvang van de ledenvergadering
schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
11.Rondvraag
12.Sluiting
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Het beheren van het Mixed
archief bestaat uit twee zaken:
- analoge stukken
- digitale zaken in de nas
(Network Attached Storage - een opslagmedium op
een netwerk)
Analoge stukken (papier)
Sinds augustus 2013 staat
het papieren archief van
Mixed bij Rien thuis en is
hij bezig dat te ordenen en
toegankelijker te maken.
Er zijn diverse ordners en
mappen met archiefstukken. Maar ook losse papieren en losse hoesjes met
stukken. Bekeken wordt of
het de moeite waard is om
deze te scannen en ze
worden in ieder geval op
jaartal opgeborgen in de
bestaande ordners. De bedoeling is dat het analoge
archief straks beter en gemakkelijker
toegankelijk
wordt.
Alle clubbladen van Mixed
vanaf 1981 tot aan het digitale tijdperk (2009) zijn bewaard en opgeslagen bij
Rien in een grote bananendoos. En dat zijn er zo'n
225. De belangrijkste (jubileum) exemplaren zijn gedigitaliseerd en staan op
de website en in de nas.
Wat er met de papieren

clubbladen van 2009 tot
1981 gaat gebeuren en
hoe deze eventueel bewaard gaan worden, is nog
niet duidelijk.
Artikelen over de geschiedenis van Mixed en van het
badminton waren er al.
Maar nu zijn ze verzameld
en worden later in de NAS
in een digitale map geplaatst. Maar eerst worden
alle artikelen (63 stuks)
nog voorzien van foto's ed.
en opgeslagen in het papieren archief.
Naast mappen met foto's
waren er ook losse foto's
van diverse jaren en verschillende onderwerpen.
Jan heeft deze grotendeels
van de juiste jaren en namen voorzien. Deze zijn in
mappen aan het analoge
archief toegevoegd. Een
mooie aanwinst voor het
analoge archief. Deze
moeten nog gedigitaliseerd en in de nas geplaatst worden.
Soms zitten aanvullingen.
van het clubarchief in een
klein hoekje. Zo was wel
het 2e clubembleem van
Mixed bewaard in het archief maar niet de wijziging
van dat embleem van
1982. Toen is namelijk het
oprichtingsjaar '1961' aan
MINIMIKS September 2018

het embleem toegevoegd.
Ook dit embleem is nu bewaard in het archief.
Er staan nog 4 dozen met
archiefmateriaal te wachten om uitgezocht te worden.
Digitale zaken
Jan en Rien hebben op de
ledenvergadering in oktober 2016 de officiële kommissie-status
gekregen.
Maar al eerder komen zij
regelmatig bij elkaar om
stukken te digitaliseren
voor het digitale Mixed archief, de nas.
Het digitaliseren van de
correspondentie mappen
is dit seizoen gestart bij
1989-1990 en gevorderd
tot 2004-2005. Hierna
stopt het analoge archief
voor wat betreft de correspondentie omdat het digitale tijdperk dit overnam.
Helaas lukt het de archiefcommissie niet om digitale
zaken bij de diverse kommissies los te krijgen om
dat op te slaan in de nas.
Er is nu al een gat van
2005 tot 2018. Met het bestuur zal worden overlegd
hoe hier verder mee om te
gaan.
Bij de start van de commissie 'archiefbeheer' zijn veel
foto's die reeds digitaal
voorhanden waren en ver-

23

zameld door Inge van
Griensven, in de nas gezet
maar moeten nog gerubriceerd worden. Dat lijkt onbegonnen werk maar we
gaan dat wel doen. Daar
wordt echter pas mee begonnen als het analoge archief is gedigitaliseerd.
De kerstkaarten die Mixed
sinds 1978 verstuurde naar
de leden zijn allemaal gedigitaliseerd, de buitenmaar ook de binnenkant.
De felicitatiekaarten die
vroeger werden verstuurd
moeten nog gedigitaliseerd worden.
Jan heeft in zijn tijd bij
Mixed als clubfotograaf
honderden foto's gemaakt,
zo ook van vele competitieteams. Er zijn 3 mappen
met foto's bewaard gebleven van senioren (77) en
jeugdteams (145). Deze
zijn allemaal gedigitaliseerd.
Marlie die al een aantal ja-

ren foto's maakt bij Mixed,
zet deze op een verzamelplaats in de nas. Op het
einde van elk seizoen worden deze door de archiefkommissie in de nas op de
juiste plaats gezet. Ook
worden de clubbladen van
elk afgelopen jaar in de
nas opgeslagen.
Interessante
informatie
van de oude Mixed website, zoals de beste kompetitiespelers, klubkampioenen,
hbb-kampioenen,
staan niet meer op de nieuwe website. Deze info is
verzameld, wordt aangevuld en zal te zijner tijd in
de nas gezet worden.
Omdat niet van elk jaar
correspondentie van de diverse commissies bewaard is gebleven of niet
bij de archiefcommissie is
aangeleverd, zijn we bezig
om in ieder geval de jaarverslagen van commissies
en notulen van alle ledenvergaderingen te scannen
en op jaar in de nas te zet-

ten. Bij het schrijven van dit
verslag zijn we aangeland
bij 1990, nog 28 jaar te
gaan.
Een mijlpaal voor het archiefbeheer is dat de laatste van 27 ordners (20042005) met correspondentie is gescand (de belangrijkste Mixed zaken) en in
de nas gezet.
Op 25 mei is de wet op de
privacy ingegaan. De gedachte van de archiefcommissie om het digitale archief van Mixed open te
stellen voor geintereseerden, wordt daardoor moeilijker. Met het bestuur zal
overlegd worden of er toch
een mogelijkheid bestaat
om het digitale archief op
de een of andere manier
ten dienste te stellen van
de leden.
De archiefcommissie van
Mixed.
Jan en Rien

Jaarverslag Jeugd Commissie
Op 1 september 2017 was
weer de eerste training van
het nieuwe seizoen.
3 en 4 november waren
weer de jaarlijkse clubkampioenschappen,
waarbij
door de mini’s een demonstratietraining werd gegeven. De kinderen vanaf 6
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jaar deden mee met het
toernooi. De jongste spelertjes speelden alleen vrijdagavond en zaterdagochtend, zij hadden een eigen
prijsuitreiking op zaterdagmiddag, direct na de demonstratietraining.
De
competitiespelers en ouMINIMIKS September 2018

dere jeugd speelden zoals
gewoonlijk de vrijdagavond
en de hele zaterdag met
om 17uur de prijsuitreiking.
Op 1 december was het
weer pietenavond én ouder-kind-avond. Er waren 3
zwarte pieten gekomen die

kwamen kijken en probeerde mee te spelen met de
spelletjes in het 1e uur en
de wedstrijden in het 2e
uur. Het was weer een geslaagde
en
gezellige
avond. Natuurlijk kregen
alle kinderen een chocolade sint mee. Ook voor de
trainers was er dit jaar een
cadeautje. Zij kregen allemaal een nieuw trainersvest.
5 januari hielden we een
mini-nieuwjaarsreceptie.
Er werd voor aanvang van
de training geproost met
kinderchampagne.
9 februari was de jaarlijkse carnavalstraining, die in
het 1e uur druk bezocht
was. Met de lichtgevende
shuttles in het donker en
andere spelletjes in het
licht. Stan zorgde voor carnavalsmuziek in de zaal en
het werd een heel gezellige training. Het 2e uur ging
op muziek en verkleed
wedstrijdjes spelen.
9 maart was de vriendjesavond druk bezocht. Het
leverde weer enkele nieuwe leden op.
6 april werd de jeugdcommissie door het bestuur
bedankt met Bossche bollen. In 2015 vierden we het
aantal van 50 leden, in
2016 haalden we 60 leden,
in 2017 70 leden en nu 80
jeugdleden!
In april was het weer tijd
om op te geven voor de
competitie. Omdat we veel
jonge spelers hebben,

werd er extra uitleg gegeven. Dat resulteerde in
maar liefst 4 pupillen teams
voor het komende seizoen.
In totaal hebben we 8
teams opgegeven voor de
competitie.
In de even jaren houden
we altijd een jeugddag,
deze was op 2 juni. In de
ochtend was er voor de
mini’s een verkleedkist,
voor de iets oudere kinderen spelletjes en voor de
oudste jeugd een speurtocht. En natuurlijk was de
stormbaan die al klaar
stond favoriet. Voor de
lunch kwam er een frietkar
langs. De mini’s gingen
hierna naar huis, de andere kinderen maakte zich
klaar voor de zeskamp.
Hoewel de weersvoorspellingen
niet zo
goed
waren,
werd het
grasveld
bij fam
vd Vegt
tijdens
de zeskamp
overspoelt
met zon
en konden we
waterspelletjes spelen
en
buikschuiMINIMIKS September 2018

ven. Het was een geslaagde dag.
Enkele weken later hielden
we weer een ouder-kind
avond. Er werden veel partijen gespeeld waarde de
ouders het soms heel
zwaar hebben.
Op 6 juli was de laatste
speelavond van dit seizoen. In het eerste uur
werden spelletjes gespeeld en met de touwen
gezwierd, voor het 2de uur
was een apenkooi opgezet. Er werd voor beide
groepen een pauze ingelast met een ijsje.
Er waren dit seizoen geen
kampioensteams in de
competitie. Wel werden er
op de toernooien verschillende prijzen gewonnen
door onze Mixed-leden.
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Jaarverslag Redactie
Over het afgelopen seizoen verscheen de minimiks 7 keer. Daarnaast
maakten we een speciale
uitgave van ’t Piepijzer voor
het 50 jarig lidmaatschap
van Jan Driessens.
Katja vd Vorst trad toe tot
de redactie en Angela van
Gelder nam afscheid. Als
redactie zijn we volledig digitaal en via e-mail en
whatsapp draaien we als
een goed geoliede machine.
De minimiks is iedere keer
mooi vol en voorzien van
duidelijke foto’s en advertenties. We hebben een

kleine kern van vaste
schrijvers, maar er kwam
toch regelmatig een stukje
van een nieuwe schrijfster
of schrijver.
Het blijkt in de praktijk niet
eenvoudig om teksten te
krijgen vanuit de competitieteams (zowel bij jeugd
alsmede senioren). Gelukig is een aantal teams
daarop een uitzondering.
We hebben geprobeerd
om van ieder team teksten
te krijgen door ruim voor
het verschijnen van de Minimiks reeds email berichten naar teamleiders te
sturen. Dit blijkt onvol-

Jaarverslag BAC
doende te werken en we
gaan zoeken naar een alternatief.
Waar we echt aandacht
aan moeten gaan besteden dit jaar is het aantal
achtergebleven gedrukte
Minimiks exemplaren. Het
is verspilling om boekjes te
laten drukken welke niet
worden gelezen. Vorig seizoen is reeds een start gemaakt door bij te houden
welke boekjes bleven liggen, we moeten hier echter
nog meer aan doen dit seizoen.
Arne J.M. van de Wijdeven

Jaarverslag Website
Over de website is dit jaar
weinig nieuws te melden.
Alle diverse pagina’s worden netjes up-to-date gehouden, en op de Mixed
Grill is de Mixed Manager
weer geopend. De competitie is al begonnen, dus
binnenkort is op de site de
eerste tussenstand
hiervan te vinden. Op de
achtergrond wordt er nog
gewerkt om de geschiedenis slider zoals deze enkele jaren geleden op de site
stond terug te brengen.
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Deze verwachten we eind
van dit jaar weer terug.
Qua bezoek zien we al jaren een stabiel beeld. Er
komen zo’n 200 tot 250
bezoekers per maand. Er
springen een aantal pagina’s wel flink bovenuit. Na
de homepage is het gastenboek het meest bezocht. Deze 2 pagina’s
zijn goed voor ruim tweederde van de bezoekers.
Daarna volgen de pagina’s social, mixed manaMINIMIKS September 2018

ger en het fotoalbum. Bij
het fotoalbum zien we
grote pieken na het publiceren van een nieuw album. Deze pagina weten
de mensen dus altijd snel
te vinden, want een week
na het publiceren van een
fotoalbum komt er nog
maar een handjevol bezoekers bij de foto’s
Harrie vd Vegt

De BAC commissie is in
deze periode in samenstelling onveranderd.
*De BAC is de Bijzondere
Activiteiten
Commissie
van Mixed die gedurende
het jaar diverse activiteiten
voor leden en ‘de vrienden
van Mixed’ organiseren.
De BAC-2018 bestaat uit:
Anja Beekmans, Sonja
van Erp, Deany Muller,
Paul van de Vegt, Martijn
van Oeffel en Roger van
Lieshout.
De activiteiten van eind
2017 - 2018
Opmerking:
In de regel vermelden we
ook nog een activiteit dat
eind december plaatsvindt. Echter vanwege een
badminton uitwisseling in
december 2017 is er geen
rik-en-joker toernooi gehouden.
2017
Nieuwjaars
receptie
2017
Op 5 januari werd de
nieuwjaarsreceptie gehouden. Een korte openingsspeech en een toost op het
nieuwe jaar aan alle 65
aanwezigen door voorzitter Ton Slaets. Knallende
kurken leidde het koud en
warmbuffet in waarbij
vooral de loempia een favoriet bleek te zijn. Om

3.00 uur sloten de laatste 7
gasten de deur.
Jaarlijkse Feestavond
Zaterdagavond 21 April is
wederom een geslaagde
avond geworden voor veel
leden, partners en vrienden van BC Mixed. Het is
de organisatie ‘bijzonder
activiteiten
commissie’
weer gelukt om meer
feestgangers te trekken
naar onze jaarlijkse feestavond. Maar liefst 90 personen maakten er een
goed en gezellig feest van.
Goed om te zien dat elk
jaar onze leden er weer zin
in hebben. Maar zeker zo
leuk om weer nieuwe mensen te verwelkomen. Dank
voor de hulp van andere
vrijwilligers (buiten de
BAC) is iets om ook een
keer te benadrukken. Hulp
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bij opbouw wanneer nodig,
lenen van aanhanger, en
hulp bij retour dansvloer.
Dank ook aan Hans van
Gend en Anne-jet vooralles rondom de catering.
Kortom, een mooi aangeklede kantine, met ouderwetse Lp’s, ballonnen een
36m2 houten dansvloer,
een discotheek met extra
bandopstelling en natuurlijk een tafel vol met prijzen
met nog eens dank aan
alle sponsoren die de jaarlijkse
loterij
mogelijk
maakte, waarbij nog te
melden valt dat Hein het
racket als hoofdprijs mee
naar huis mocht nemen.
DJ Jorg zorgde ook dit jaar
voor de muzikale omlijsting met tussendoor nog
een keer het optreden van
‘Rate’ met 2 van onze leden in de gelederen. Om
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2:00 werd de volume knop
dichtgedraaid en vertrokken onze leden feestgangers tevreden huiswaarts.
Afsluitingsavond
Op 16 juli vond de afsluitingsavond plaats. Met 45
leden misschien dan wat
minder dan andere jaren
maar zeker niet minder gezellig. De beste competitie
spelers het seizoen, Rob
Slaets en Anniek van Leuken, werden die avond gehuldigd. Rob was met een
score van 93% eerste bij
de heren. Anniek scoorde
90% en daarmee beste
dame van het seizoen.
Mixed Manager: Met maar
liefst 1781 punten werd Evi
van Rixtel ‘de mixed manager’ van het jaar, met dank
natuurlijk aan haar selectie
die bestond uit Ruud van
Kilsdonk, Sabitri Heesakkers, Johan Penninx en
Annie Boetzkes.
Mixed Grill 8 september
2018,
Helaas kon niet de volledige BAC op de avond (en
nacht) aanwezig zijn maar
dit mocht de pret zeer zeker niet drukken. Bewijst
ook maar weer dat de BAC
dusdanig is ingespeeld op
elkaar dat ook een paar afgevaardigden het redden.
Een volledig mannen BAC
team (Paul, Martijn en Roger) werd daarbij ondersteund door Evi en Peter
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en niet onbelangrijk van
gastouders Lidy en Eize
die ook dit jaar de garage
(voorheen varkensstal) ter
beschikking stelden. Van
alle hoeken werd catering
ingevlogen, zelfs vanuit
Duitsland. Ca. 50 leden
waren dit jaar van de partij.
Helaas dit jaar geen mooie
zonnige nazomers avond.
Ondanks dat was het met
de 2 BBQ’s en evenzoveel
vuurkorven
aangenaam
vertoeven. Binnen niet wat
leek op een varkensstal.
Veel meer een oergezellige ruimte met gedimd LED
licht, hier en daar een statafel, zitjes waar later de
meest simpele kaartspellen tot de afsluiting gespeeld werden. Zo ook de
voetbal tafel die niet mag
ontbreken. Strijd tot op het
scheenbeen. Goede BBQ
gerechten, spek, hamburgers, saté en de zeer geliefde spekbakjes, geflankeerd door zelf klaargemaakte ‘koude’ schotels
en salades. Het bier vloeide ruimschoot, zeker toen
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de start werd gemaakt met
het bierpong, resultaat: 3
vaten van 30 liter Duits
Schramovski meester gemaakt. Leeg tot op de laatste drup.
Dank aan Toon Tap voor
het gebruik en aansluiten
van deze Duitse fusten.
Mijn geheugen zegt dat ik
om 14:30 mijn wekkertje
zag. Dit duidt op een zeer
gezellig en geslaagde lange avond.
Ook komend seizoen jaar
zal de BAC haar uiterste
best doen om er weer een
leuk jaar van te maken. De
BAC staat altijd open voor
ideeën. We roepen dan
ook graag iedereen op om
met leuke ‘andere’ activiteiten’ te komen. Wij als
BAC gaan dan bekijken
wat de mogelijkheden zijn.
Dank aan alle Mixed leden
en vrienden van Mixed
voor al jullie enthousiasme
en ‘gezelligheid’ van afgelopen jaar!
Namens de BAC,
Roger van Lieshout

Jaarverslag Toernooicommissie
De
toernooicommissie
heeft ook in 2017 een nieuwe bezetting gekregen.
Ruud Fransen is er uit gestapt en daarvoor in de
plaats heeft Anne Swinkels
zich beschikbaar gesteld.
Op dit moment bestaat de
toernooicommissie uit Maikel Iven, Marije Daems en
Anne Swinkels. Op de achtergrond zijn nog steeds
beschikbaar Berton van
Asseldonk die regelmatig
nuttige feedback geeft tijdens het organiseren en
Dick Paulussen die ons
desgewenst ook van advies voorziet . Echter een
toernooi is niet te organiseren zonder de hulp van andere leden en commissies
zoals onder andere Peter
vanuit het bestuur en Wendy vanuit de Jeugdcommissie en natuurlijk alle
andere vrijwilligers die helpen bij het werven van inschrijvingen (Anja) het tellen van wedstrijden door
vele leden, Marlie die alles
op de gevoelige plaat vastlegt , helpen achter de bar,
etc. etc. Als toernooicommissie zijn we blij dat al
deze zorgen uit onze handen worden genomen en
dat we ons puur op het organiseren en plannen van
de wedstrijden mogen focussen. Vanaf deze plek

willen wij dan ook alle vrijwilligers bedanken die elk
jaar helpen de toernooien
van BC Mixed tot een succes te maken!
Op de achtergrond is, en
wordt er geknutseld om
nieuwe toernooien iets gemakkelijker te kunnen organiseren en leiden. Zoals
hulp bij het samenstellen
van laarbeekschema’s automatische tellingen bij
desbetreffende schema’s,
vergemakkelijken van het
plannen van het tijdschema en wat nu reeds voor
enkele jaren beschikbaar
is: het toernooiprogramma.
Dit maakt het o.a. mogelijk
om de uitslagen gedurende de dag van het toernooi
te publiceren op internet en
op de schermen in de kantine.
De clubkampioenschappen in November 2017 waren wederom een daverend succes met vele
spannende
wedstrijden.
Zeer veel wedstrijden waren nek aan nek. Dat is
voor een toernooicommissie een bevestiging dat de
wedstrijden op een goede
manier zijn gepland. En
vanuit diverse deelnemers
kwam de positieve feedback dat ze het leuk vonden bij de dubbels steeds
een andere partner te hebMINIMIKS September 2018

ben (meestal) en dat er
wedstrijden bij waren tussen spelers van gelijk niveau maar ook gemengde
koppels waarbij een hoog
geklasseerde speler samenspeelde met een speler uit een lagere klasse
tegen een koppel die op
diezelfde manier was samengesteld. Dit is zeker
voor herhaling vatbaar.
Met ongeveer 400 wedstrijden was het toernooi
zeer vol, maar door een
strakke planning en de medewerking van alle spelers
is het toernooi vlot verlopen en waren alle wedstrijden mooi op tijd klaar.
Onze clubkampioenen bij
de senioren van 2017 zijn
Jan de Jong en Robin
Slaets. Bij de jeugd zijn dit
Koss van de Wijdeven en
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Jente Jansen.
Zodra de interne kampioenschappen achter de
rug zijn werd er al vooruit
gekeken naar het volgende toernooi: het binnen de
HBB hoog aangeschreven
Open Mixed Jeugdkampioenschappen.
Op Zondag 4 februari is dit
toernooi gehouden en
vooraf is het altijd spannend hoeveel deelnemers
er zich aanmelden vanuit
de diverse verenigingen.
Dit jaar kwamen de uiteindelijke 98 deelnemers van:
’t Veertje, BC Bakel, BC
Eindhoven, BC Mixed,
BCAB, BCV’73, BV Mierlo,
Phoenix en RBC.
Zoals altijd was het de 1e
minuten voor het toernooi
een beetje stressen om
het toernooi dusdanig aan
te passen zodat de eventuele laatkomers, thuisblijvers, ziektemeldingen en
dergelijke verwerkt waren,
dat de poules weer evenredig verdeeld waren en
iedereen toch zijn wedstrijden kon spelen. Gelukkig
wordt je hier na verloop
van tijd steeds handiger in
en was het toernooi gewoon op tijd van start gegaan. Als toernooicommissie is het vanaf de zijlijn genieten als het toernooi lekker loopt, de banen
goed bezet blijven en van
de vele leuke en spannende partijen die op die dag
gespeeld worden. Als laat
in de middag de finales in-
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Jaarverslag competitie commissie

gezet worden zie je dan
ook nog dat het publiek
deze finalisten hartstochtelijk toejuicht. Wij zijn er met
zijn allen, en dan bedoelen
we dan ook echt iedereen
die aanwezig was die dag,
wederom in geslaagd om
er een superdag van de
maken.
Enkele feiten van deze
dag: 96 spelers met 144
inschrijvingen, 356 wedstrijden in 16 onderdelen
op 10 banen. Totaal deze
dag zijn er 11.532 punten
gemaakt. (dat zijn er meer
dan 23 per minuut!)
Hieronder de winnaars:
Tristan Verstappen: HEA,
Robin Slaets: DEA, Thijs
Lodder & Dennis Verbakel:
HDA, Eva Schardijn &
Robin Slaets: DDA, Niels
Verheggen: HDB, Neva
van der Vorst: DEA, Noah
Hollanders & Koss van de
Wijdeven: HDB, Dagmar
Rijpert & Maud Rutjens:
DDB, Rune van der Vorst:
HEC, Lieke de Visscher:
DEC, Irene Slaets & Lieke
de Visscher: DDC, Joris
Boelens: HEP, Lincy van
Neerven: DEP, Joris Boelens & Sven Gordijn: HDP,
MINIMIKS September 2018

Fenna van de Meulengraaf
& Lincy van Neerven: DDP.
Wederom was er die dag
een prestigieuze prijs te
verdienen, namelijk de
wisselbeker. Met behulp
van een “ingenieuze” rekenformule wordt er aan
het eind van de dag de
winnaar bepaald. Was het
afgelopen jaar BV Mierlo
die aan het langste eind
trok, was het dit jaar BC
Mixed die met een ruime
marge met de winst naar
huis ging.
Nog voordat de zomervakantie van start is gegaan
is de 1e bijeenkomst alweer geweest voor het volgende toernooi, namelijk
de
clubkampioenschappen BC Mixed 2018 !!! We
hopen dat jullie allemaal
weer van de partij zijn,
zelfs als je niet meedoet is
het de moeite waard om te
komen kijken en er weer
een gezellige avond en
dag van te maken. Hopelijk
tot ziens in November op
het volgende toernooi!

De competitiecommissie
(Gert, Angela, Theo, Ruud)
heeft voor het seizoen
2017-2018 in totaal 8 teams
opgegeven.
Mixed 1 is op een kleurige
2e plaats geëindigd in de
Hoofdklasse en heeft daarmee promotie afgedwongen naar de Topklasse.
Mixed 2 is in de Overgangsklasse-I eveneens
op de 2e plaats geëindigd.
Mixed 3 is in de Overgangsklasse-II ook al op
de 2e plaats geëindigd.
Mixed 4 is op de 4e plaats
geëindigd in de 1e klasse.
Mixed 5 is op de 2e plaats
geëindigd in de 2e klasseI. In de 2e klasse-II is Mixed
6 kampioen geworden en
daarmee
gepromoveerd
naar de 1e klasse. Mixed 7
kwam uit in de 4e klasse-I
en is op een gedeelde 6e
plaats geëindigd. Mixed 8
speelde afgelopen seizoen
in de 4e klasse-II en is hier

op een 3e plaats geëindigd. We kunnen dus zeggen dat we een prima competitie jaar achter de rug
hebben waarbij nagenoeg
alle teams in de top zijn geëindigd. Door de nieuwe
bekeropzet hebben alle
teams uit de competitie ook
meegedaan aan de bekercompetitie. De teams van
Mixed 3 en Mixed 8 hebben
hier de finale bereikt en
hebben een keurige 2e
plaats behaald.
Voor het
nieuwe
seizoen
zijn
er
zelfs
10
teams die
gaan
meestrijden in alle
klassen
van
de
competitie,
ver-

meld mag worden dat hier
ook een jeugdteam bij zit
die onder begeleiding van
een ervaren begeleider
voor het eerst mee gaan
spelen in de seniorencompetitie in de 3e klasse.
Trainer in het afgelopen
jaar was Ton Slaets, met
hem is afgesproken dat hij
ook voor het komende seizoen weer de trainingen
gaat verzorgen.
Groet,Ruud Fransen

Groetjes van de toernooicommissie: Marije, Anne
en Maikel
MINIMIKS September 2018
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Mixedgrill
Ik spreek denk ik, voor iedereen die hieraan mee
gedaan heeft, dat we hopen dat ook over 2 jaar
wanneer het EK in de
nieuwe
“pan-europese”
vorm plaatsvindt je je weer
inzet om deze sportieve
poule te organiseren.

Mijn Favoriete gerecht(wat ik kan maken...)

Teriyaki uit een pakkie

Aangezien koken nu niet echt mijn sterke kant is probeer ik dit zoveel
mogelijk te mijden. Maar als het dat toch moet dan hou ik het het liefst
bij iets simpels zoals Teriyaki wat ik zelf ook zeer lekker vind.
Hiervoor gebruik ik de volgende ingrediënten ( zoals op het pak beschreven staat).
Een pakje wereld gerechten japanse Teriyaki van Knorr (inhoud rijst,
marinade en saus), +/-350gram biefstuk,
+/-125 gram champignons,,3 lente uitjes
en olie
Bereiding:
Snij de lente uitjes en champignons in
stukjes. Snij de biefstuk klein (in reepjes). Maak de marinade aan met ongeveer 3 eetlepels olie. Voeg de biefstuk
toe en roer dit goed door elkaar. Laat dit
vervolgens +/-9min marineren. Kook intussen de rijst en giet deze af.
Bak de gemarineerde biefstuk in een wok voor ongeveer 1 min en
voeg dan de champignons en de lente uitjes toe. Bak dit ongeveer 3
min. Voeg nu de saus mix en +/-350ml water toe en breng dit al roerend aan de kook. Laat dit 1 a 2 minuten zachtjes doorkoken. Tot slot
serveer de rijst en de biefstuk apart van elkaar.
Smakelijk eten....
Groetjes Martijn Coppens
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Nou heb ik toch een
leuk feestje gehad op
zaterdag 8 September!!

BBQ
Door Katja van der Vorst

We hebben het natuurlijk
over de jaarlijkse BBQ van
BC Mixed. De BBQ die bekend staat om zijn gezellig-

heid, het lekkere eten, de
fantastische organisatie
van de BAC, de gastvrije
familie de Vegt, de Mixed
manager en sinds dit jaar
ook voor het bekendmaken van de winnaars van
de WK poule.
Bas Fransen had dit jaar
voor het WK (jeweetwel,
daar waar Nederland ontbrak) een poule in elkaar
gezet, waar de Mixedleden een potje stevig hebben kunnen inzetten op
hun winnaars/verliezers/
beste spelers etc.

de “koken met
Voor de volgen
wat het
graag weten
Mixed” wil ik
pt is van
favoriete rece
ls
Anne Swinke
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De prijswinnaars zijn zoals
eerder gezegd bekend gemaakt op deze avond, om
de mensen die er niet live
bij zijn geweest niet te onthouden van de uitslag.
…de uitslag!
Op de laatste plek: Angela
Zijlmans, wel met de vermelding dat ze de eerste 2
weken de lijst heeft aangevoerd!
Plaats 5:Roger van Lieshout
Plaats 4: Marlie Fransen
Plaats 3: Ruud Fransen
Plaats 2: Gert Lahaije
Tromgeroffel……………
Op de eerste plaats!!!!
PETER VAN LEUKEN,
Peter van harte gefeliciteerd, ook namens de redactie.
Bij binnenkomst kreeg iedereen de gelegenheid
om de Mixed manager in
te vullen, met de jaarlijks
terugkerende vraag, wie
denk je dat de meeste
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punten gaat halen in zijn of
haar competitie? Hoe goed
ken je je medesporters?,
maar ook….denk je dat je
medesporters kans hebben
tijdens de competitie tegen
hun tegenstanders?. Telefoons werden erbij gehaald,
wie heeft vorig jaar het beste gescoord?, wie is gepromoveerd? en wie is gedegradeerd?. We gaan zien
wie aan het eind van de
competitie de beste Nostradamus onder de Mixedleden is.
De BBQ was zoals elk jaar
in de zeer professionele
handen van de BAC (bijzondere activiteiten commissie) die sinds jaar en
dag bestaat uit Anja Beekmans, Roger van Lieshout,
Paul van de Vegt, Deany
Muller, Sonja van Erp en
Martij van Oeffel.
Er was, door hen, rekening
gehouden met de weersomstandigheden dus konden de mensen kiezen of
ze binnen of buiten wilde
vertoeven, voor elk wat
wils. Buiten stonden 2 grote
BBQ’s te branden om iedereen te voorzien van een
heerlijk stukje vlees of bakje vis, binnen stonden vele
salades, sauzen en brood
en meer dan voldoende
drank, er was weer goed
gezorgd, waarvoor onze
dank.
Na een korte toespraak van
onze voorzitter, die gastvrouw Lidy en gastheer
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we vriendschappen voor
het leven ontstaan tijdens
deze beproeving…en gelukkig, gelukkig heeft iedereen het overleefd.

Eize wederom hartelijk bedankte met een grote bos
bloemen voor het openstellen van hun huis, was
het nog lang gezellig bij de
familie van de Vegt.
Later op de avond waren
het 2 houtkorven die iedereen (samen met de alcohol) op temperatuur
hielden en velen kozen er
dan ook voor om lekker
buiten rondom de korven
met en bij elkaar te zijn.
Binnen ging het er iets ruiger aan toe, een enkeling
waagde zich aan een potje tafelvoetbal, maar toen
de drank in de man was (of
wrs nog niet genoeg) werden er al snel 2 tafels aan
elkaar geschoven, plastic
bekertjes en
pullen
bier
tevoorschijn
gehaald,
pingpongballelltjes uit de
hoge hoed
getoverd,
WANT…..het
was tijd voor
het
BIERMINIMIKS September 2018

PONGEN!
Je ziet dat we allen topsport bedrijven want op de
baan gaat het er vaak flink
op los, fanatiek en gedreven wordt er gebadmintond, nou ik kan je verzekeren dat dit kinderspel is
bij het BIERPONGEN!!
Schreeuwend, aanmoedigend, lachend en soms
ook huilend hebben de
deelnemers zich door hun
wedstrijden geworsteld.
Doodmoe maar met een
tevreden lach, elkaar op
de schouder slaand werden de wedstrijden afgesloten door de winnaars
en troostend met de tranen in de ogen dropen de
verliezers af, er zijn nieu-

Laat op de avond ontpopte
Anke van Dijk zich als een
soort van kaartenmagiër,
met haar raadselachtige
spelletjes dreef ze menig
lid tot wanhoop. Waarom
snap ik niet wat ze doet? en
nog erger, hoezo snappen

anderen wel
hoe ze het
doet? Ben ik
zo dom? zijn
zij zo slim?
Is het de alcohol? Om
gek van te
worden.
Maar, als je
er dan achter bent hoe ze het doet,
dan is het wel lachen om
te zien dat anderen het

lekker nog niet snappen.
Kortom, het was tot laat
weer bijzonder gezellig!

Jubileum
Ellen Kuhn 25 jaar lid
Op 9 juli was Ellen Kuhn-Manders alweer 25
jaar lid van onze badmintonvereniging. Ondanks het feit dat ze al een aantal jaren zelf niet
meer actief speelt, blijft ze door haar lidmaatschap toch bij onze club betrokken. Op de foto
toont Ellen de lekkere taart die ze aangeboden
heeft gekregen tijdens een verrassingbezoek
door ons bestuur. In een latere Minimiks volgt
vanzelfsprekend nog een diepte-interview met
Ellen in verband met dit mooie jubileum. Hopelijk zien we haar binnenkort op de ALV zodat
we haar persoonlijk kunnen feliciteren.
MINIMIKS September 2018
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HBB 60 jaar

De plant en zijn verhaal

Zaadpluis waar
ga je heen?
Door Tom Poppelaars

De natuur is prachtig mooi.
Dat zie ik zelf vaak terug in
de tuinen. Je kunt hem
voor de gek houden, maar
meestal lukt dat niet of hij

pakt je genadeloos terug.
Wil je een onkruidje weg
hebben en denk je dat je
dat volgende week wel
doet? Jammer dan! Hij is
alweer uitgebloeid en de
bloemen zijn zaden geworden. Zo snel kan het gaan.
Sommige planten produceren zaden die zich laten
verplaatsen door de wind.

Deze zaden worden zaadpluizen genoemd. Ze komen soms een heel stuk
verder weer op de grond
waar ze volgend jaar weer
een nieuw plantje maken.
In een nieuwe tuin, op een
kraal stukje grond, waarvan de eigenaar denkt hem
volgende week maar eens
uit de grond te trekken....

Patrick Wetzel
Piet van Thielplein 17
5741 CP Beek en Donk
tel. 0492 450693
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Hallo allemaal,
Nee, ik ga niet het hele liedje van “De Luizenmoeder”
opschrijven maar dat is
wellicht wel een van de dingen die we jullie gaan vragen bij de spetterende
HBB PUBQUIZ
In het kader van het 60-jarig jubileum van de HBB
wilden we, naast het toernooi, ook een sociale activiteit organiseren en zeg
nou zelf, wat is er socialer
dan een goede, competi-

tieve pubquiz?
Deze quiz zal gehouden
worden op zaterdag 9 februari 2019 in City Resort
te Suytkade, Helmond. De
inloop is vanaf 19.30 uur
en we zullen om klokslag
20.00 uur starten met de
quiz. Deze quiz zal gepresenteerd worden door het
ongeëvenaarde
duo
STEUN en KREUN en zal
onder toeziend oog van
onze jury plaatsvinden.

Je team bestaat uit maximaal 5 personen.
We hebben plek voor
maximaal 50 teams dus
vol=vol!
Publiek is toegestaan mits
er plek in de zaal is.
De kosten zijn € 15,00 per
team, maar bij binnenkomst krijg je 5 consumpties!
Zorg bij de inschrijving dat
we de teamnaam weten en
de contactgegevens van
de captain. Je inschrijving
is pas compleet na betaling van de € 15,00 op rekeningnummer
NL25
RABO 0330 2791 73 t.n.v.
Helmondse
Badminton
Bond. Zorg er wel voor dat
bij de omschrijving staat
PUBQUIZ <teamnaam>.
Dat is wel zo handig voor
ons.
Tot snel!
De jubileumcommissie

Zijn er dan nog voorwaarden? Jazeker:
MINIMIKS September 2018
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HBB reglementen
dan telt hun plaatsingscijfer
zoals uit hun eigen team.
Wordt er door 2 kids vanuit
de C of lager ingevallen
dan mag je de speelvolgorde zelf kiezen.
Senioren

Hallo,
Afgelopen 11 september
2018 zijn de reglement
wijzigingen besproken op
de Algemene Vergadering
van de HBB. Deze werden
goedgekeurd door de
aanwezigen.
Wij zien een aantal belangrijke wijzigingen. En
deze wilde ik graag met
jullie delen.
We hebben nu de bondskaarten enkel nog digitaal.
Bij de jeugd ligt de voornaamste wijziging in de
invalregels bij de A en B
klasse. Wij hebben dit jaar
geen A klasse trouwens.
Valt iemand uit een hoger
team in en speelt deze
een single, dan speelt
deze altijd de eerste single. Vallen er meer kids uit
hetzelfde hogere team in,
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Het thuisspelende team
moet zelf binnen 72 uur na
de wedtrijd de uitslagen in
de digitale portal invullen.
Voor dit jaar houden we
trouwens ook nog het papieren wedstrijdformulier.
De invalregels zijn verruimd. Raadpleeg voor de
zekerheid altijd even Ruud
of ondergetekende, wij
kennen de regels zo’n beetje van buiten. Het belangrijkste is eigenlijk dat je
klassificatie niet te hoog
mag zijn voor de klasse
waarin je invalt. Iedere
klasse heeft namelijk een
maximale klassificatie. Dus
zelfs met een D klassificatie mag je invallen voor een
E classificatie speler, zolang je maar met een D
classificatie in die klasse
mag spelen.
De overige invalwijzigingen
hebben vooral te maken
met welke singlevolgorde
aangehouden moet worMINIMIKS September 2018

Wat er 25 jaar geleden gebeurde
den.
Iedereen die gerechtigd is
om in de zaal te mogen
zijn mag ook coachen bij
iedereen. Dit is een enorme verruiming van de
coachingregels en dit zal
bij de geroutineerde spelers vast wel even wennen
worden. Het komt erop
neer dat tijdens iedere reglementaire pauze gecoached mag worden. Dus je
mag zelfs gecoached worden door je tegenstander
of door een hele andere
trainer bijvoorbeeld. Maak
er gebruik van! Teamleden, trainers, coaches,
clubleden welke die dag
spelen, ze kunnen je allemaal helpen. Tenminste,
wanneer je dat wilt. Gecoached worden is iets
wat niet verplicht is natuurlijk.
Laatste regel welke van
belang is heeft te maken
met de bekercompetitie.
Daar verruimen we ook de
invalregels. Voortaan hoef
je in een team met 3 dames of heren niet langer
ieder verplicht 2 wedstrijden laten spelen. Je mag
dan iemand 3 of 2 of 1
wedstrijd laten spelen.

In de laatste bestuursvergadering
van
seizoen
1992-1993 maakte voorzitter Henny Spaan bekend
dat hij, om persoonlijke redenen, per direct stopte
met zijn functie als voorzitter.
Het was Rien van Kessel
die tijdelijk die functie over
nam en waarnemend voorzitter werd.
In de eerste Minimiks van
het seizoen werd dit door
de “waarnemend voorzitter” bekend gemaakt.
Heel iets anders was de indeling van de hal na de vakantie. De vakantie had
een week langer geduurd,
want er kwam een nieuwe
vloer in sporthal d’n Ekker.
En niet alleen een nieuwe
vloer, er kwam ook een extra baan bij. De sporthal
had voortaan geen negen,
maar tien banen.
Het was wel even wennen,
want de open ruimte, waar
werd “ingeslagen” en waar
gewacht werd tot men weer
mocht spelen was er niet
meer. Dat moest nu langs
de muren van de hal.
Maar het wende snel en
tien banen was ook voor
het steeds groeiende leden
aantal wel een voordeel.
In dat nummer stond ook

de agenda van de jaarvergadering die op 15 oktober gehouden zou worden. Niet alleen Hennie
Spaan stopte er mee, ook
secretaresse Ellen van
Leuken stelde zich niet
meer herkiesbaar. Voor
Hennie was en nog geen
nieuwe kandidaat, voor
Ellen wel, Heidi Breijnaerts werd voorgedragen als bestuurskandidaat.
De HBB nam afscheid van
hun eerste thuishaven,
sporthal de Braak, voor
de oudere leden een bekende hal met een gezellige kantine van Ans en
Johan Horyon.
De HBB competitie wordt
voortaan gespeeld in de
Citysporthal op dinsdag-,
woensdag- en donderdagavond.
Mixed had in dat seizoen
tien seniorenteams in de
competitie. Op zondag 19
september hebben alle
teams, onder leiding van
trainer Igo Jongen, hun
oefenwedstrijden
gespeeld.
Opmerking van een speler:
We hebben (hier en daar)
met pijnlijke spieren kenMINIMIKS September 2018

nis gemaakt en hebben
weer gezien en gevoeld
dat trainingen onmisbaar
zijn.
Bij de jeugd hadden we
ooit drie kinderen uit een
gezin als lid. Met de komst
van Ton van der Aa hadden
we zelfs vier jongens uit
een gezin. Robert, Geert
en Mark van der Aa waren
al lid van BC Mixed.
Humor;
Uit sportnoten:
Sport is het waard om voor
te knokken. Soms loop je
wel eens tegen een muur
op. Maar als je dan de
jongste jeugd bezig ziet,
vergeet je dat weer.
Even lachen;
“Hallo, met de banketbakkerij? Ik wou graag een
verjaardagstaart voor mijn
vrouw bestellen… Ja met
29 kaarsen, zoals ieder
jaar,,,!”
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- Ik wil later, als ik klaar ben met de
middelbare school (waar ik dit jaar voor
het eerst naartoe ga), biomedische
techniek of wetenschap gaan studeren,
dat lijkt me heel interessant.

Beste Minimiks lezers,
In deze rubriek wordt elke editie een
badminton collega gevraagd om willekeurig 10 vragen te trekken die in een
grote doos zitten. Die vragen worden,
samen met een aantal “vaste” vragen
verwerkt in een stukje.
Voor deze editie van de Minimiks hebben we Lieke de Visscher een van onze
jeugdtalenten bereid gevonden om mee
te doen aan “Wat een vraag!”.
Hieronder het interview met Lieke…..
Hallo, ik ben Lieke de Visscher, ik ben
12 jaar oud en ik badminton bij BC
Mixed wat ik al 3 jaar erg leuk vindt. Ik
heb een oudere broer Gijs en een oudere zus Tessa en we wonen in Beek
en Donk. Zij zitten niet op badminton
maar op een andere sport. Samen met
Irene Slaets speel ik in Mixed 4 en we
spelen ook vaak samen de damesdubbel.
Op dit moment zit ik lekker in de serre
bij ons thuis om dit stukje te schrijven
en de vragen te beantwoorden. Het is
20.40u en ik kom net terug van de

NBBJ (red: Noord Brabantse Jeugdselectie. Op de dinsdag heeft Lieke extra
training vanuit de NBBJ dit is een organisatie welke is aangesloten bij Badminton Nederland. Ze krijgt hier 1 keer in
de week extra training van 17.30u tot
19.30u in Boxtel.)
Hier zijn mijn antwoorden:
1) Wat eet je elke ochtend voor
ontbijt?
-’s Morgens eet in voor ik naar school
ga altijd een boterham met Nutella of
een yoghurt met muesli, ik kijk gewoon
waar ik zin in heb.
2) Zit je vaak op internet en wat
kijk je dan?
- Als ik op internet ben kijk ik vaak series op Netflix.
3) Ben je een snoepkont en zo ja,
wat vind je lekker?
- Ik ben niet zo’n snoeperd, maar voor
pure chocola doe ik een moord. Dat
vindt ik echt het aller-aller-lekkerst
4)
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Wat wil je later worden?
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5) Houd je van lezen en zo ja, welk
boek ben je aan het lezen?
- Ik vind lezen best leuk, mijn favoriete
schrijver is John Green. Ik heb al veel
boeken van hem gelezen. Nu ben ik
bezig in een boek van Ursula Poznanski, dat heet Layers. Het is een erg
spannend boek.
6) Wat was je eerste film die je
bezocht in de bioscoop?
- Mijn eerste film weet ik niet meer maar
de leukste film die ik gezien heb in de
bioscoop was zonder twijfel Ghostbusters 6. Ik ben naar die film met mijn
moeder mijn broer Gijs en met een
vriendje van Gijs geweest, het was super cool
7) Heb je huisdieren?
- Nee, helaas hebben we thuis geen
huisdieren maar ik zou heeeeel graag
een hond of een konijn willen.
8) Wat lust je echt niet
- Er is niet echt iets wat ik echt niet lust
maar meer wat ik minder lekker vind.
Wat ik minder lekker vind is zalmtaart,
het kinkt lekker, omdat het woordje taart
erin zit, maar het is echt niet zo lekker.
9) Wat vind je ontzettend eng om
te doen?
- Wat ik echt verschrikkelijk eng vind is
om dikpootspinnen weg te halen….
brrrrr. Daar ren ik liever heel hard voor
weg.

10) Waar ben je heeeeeel goed in?
- Ik ben HEEEEEEEEL goed in turnen,
ik turn 2x in de week bij Dioscuri 94 in
Sint-Oedenrode. In totaal sport ik 4x in
de week want op school zit ik in de
sportklas en ik zit bij de knipjumpers
(dat is ook op school). Bij de knipjumpers ga je met kleine trampolines allemaal salto’s maken. En ik zit op badminton natuurlijk!!!!! Ik vind het allemaal
super om te doen. .
.
11) Welke school zit je?
- Sinds dit jaar ben ik begonnen op het
dr Knippenbergcollege in Helmond, dat
is wel heel anders als de lagere school,
het Klokhuis, maar ik vind het wel leuk.
Ik zit in klas B1b en mijn mentor is mw
Meeuws, ze geeft Wiskunde
12) Moet je vaak meehelpen in huis?
- Ja ik moet heeeeeel vaak meehelpen
in huis, ik help mee de tafel afruimen, ik
help mee de bedden opmaken, ik ben
diegene die de vieze spinnen weghaalt
en nog veeel meer.
Groetjes van Lieke

MINIMIKS September 2018
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Ingezonden

Zomer,

….tijd om nog eens
even wat oude koeien
uit de sloot te halen,
want sjonge jonge, wat
was het heet afgelopen
zomer.

WAT WAS HET
HEEEEETTTT!!
Nou kun je bij mij natuurlijk met al je problemen,
klachten en andere zaken
over de hitte terecht en ik
zal vol empathie en met
een luisterend oor klaarstaan. Ik zal zeggen dat
het verschrikkelijk is en
dat ook ik niet kan wachten tot de eerste sneeuwvlok valt. Ik zal mee zuchten, mee kreunen en mee
zeuren over de warmte.
Deuren dicht, gordijnen
toe en zo min mogelijk bewegen. Zo heb ik de zo-
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mer
grotendeels doorgebracht, maar ik
ben dan ook
een echt wintermeisje.
Er zijn echter ook mensen
die bijna de hele zomer topmaanden hebben beleefd,
die zowat buiten hebben
gewoond, zich een weg
van BBQ naar BBQ hebben
gegeten en vrolijk huppelend in korte rokjes en dito
jurkjes dag na dag hebben
genoten van elke record
brekende temperatuurstijging. Die op terrassen hebben gehangen en al hun
vakantiedagen hebben verkwanseld om zo optimaal
te kunnen genieten van
deze bijzondere zomer.
Want hoe je het ook wendt
of keert, bijzonder was
hij…. deze zomer (het
woord "zomer" is trouwens
mannelijk, ook raar, ik vind
het eigenlijk een heel vrouMINIMIKS September 2018

welijk woord, maar goed,
de zomer). Altijd leuk om
even wat statistiekjes en
weetjes op jullie los te laten, dus laten we eens kijken hoe puffend Nederland
deze zomer heeft beleefd.
Dit jaar begon de zomer op
21 juni om 12.07u precies
welteverstaan. Het begin
van de zomer is namelijk
bepaald op basis van een
afspraak.
Astronomisch gezien begint de zomer altijd op de
langste dag van het jaar,
op “Midzomer”, wanneer
de zon het hoogst aan de
hemel staat en vanaf die
dag de dagen korter en de
nachten langer worden.
Natuurlijk kent iedereen
ook “a Midsummer Night’s
Dream” van William Shakespeare uit 1598, maar dan
dwalen we af en dat willen
we niet.
Om praktische en klimatologische redenen begint de
meteorologische zomer op
1 juni en duurt tot 1 september.

ratuur ooit gemeten op
deze aardkloot was op 10
juli 1913. Het metertje liep
die dag op tot 56,7 graden
Celsius in Furnace Creek,
Death Valley, Californië.
Nou vraag ik me af of
Furnace Creek ook al
Furnace Creek heette vóór
de beroemde 10 juli 1913,
of dat het de naam “Oven
Beek” heeft gekregen ná
deze verzengend hete
dag….
De bevolking bestond in
die tijd uit Timbisha indianen. Buiten de plaatselijke
goud- en zilverzoekers zal
er dus ook een weermanindiaan moeten hebben geleefd in de nederzetting.
De “Piet Paulusma”, of nog
beter gezegd, de “Johan
Verschuren” van Furnace
Creek. Laten we hem Weinig Regen noemen. Weinig
Regen had natuurlijk ook
niet de apparatuur van tegenwoordig tot zijn beschikking…… maar temperatuur wordt doorgaans
gemeten met een thermo-

meter, dus we gaan er gemakshalve vanuit dat ook
Weinig Regen een thermometer tot zijn beschikking
had.
Waarschijnlijk heeft hij dus
ook op de bewuste 10 juli
op zijn paard, Snelle Wolk,
met een thermometer in de
lucht de Mojavewoestijn
bereden, om zijn dagelijkse
metingen te verrichten. Hij
heeft naar de rode ploert
aan de hemel opgekeken
en op zeker moment gedacht, potverdriedubbeltjes wè is ut héét, wè is ut
héét, mun shirt dè plekt,
munnen oksel vlekt en mun
nek stu vol mè zwéét, wè is
ut héét….
Om 11.00u zag Weinig Regen dat zijn thermometer al
opliep naar 49,2 graden
Celsius en om 14.32u was
het zover: 56,7 graden Celsius (oftewel 134,06 graden Fahrenheit). Zijn paard
Snelle Wolk weigerde nog
1 stap te zetten en hufte en
pufte standvastig op zijn

plaats.
Weinig Regen vroeg zich af
of er wel een hitteplan in
werking was gesteld op zijn
werk. Een korte lendenlap
mocht sinds vorig jaar,
maar omdat er in Furnace
Creek nog nooit een vorstverlet was geweest, het
werd hier immers nooit
koeler dan 25 graden Celsius, bedacht hij zich hoe
warm het moest worden
om vrij te krijgen. Snelle
Wolk sjokte uiteindelijk na
wat aansporen rond, maar
Weinig Regen had het wel
gezien voor die dag. Hij
seinde met rookwolken de
gemeten temperatuur door
naar Beatty (de grote stad
enkele km verderop), klokte uit en ging naar huis. Te
warm om te koken. Dat gaf
ook eigenlijk niet, want het
was ook te warm om te
eten. Eerst maar een koude douche en dan vanavond even naar de saloon
voor een lekker koel getapt
biertje, tenminste als zijn
vrouw, Zonnige Dag, dit
goed zou vinden.
Die lieve Weinig Regen…..
zou hij enig idee hebben
gehad dat hij de aller, aller,
allerwarmste dag ter wereld gemeten heeft??

26 juli 2018 werd in Arcen
de warmste temperatuur
gemeten, het was daar
38,2 graden Celsius. Dat is
best warm zou je denken,
echter de warmste tempe-

Maar volgens mij zijn we
afgedwaald, en dat wilden
we toch niet…………….
Katja
MINIMIKS September 2018
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We wensen iedereen enorm veel sportplezier,
En een vraag van de redactie aan ieder hier,

Senioren competitie 2018-2019

SCHRIJF OOK EENS EEN STUKJE OP PAPIER…..

Start competitie 2018-2019.
Door de redactie

De competitie 2018-2019 gaat weer van
start,
en dat zorgt bij menig Mixer voor een
sneller kloppend hart
Bij de senioren gaan maar liefst 10 teams
beginnen,
wat een aantal, dat kun je toch niet verzinnen!
Ruim 60 dames en heren,
gaan ook dit jaar proberen
Kampioen van hun klasse te worden,
maar dat gaat niet zonder het nemen van
enkele horden
1 Top, 1 Hoofd en 2 Overgangsklasse,
gewonnen, verloren en af en toe een impasse

Zo zien we Jurgen, Maike,
Romy en Sven,
we wensen ze veel succes
en zijn nu al fan
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Over de competitie, de training, school, de vakantie het maakt ons niet uit
Maar we horen het graag als iemand tot schrijven besluit.
Even wat oude
sokken erbij doen
en toch wil ik gaan
bowlen

In de derde klasse starten ze in de seniorencompetitie,
en we zijn best een beetje trots op deze
nieuwe editie
Ook de jeugd is van start gegaan met 8
teams dit jaar,
ze hebben al flink getraind en zijn helemaal klaar
2 teams met eigen kweek!!, onze eigen
mini’s zijn ook voorbereid,
de begeleiders van vorig jaar zullen apetrots zijn, dat is een feit

niet omdat het
moet, maar omdat
ik het wil

Pleun Jasper Felix en Fenne,
zullen ook dit jaar weer onvermoeibaar
over het veld heen rennen

als ik niet goed kijk
dan lijkt het net of
jij maar 1 been hebt

GEDICHTJES - TOERNOOIVERSLAGEN - TIPS
- NIEUWS - AANKONDIGINGEN
-

Rene, Paul, Yvonne en Annie zijn al jaren van de partij,
maar er zijn ook enkele
nieuwkomers bij

- TEKENINGEN - VERHAALTJES -

Dan nog 6 teams van klasse 1 tot 4,
ook die spelen fanatiek
maar bovenal met veel
sportplezier.

In de seniorencompetitie zien we ook een
volledig jongerenteam is dat niet bijzonder,
de jongens en 1 dame zijn doorgestroomd
vanuit de jeugd, maar ze doen voor niemand onder

FOTO’S - WEDSTRIJDVERSLAGEN - COLLUMS
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Even met Epke
appen
. Competitie voorbereiding

op de vrijdagavond
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gespeeld, we waren goed
aan elkaar gewaagd.
De volgende keer hebben
we ze ! ;)
Dan draaien we de stand
om. Toch teamgenoten?

Competitieverslagen 2018-2019
D-Day voor de
senioren van de
Helmondse badmintoncompetitie op 12-9-2018
Door Katja van der Vorst

In het kloppend hart branden de lichten weer, Suytkade is ook dit jaar “The
place to be”
De spelers druppelen rond
8 uur binnen, muntjes worden gekocht en een groet
en bijbehorende knipoog
als blijk van herkenning
wordt uitgewisseld.
Om kwart over 8 trapt Erwin Boudewijns de competitie af met een praatje namens de BCS (Bond Competitie Senioren). Na een
“welkom allemaal” nog
even wat technische zaken
op een rij.
1) Er zijn digitale bondskaarten, dus geen pasjes
meer.
2) Dit jaar worden er nog
wel competitieformulieren
op papier ingevuld (ter
controle) maar er is tegelijkertijd gestart met het digitaal invullen van de uitslagen naar de portal van de
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HBB. De VCL van elke vereniging is hier verantwoordelijk voor (Ruud Fransen
voor BC Mixed). Er kan er
voor gekozen worden dat
ieder team dit zelf doet of
de VCL-er doet dit aan het
einde van elke competitieavond. (Binnen 72 uur
moeten de uitslagen in de
portal staan)
(Eervolle vermelding naar
Erwin Boudewijns die dit
systeem opgezet heeft.)
3)
Dan is Teun van der
Vorst
voorgesteld
als
nieuw lid van de BCS, fijn
dat er nog een Mixer naast
Ferry Tabor en Martin Kuijpers vertegenwoordigt is.
Na een fijn en sportief seizoen is het hoog tijd voor
het echte werk.
Mixed 2, Mixed 9 en Mixed
10 staan fris en fruitig klaar
voor hun eerste competitiewedstrijd en trqppen de
competitie voor onze club
af. Sommige in hun oude
samenstelling, andere in
een nieuwe. Samen tasten
ze in de eerste partijen hun
tegenstander en elkaar af.
Ook op de tribunes zijn de
toeschouwers goed vertegenwoordigt en al snel
gaat ieder op in het mooie
MINIMIKS September 2018

spelletje wat badminton
heet.
Na de wedstrijden en het
douchen de o zo belangrijke derde helft. Wat daar zo
belangrijk aan is, zul je je
afvragen?
Nou beste lezers in de derde helft wordt altijd gewonnen…..
En zo sluit iedereen met
een goed gevoel een
avondje sporten af.
Iedereen een sportief en
gezellig seizoen gewenst.

Mixed 10
Vierde klasse

Een goed begin
Door Suzanne Bouman
12 september 2018
Mixed 10 - Gemert 4
Ik (Suzanne) had me voorgenomen om tijdens de
wedstrijden vast wat te
schrijven. Dit is dus mislukt... En daarbij ook nauwelijks de tijd daarvoor
gehad met zo'n geweldige
wedstrijdleiding .
Monique, Dennis, Ronald
en ik mochten het opne-

men tegen Gemert 4. We
hadden er zin in!

Wat een strijd hebben we
geleverd, daardoor hadden we flink wat suiker nodig. 4 muffins en het doet
al wat minder zeer.
Op naar wedstrijd nummer
3!

Een goed begin is het halve werk en toen werd het
8-0.
Einde.

Doping voor
Mixed 10

Door Suzanne Bouman
19 september 2018
Con Brio 7 - Mixed 10
De baan op met Suzanne,
Ruud, Marianne en Chiel.
7-1 met 3x een 3 setter die
naar de andere kant zijn
gevallen. Mooie partijen

De doping van Mixed 10

Marianne van Dijk-Swinkels
Het Laar 6a, Aarle-Rixtel
Tel.: 0492-382629

Erwin Boudewijns
BCS HBB

Gespecialiseerd in de risicovoet
en geregistreerd bij
verzekeringen.
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Mixed 5
Eerste klasse

Mixed 5 is goed
begonnen
Door Bas Fransen

De competitie is inmiddels
twee weken onderweg en
Mixed 5 heeft al twee wedstrijden achter de rug.
Mixed 5 bestaat uit Anniek, Evi, Marije, Martin en
Bas Fransen. Mixed 5
klinkt toch als een kleine
degradatie, daar we vorig
jaar nog Mixed 4 waren.
Toen ook nog met Bas van
Lieshout er bij, maar hij
neemt dit seizoen een
jaartje pauze om zijn
schouder rust te geven.
Wat niet veranderd is, is
dat we in de eerste klasse
spelen. Vorig jaar een nette 4e plek in ons eerste
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jaar als team, dit jaar wordt
ingezet op een plek bij de
top-2 en daarmee promotie. In de eerste klasse
kwamen we dit jaar in de
eerste wedstrijd meteen
Mixed 6 tegen, het team
van Rob, Remco, Sabitri,
Lisa en Romy. Mixed 6 was
niet helemaal fit, Rob en
Lisa waren net op tijd hersteld van een blessure en
voor Romy kwam de wedstrijd nog te
vroeg. Toch
kwam Mixed
6 op een 0-1
voorsprong.
Anniek en
Bas wisten
de
eerste
set van de
gemengd
dubbel nog
binnen
te
slepen,
daarna werMINIMIKS September 2018

den ze ruim weggespeeld
door de ervaren dubbelaars Rob en Sabitri. Na
die gemengd dubbel kwam
Mixed 5 los en zouden we
geen wedstrijd meer weg
geven. De tweede gemengd dubbel en heren
dubbel gingen in drie sets
onze kant op, de dames
dubbel en drie singels
daarna kostten maar twee
sets. Evi moest in de laatste wedstrijd, tegen Lisa,
nog wel vol aan de bak. Na
winst in de eerste set en
verlies in de tweede set,
kon ze nog een keer aan
zetten om toch de 7-1 eindstand op het formulier te
zetten. Prima begin van
het seizoen. In de tweede
wedstrijd kwamen we
Mierlo 5 tegen, een team
dat we kenden van vorig
jaar, maar wat wel flink versterkt is ten opzichte van
toen. Evi was er dit keer
niet bij, haar vader vierde
zijn verjaardag. Mixed 5
begon scherp aan de dub-

bels. Anniek en Bas vonden dat ze iets recht te
zetten hadden en dat was
te zien. Het spel liep veel
beter en zonder al te veel
moeite werd het eerste
punt binnen gehaald. Ook
Martin en Marije begonnen goed en hadden ook
maar twee sets nodig voor
de 2-0. Lekker begin,
dachten we. Helaas was
alle scherpte weg in de

vier wedstrijden die volgden. De heren dubbel leek
nergens op en ook de dames dubbel werd verloren.
Martin zat er daarna ook in
de singel niet lekker in, en
Marije kwam een zeer talentvolle invalster tegen.
De 2-0 voorsprong knap
omgedraaid naar een 2-4
achterstand. De eerste
singels van Anniek en Bas
waren nodig om tot een

goed einde te komen. Bas
had aan twee sets genoeg
voor een winstpunt, Anniek speelde liever de volle
drie sets om in de derde
set een walsbonus mee te
pakken. Toch nog een 4-4.
Het maximale wat er uiteindelijk in zat, maar kijkend naar de dubbels was
er wellicht meer mogelijk.
Op naar de volgende wedstrijd: BCAB 3.

Programma Senioren
Programma Sept. / Okt. / Nov.
Datum Team
26-09

Baan

Mixed 8-Mierlo 9

Datum Team

Baan

2

25-10

Heiakker 1-Mixed 10

14

31-10

Mixed 2-Hanevoet 1

11

Mixed 4-Brabantia 2

1

27-09

RBC 3-Mixed 9

14

Mixed 7-BCAB 4

2

03-10

Mixed 1-Con Brio 1

2

Mixed 3-RBC 1

3

Dommelen 1- Mixed 6

3

Con Brio 5-Mixed 6

13

Mierlo 7-Mixed 7

12

Mixed 10-Dommelen 4

15

Phoenix 1-Mixed 2

15

BCAB 2-Mixed 4

1

04-10

07-11

3

Mixed 8-Dommelen 3

11

BCAB 3-Mixed 5

11

Mierlo 6-Mixed 7

5

Mixed 10-Never Down 3

14

BCV’73 1-Mixed 1

12

Mixed 9-Mierlo 12

3

Hanevoet 2-Mixed 5

15

Mixed 1-Ganzeveer 1

11

Mierlo 6-Mixed 7

5

11-10

BC ‘85 1-Mixed 3

5

MixedPhoenix 2 3-

5

24-10

Ganzeveer 3-Mixed 8

2

BC’851-Mixed 4

10

Mierlo 2-Mixed 2

5

Gemert 2-Mixed 7

11

Mixed 2-Con Brio 3

14

Mixed 10-Someren 5

4

Gemert 4-Mixed 9

10

10-10

25-10

Mierlo 10-Mixed 9

11

Mixed 5-Dommelen 1

14

Eindhoven 1-Mixed 4

1

Mixed 6-Hanevoet 2

12

08-11

Mixed 2-Mierlo 2

14-11

15-11
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Uitslagen Senioren 2018-2019
Uitslagen September
Datum Team
12-09

13-09
19-09

20-09

stand

Standenlijst Senioren 2018-2019
Mixed 1

Mixed 4

Mixed 8

TOP- klasse

Overgangsklasse 2

Derde klasse 1

1

Ganzeveer 1

2-13

1

Brabantia 2

1-4

1

Hanevoet 4

1-5

2

Con Brio 1

2-10

2

Phoenix 2

1-4

2

Someren 3

1-5

3

Mierlo 1

2-9

3

Eindhoven 1

0-0

3

Ganzeveer 3

1-4

4

BCAB 1

2-7

4

BCAB 2

0-0

4

Veldhoven 2

1-4

5

Con Brio 2

2-5

5

Mixed 4

0-0

5

Gemert 3

1-3

6

Mixed 1

1-3

6

Veldhoven 1

0-0

6

Mixed 8

1-3

4-4

7

BCV’73 1

1-1

7

Mierlo 9

0-0

Con Brio 4-Mixed 3

6-2

Con Brio 7-Mixed 10

7-1

Mixed 2

Mixed 5 en 6

Mixed 9

Someren 3-Mixed 8

5-3

Hoofdklasse

Eerste klasse

Vierde klasse 2

Mixed 6-BCAB 3

2-6

Mixed 10-Gemert 4

8-0

Mierlo 4-Mixed 2

5-3

Mixed 9-Sm Bruang 3

2-6

Mixed 5-Mixed 6

7-1

Mixed 7-Hanevoet 3

4-4

Mixed 1-Mierlo 1

3-5

Mierlo 5-Mixed 5

1

Mierlo 2

1-7

1

Mixed 5

2-11

1

BC’85 3

1-8

2

Hanevoet 1

1-5

2

Mierlo 5

2-10

2

Mierlo 10

1-7

3

Mierlo 4

1-5

3

Con Brio 5

2-10

3

Sm Bruang 3

1-6

4

Sm Bruang 1

1-5

4

BCAB 3

2-10

4

RBC 3

1-4

5

Phoenix 1

1-5

5

Sm Bruang 2

2-9

5

Ganzeveer 4

1-4

6

Brabantia 1

1-3

6

Dommelen 1

2-7

6

Mixed 9

1-2

7

Con Brio 3

1-3

7

Hanevoet 2

2-4

7

Mierlo 12

1-1

8

Bakel 1

1-3

8

Mixed 6

2-3

8

Someren 5

1-0

9

Mixed 2

1-3

10

Mierlo 3

1-1

Mixed 7

Mixed 10

Tweede klasse 2

Vierde klasse 1

Mixed 3
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1

Con Brio 6

2-8

1

Heiakker 1

2-12

Overgangsklasse 1

2

RBC 2

1-5

2

Con Brio 7

2-12

1

Con Brio 4

1-6

3

BCAB 4

1-5

3

Mierlo 11

2-9

2

Mixed 3

1-2

4

Hanevoet 3

1-4

4

Mixed 10

2-9

3

BC’85 1

0-0

5

Mixed 7

1-4

5

Gemert 4

2-6

4

RBC 1

0-0

6

Mierlo 7

1-3

6

Dommelen 4

1-3

5

Heeze 1

0-0

7

Gemert 2

1-3

7

Phoenix 3

2-3

6

Someren 1

0-0

8

Never Down 3 1-2
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Prikbord

Terrastab Nederland B.V.
Postbox 49
5740 AA Beek en Donk
The Netherlands
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Vonderweg 11
5741 TE Beek en Donk
Tel.: 0031(0) 492 - 351077
E-mail: info@terrastab.nl

