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MINIMIKS
Clubblad voor leden van BC Mixed Beek en Donk
Verschijnt zes keer per jaar. Oplage: 110 stuks.
Heb je op- en aanmerkingen naar aanleiding van berichten in dit clubblad, stuur dan  
een mail naar redactie@bcmixed.nl of spreek ons persoonlijk aan. Wil je een stukje 
schrijven voor de Minimiks, dan kan dat natuurlijk. Wij plaatsen het graag.
Stuur het naar redactie@bcmixed.nl.
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Jeugd 33 34 67

Mini’s 3 5 8

Senioren 40 50 90

Nsl 11 9 20
Osl 2 2
Ereleden 1 5 6
Totaal: 54 66 33 38 193

COLOFON
Bestuur BC Mixed
bestuur@bcmixed.nl
Voorzitter Ton Slaets
Secr. Gert Lahaije
Penm. Peter v Leuken
Lid  Stan v der Heijden
Lid  Anne Swinkels

Postadres BC Mixed:
Waterhoenlaan 20
5741 BB Beek en Donk
secretaris@bcmixed.nl

Seniorencompetitie
Ruud Fransen
seniorencompetitie@
bcmixed.nl

Jeugdcommissie en 
competitie
Wendy Verbrugge
Marieke v Turnhout
Bas Fransen
Monika Slaets
jeugdzaken@
bcmixed.nl

Badmintonclub Mixed 
Opgericht 11-1-1961
Lid van de Helmondse 
Badminton Bond
KvK nr.: 40239324
IBAN Rekeningnummer
NL10RABO0101425597
Sporthal D’n Ekker, 
Muzenlaan 2a
5741NS, Beek en Donk
Tel:  0492-466263
www.bcmixed.nl
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Totaal

Feline Hertogs
Janneke de Wit

Jasmijn Kuijpers
Siem Wilbers

Van de redactie...

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

Het zit er weer op. Onze prachtige clubkampioenschappen. 391 wedstrijden 

waren ingepland en we hadden 79 inschrijvingen. Wat een gigantisch aantal!

Er werd stevig en heel sportief gestreden. In alle klasses zag ik werkelijk 

prachtige wedstrijden. Op vrijdag was het wat rustig op de tribune. Op zater-

dag daarentegen was er bijna geen plek meer te vinden om jezelf neer te 

vlijen. De toernooicommissie verdient een enorme pluim voor wat ze alle-

maal hebben georganiseerd. Een pluim? Welnee. Een hele bos pluimen. 

Een kaalgeplukte kinderboerderij met pluimen.

Heel naar voor Ruud(je) van Kilsdonk om in de finale een zware blessure op 

te lopen. Mooie kleur gips, dat dan weer wel. Ook in de juiste kleur om nog 

steeds mijn schoenmaatje te zijn. We wensen Ruudje natuurlijk alle beter-

schap en een volledig en voorspoedig herstel. Voorlopig maar even op 1 

been badmintonnen. Ook zo benieuwd naar de einduitslagen van het toer-

nooi? Verderop in deze Minimiks vind je alles.

De Miks staat deze keer ook weer fijn gevuld met wedstrijdverslagen. Dat 

vinden we bij de redactie heel erg leuk. We hebben erg talentvolle schrijf-

sters en schrijvers bij BC Mixed. Dat zie je en dat lees je. Wat we ook heb-

ben is een geweldige groep met vrijwilligers. Zoveel zelfs dat andere vereni-

gingen jaloers vragen hoe dat nu zo komt. “Tsja, kom maar eens kijken”, zeg 

ik dan altijd. Want door te gaan kijken bij anderen kan je leren van succes en 

leren over de aanpak. Over leren gesproken: ik sprak op het toernooi met 

een paar mensen over hoe het eigenlijk kwam dat er niet een nog hogere 

opkomst was. Bij de oudere jeugd en bij recreanten en B klasse miste ik een 

aantal bekende gezichten. Dat is wel erg jammer. Ik miste ook nieuwe leden 

op het toernooi. Dit is hèt moment om met mensen kennis te maken. Ik 

spreek dan ook de wens uit dat we kunnen leren hoe we iedereen bij de 

kampioenschappen kunnen betrekken. Toch weer naar de zondag? Ook ’s 

nachts spelen? Prijzengeld verhogen? Inschrijfgeld verlagen? Wie het weet 

mag het zeggen.
Wordt het dan geen probleem met het organiseren wanneer we een nog 

groter deelnameveld hebben? Nou ik denk het niet. Met zo’n toernooicom-

missie kan dat geen probleem zijn.

Hoe dan ook, het ging om de kampioenschappen zelf. En die waren zoals 

gezegd de moeite waard. Proficiat aan alle deelnemers en gefeliciteerd aan 

de winnaars. Met name aan Evi voor het gegund worden van de mooiste 

prijs: de Barry van Heerwaarden sportiviteitsprijs. Van heel harte Evi

Agenda
30-11   Pietenavond

12-12   Uitwisseling met BC Bakel

14-12   Zaal dicht Joker/rik avond

21-12   Uitgave volgende Minimiks

04-01   Nieuwjaarsreceptie, vriendjesavond

27-01   Open jeugdtoernooi

06-04   Feestavond senioren

14/15/16-06   Jeugdkamp
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Van jullie voorzitter

Komkommertijd

Je kent dat wel, de zomerperiode breekt aan, je favoriete 
programma(s) op TV worden niet meer uitgezonden, in het 
nieuws zie je alleen nietszeggende items over blauwalg in 
een sloot in Drenthe en ruim de helft van Nederland is op 
vakantie zodat het lijkt alsof we in dit land nooit last hebben 
van files. Mensen lantefanteren maar wat op hun slippers, 
dragen ongegeneerd veel strakke t-shirts en barbecueën 
iedere avond, gewoon omdat het kan. O ja, en dan is het 

ook nog eens een hele tijd fantastisch weer. Eigenlijk een hele relaxte en mooie 
tijd waar je altijd wel naar (terug)verlangd. 

Wat heeft dat in godsnaam met badminton te maken en waar gaat dit naar toe? 
Nou dat zal ik u vertellen. Het lijkt wel alsof het bij BC Mixed nooit komkommer-
tijd is. Iedere week is er wel iets te doen in of buiten de hal. Nieuwe initiatieven 
worden van harte toegejuicht en ontplooid en daarmee leeft de club meer dan 
ooit. De komende tijd staat er weer van alles op het programma. Maar toch 
sloeg afgelopen vrijdag de komkommertijd even toe in de hal. De clubkampi-
oenschappen zijn net achter de rug en sommige van ons moesten in de week 
erna ook nog competitie spelen. En dat hakt er toch in. De nodige rust was 
geboden. En dat is zo nu en dan heel verstandig. 

Het woord is al even gevallen, Clubkampioenschappen. Ieder jaar weer een op 
en top gezellig weekend. Jeugd en senioren door elkaar, demonstratietraining, 
spannende wedstrijden en sportiviteit. De toernooicommissie en alle mensen 
daar omheen zijn weken van te voren bezig met de voorbereidingen. En dan 
blijkt eens te meer dat een goede voorbereiding het halve werk is. 
De kampioenen zijn weer bekend en ook de Barry van Heerwaarden Sportivi-
teitsprijs heeft weer een goede bestemming gekregen. Evi, nogmaals gefelici-
teerd. Nu ik weet dat Piet de Minimiks ook leest kan ik hem langs deze weg 
nogmaals bedanken voor zijn aanwezigheid. 

Op naar het einde van het jaar 2018!

Ton Slaets     

Bestuursmededelingen

1.Opening
Ton  opent de vergadering 
om 20.30 uur.
2.Ingekomen en uitge-
gane stukken
Ingekomen: 
•Mail van Ilse van Ham 
met de indeling van Laar-
beek Sportief.
•Mail van Roel Schaap van 
BC Bakel met 2 data voor 
de uitwisseling, 31/10 en 
12/12. •Mail van B.N. over 
een brainstormsessie voor 
de finaledag van de eredi-
visie, doorgestuurd door 
Martin. •Brief van de Ge-
meente Laarbeek over de 
nationale sportweek en 
een bijeenkomst hierover 
op 25/9 in Mariahout.
•Mail v/d Laarschot met 
een naamswijziging.
Uitgegaan:
•Mail aan de HBB t.a.v. 
Ferry over de mogelijkheid 
voor een trainersopleiding 
bij Leon Florentinus.  •Mail 
naar BC Bakel, Roel 
Schaap over de uitwisse-
ling.

3.Notulen bestuursver-

Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed
d.d. 3-09-2018. 
Aanwezig:  Ton Slaets; voorzitter, Peter van Leuken; pen-
ningmeester, Gert Lahaije; secretaris, Stan  van der He-
ijden; bestuurslid.  en Anne Swinkels; gast
Afwezig: Anja Beekmans; bestuurslid.

gadering d.d. 22 augus-
tus 2018 
•De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.
4.Financiën
•Niets.
 5.Ledenbestand
•Van mini naar jeugd: Roos 
Hupkes en Jochem van de 
Ven. •Gestopt: Willem van 
Uden.
6.Commissies 
•Recr.  -Recreantencompe-
titie wordt door Peter nog 
besproken met Jan.
•JC:  -Ledenstop afgespro-
ken voor de jeugd(niet de 
mini’s). Peter beheert de                     
wachtlijst op de Nas. De 
communicatie loopt via de 
JC.-De ouders van een 
aantal kinderen zijn bena-
derd omdat hun kind wordt
doorgeschoven naar het 2e 
uur. -Er wordt nog steeds 
gezocht naar trainers voor 
het 1ste uur.Alle jeugdtrai-
ners zijn gevraagd voor de 
bijeenkomst in Mariahout,
aanvullen met 1 of 2 be-
stuursleden.           
•Red:   -Niets.
•Bac:   -Niets.

•TC:    -De uitnodiging voor 
de clubkampioenschap-
pen is verstuurd.
•CC:-Trainer, geen nieuws.  
-Marianne, Suzanne en 
Monique van Mixed 10 
gaan meetrainen.
•Sfeer:  -Goed.
•PR en sponsoring:  
-Niets.        
•Website: -Niets.
•Archiefcommissie: -Niets.   
•Wijzigingen vrijwilligers: 
-Paul van der Vegt gestopt 
bij de JC.
7.ALV
•De balans en de begro-
ting besproken. 
•De agenda doorgeno-
men.
9. Rondvraag
•Laarbeek sportief be-
sproken.
•Data voor het overleg met 
de JC besproken.
•De volgende vergadering 
is op donderdag 25/10.
10 Sluiting
Ton sluit de vergadering 
om 23.15 uur.  

5
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Notulen ALV

Notulen Algemene 
Ledenvergadering 
B.C. Mixed d.d. 
12 Oktober 2018

1. Opening.
Om 22.40 uur opent onze 
voorzitter Ton Slaets de 
vergadering en heet ieder-
een van harte welkom, in 
het bijzonder de erevoor-
zitters en de ereleden.
Afgemeld voor de verga-
dering hebben zich: Steffi 
Boelens, Marije Daems, 
Sabitri Heesakkers, Ro-
nald Hertogs, Ellen Kuhn, 
Yvonne Lahaije, Rene 
Schepers, Jadzia Spaan, 
Ferry Tabor, Harrie van 
der Vegt, Wendy Verbrug-
ge, Katja van der Vorst, 
Teun van der Vorst en Ma-
rian van den Wildenberg.

Ton bedankt iedereen voor 

de goede opkomst voor 
deze vergadering en bena-
drukt dat we een gezonde 
vereniging zijn omdat ieder-
een zijn steentje bijdraagt.
In een terugblik op het af-
gelopen seizoen komen de 
volgende zaken naar voren:
- het kampioenschap van 
Mixed 6 in de 2e klasse.
- de groei van de jeugdaf-
deling door o.a. de opzet 
van de mini’s.
- het tekort aan jeugdtrai-
ners in het 1ste uur.
- het overlijden van 2 oud 
leden, Wim van den Wil-
denberg en Wilma Con-
stant.
- het bezoek aan de Dutch 
Open Badminton.
- het nieuwe clubshirt.
- het 50-jarig lidmaatschap 
van Jan Driessens.

Tot slot van de inleiding nog 
een aantal wist U datjes:

-Wist u dat Tristan Ver-
stappen afgelopen sei-
zoen HBB jeugdkampioen 
is geworden?
-Wist u dat de jeugddag 
weer perfect is verlopen?
-Wist u dat het Neder-
lands Elftal niet op het WK 
was?
-Wist u dat BC Mixed BC 
Mixed niet was als we daar 
niets op zouden verzin-
nen?
-Wist u dat Bas Fransen 
daarom een zeer succes-
volle WK Pool heeft geor-
ganiseerd?
-Wist u dat Peter van Leu-
ken die met een weldoor-
dachte tactiek heeft ge-
wonnen?
-Wist u dat de HBB dit 
jaar 60 jaar bestaat?
-Wist u dat Evi van Rixtel 
dit jaar de Mixed Manager 
heeft gewonnen?
-Wist u dat Anniek van 

Leuken en Rob Slaets de 
beste competitiespelers 
van het afgelopen seizoen 
waren?
-Wist u dat het Open 
Jeugdtoernooi weer een 
groot succes was?
-Wist u dat de jeugd van 
Mixed de wisselbeker 
heeft gewonnen?
-Wist u dat Toon Slaets 
de Barry van Heerwaar-
den sportiviteitsprijs heeft 
ontvangen?
-Wist u dat Jente Jansen 
en Koss van de Wijdeven 
clubkampioen bij de jeugd 
werden?
-Wist u dat Robin Slaets 
en Jan de Jong dat bij de 
senioren werden?
-Over de clubkampioen-
schappen gesproken. 
Die zijn zeer binnenkort 
weer op 2 en 3 november. 
Wist u dat u zich daarvoor 
nog kunt inschrijven? Dat 
kan bij Anja. 
-En over Anja gespro-
ken. Wist u dat Anja na 
13 jaar afscheid neemt 

van het bestuur? Daar 
komen we straks nog even 
op terug.

2. Ingekomen/uitgegane 
stukken/mededelingen
Er is voor deze vergade-
ring 1 mail van Ruud van 
Kilsdonk binnengekomen 
betreffende het vroegtijdig, 
gedeeltelijk uitdoen van 
het licht. Dit is met de be-
heerder van de zaal reeds 
besproken en zal niet meer 
gebeuren. Verder ligt alle 
correspondentie ter inzage 
bij het secretariaat.

3. Notulen ALV d.d. 13 
Oktober 2017.
Te lezen in de Minimiks 
van November 2017 en 
aan iedereen verstuurd sa-
men met de uitnodiging 
voor de ALV.
Deze worden goedgekeurd 
met dank aan de secreta-
ris..

4. Jaarverslag secreta-
ris.

Te lezen in de Minimiks 
van september 2018.
Dit verslag wordt onder 
dankzegging aan de se-
cretaris goedgekeurd.

5. Jaarverslag penning-
meester seizoen 2017-
2018
Te lezen in de Minimiks 
van september 2018.
Peter geeft een korte uit-
leg, met name het gebruik 
van de reserve komt aan 
de orde. Het verslag wordt 
onder dankzegging aan de 
penningmeester goedge-
keurd.

6. Verslag kascommis-
sie.
De kascommissie bestond 
uit, Monika Slaets, Maikel 
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Iven en Arne van de Wijde-
ven.Arne leest het verslag 
van de kascommissie voor.
Het bestuur wordt dechar-
ge verleend voor het ge-
voerde financiële beleid. 

7. Begroting 2018/2019
De begroting is te lezen in 
de Minimiks van septem-
ber 2018.Ook hier een kor-
te toelichting van Peter.
De begroting wordt onder 
dankzegging aan de pen-
ningmeester goedgekeurd.

8a. Bedanken kaderleden
De volgende jubilerende 
kaderleden worden door 
Ton bedankt met een bos 
bloemen:
• Annie Boetzkes, 25 jaar 
JC •Rene 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
Het afgelopen seizoen 
hadden we 4 jubilarissen:
•Yvonne Lahaije, 40 jaar lid
•Paul Beekman, 40 jaar lid
•Ellen Kuhn, 25 jaar lid 
•Stan van der Heijden, 25 
jaar lid
Alle jubilarissen krijgen een 
oorkonde en een bos bloe-
men nadat Ton hun carriè-
re bij onze club nog even 
de revue laat passeren. 

9. Verkiezingen kascom-
missie
Aftredend is Monika Slaets.
Ruud Fransen stelt zich be-

schikbaar als nieuw lid van 
de kascommissie.

10. Verkiezingen bestuur
In het bestuur zijn aftre-
dend en herkiesbaar: Ton 
Slaets en Stan van der He-
ijden.
Aftredend en niet herkies-
baar is Anja Beekmans.
Het bestuur draagt Anne 
Swinkels voor als kandi-
daat bestuurslid.
Er heeft zich niemand ver-
kiesbaar gesteld en de ver-
gadering gaat akkoord met
de herverkiezing van Ton 
en Stan en Anne wordt als 
nieuw bestuurslid geïnstal-
leerd.
Anne wordt uitgenodigd 
om aan tafel te komen zit-
ten bij het bestuur. en er 
wordt afscheid genomen 
van Anja.(zie volgende 
pag. )

11. Rondvraag
Voor de rondvraag melden 
zich Arne van de Wijde-
ven, Toon Slaets en Ruud 

Fransen.
•Arne vindt dat er erg veel 
banen in gebruik zijn voor 
de diverse trainingen, loopt 
regelmatig op tot 7 stuks.
Ton antwoordt dat de nieu-
we trainingsopzet mini-
maal 1 vrije baan oplevert. 
Verder het wisselgedrag 

en het actief zijn in een 
baan zoeken besproken. 
Ook het organiseren van 
meer husseltoernooien 
besproken.•Toon oppert 
het idee om lijnrechters te 
gebruiken bij de finales tij-
dens de clubkampioen-
schappen. Dit wordt mee-

genomen in de organisatie.
•Ruud bedankt het bestuur.

12. Sluiting
Om 23.30 uur sluit Ton de 
vergadering en biedt ieder-
een een consumptie aan.
Gert Lahaije
Secretaris B.C. Mixed

Afscheid van Anja Beekmans

Na 13 jaar heb jij besloten om je functie als 
bestuurslid van BC Mixed neer te leggen. 
Wij kunnen ons de vergadering nog goed 
voor de geest halen waarin jij jouw besluit 
kenbaar maakte aan ons. Je vond het tijd 
voor verjonging in het bestuur. Nou, dat is 
gelukt! En het liefst ook een dame, want 
die mannen hebben zo nu en dan wat te-

Tijdens de ALV werd er afscheid genomen van Anja Beekmans als bestuurslid. 
Hieronder de woorden van onze voorzitter en een bedankje van Anja. 

genspraak nodig. Ook dat is gelukt! We 
zijn dan ook heel blij met Anne als jouw 
opvolger.

Toen ik in 2011 voorzitter werd zat jij al in 
het bestuur. Ik kende je natuurlijk al wel 
vanuit de vereniging en een beetje van 
daarbuiten. Maar vanaf dat moment heb ik 
je beter leren kennen. Vasthoudend, aan-
dacht voor iedereen, pro-actief, open-
mind, perfectionistisch en recht voor z’n 
raap. Zo maar een paar karakterkenmer-

Lieve Anja,

8 9
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Na 13 jaar bestuurslid te zijn geweest nu af-
tredend,
Ik zelf vind het goed zo. Na 13 jaar mag er  wat verjonging  in het bestuur komen ,
en we vinden Anne een goede kandidate, ik wens haar veel succes en plezier.
Ik heb het 13 jaar met heel veel plezier gedaan. Het is een hele eer om met de rest van 
het bestuur voor BC Mixed samen te werken en ook petje af voor alle vrijwilligers, zon-
der hen kan het bestuur ook 
niets ,
Mijn ervaring is door al de 
leden en vrijwilligers is BC 
Mixed een hechte club ,

Ik wil de rest van het bestuur 
en alle leden bedanken dat ik 
er aaan mee heb mogen  
werken om deze club zo te 
kunnen maken ,

Bedankt allemaal ,
Groetjes Anja

ken die zo uit m’n pen rolden toen ik dit 
voor jou aan het schrijven was. 
Die eigenschappen heb ik van dichtbij mo-
gen meemaken toen wij samen in 2013 de 
kartrekkers werden voor de helpende 
handjes van Kwizut. Anja, wat hebben we 
toen fijn samengewerkt. We hadden aan 
een half woord genoeg, hebben er samen 
heel veel tijd ingestopt en het resultaat 
was dan ook geweldig. Dat was zonder jou 
nooit gelukt. 

Je bent niet zo van op de voorgrond, dat is 
waarschijnlijk ook de reden dat jij onnoe-
melijk veel werk voor Mixed achter de 
schermen verricht. Wij zijn dan ook heel 
blij dat jij heel veel dingen gewoon blijft 
doen. Weliswaar niet meer als bestuurslid, 
maar wel als vrijwilliger voor de vereniging 
en al onze leden. Achter jou staat ook een 
man, Ad, die zich regelmatig belangeloos 
inzet voor onze club. Hij is onder andere 

verantwoordelijk voor de Rik- en Joker 
avond. Samen hebben jullie al heel veel 
voor elkaar gekregen. Laten we zeggen 
dat het in de familie zit.

Anja, ik sluit af met een kort gedichtje van 
Toon Hermans:

Denk iets goeds
En denk iets leukers
Denk iets geks
Of nog iets gekkers.

Denk iets aardigs
Denk iets liefs
Maar hoe dan ook…
Iets positiefs. 

Zo denken wij aan en over jou. Anja, be-
dankt! 

10 11

Jubileum

Suzanne Bouman
Harrie vd Vegt
Novi Wieland
Sven van de Laar
Noah Hollanders
Chiel Meulendijks
Jadzia Spaan
Bas Fransen
Thomas Deckers
Siem Wilburs
Nick Meulensteen
Ronald Hertogs
Claudia Krone
Dorien Maas
Billy de Jong

20-11
23-11
26-11
27-11
27-11
2-12
6-12
7-12
15-12
16-12
17-12
18-12
26-12
27-12
29-12Ha
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Afgelopen maand 
waren in 1 week tijd 
maar liefst 3 jubila-
rissen.
Op 20 oktober 2018 
was Laurens van 
Kilsdonk 40 jaar lid 
van onze vereniging 
en twee dagen later, 
op 22 oktober 2018, 
waren Claudia Kro-
ne en Dick Paulus-
sen 25 jaar lid.  

Het bestuur is bij Laurens en Dick op bezoek geweest. Onder het genot van koffie en 
een lekker stuk slagroomtaart werden oude herinneringen opgehaald. Vanwege de af-
stand (Beek en Donk <-> Rhoon)  is de taart voor Claudia bezorgd door haar zus Chel-
la. Maar die viel daarom niet minder in de smaak. 
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Oproep
Vraag aan alle jeugdige seniorenleden.
Heb je nog ergens op zolder, in een kast, 
in een doos bekers die je bij de jeugd 
gewonnen hebt, maar waar je eigenlijk 
niet meer naar omkijkt?
Plan: Maak een foto van je bekers ter 
herinnering en schenk ze aan de jeugd-
commissie van BC Mixed. Dan kunnen 
wij de nieuwe jeugdleden er weer blij 
mee maken!

Miecon toernooi

Auto en Motorrijschool 

DE JONG
Akkermuntstraat 16

5741 VK  Beek en Donk
Tel.: 0492-462911

Zondag 21 oktober 2018 was het weer 
zover. Het jaarlijkse Miecon toernooi in 
sporthal de Weijer in Mierlo.Dit jaar al-
weer voor de negende keer. We waren 
vanuit BC Mixed met een klein, gezellig 
groepje: Mirne, Neva, Jente, Rune, Fe-
lix, Thomas, Desley en Marik.
We hebben de hele dag behoorlijk wat 
wedstrijden gespeeld. Maar Thomas en 
Desley hebben denk ik de meeste wed-
strijden gespeeld. Hun namen kwamen 
steeds uit de speaker bij het aankondi-
gen van de partijen.

De prijswinnaars: 
-Desley 2e geworden in HEP
-Thomas 4e geworden inHEP
-Marik en Mirne zijn 1e geworden GDC
-Rune en Neva zijn 2e geworden GDC 
-Marik en Rune 3e geworden HDC
-Mirne is 2e geworden in de DEC
-Neva is 1e geworden in de DEB

Met een gezellig 
groepje naar het 
Miecon toernooi.
Door Teun van der Vorst

12 13

             Hallo Jongens en Meisjes.

Alweer een nieuw clubblad. Deze keer met weer hele mooie verslagen van 

Jente Jansen en teamleider Teun van der Vorst. Onze dank hiervoor. Wij als 

redactie zijn hier ontzettend blij mee.  Bij deze wil ik dan ook iedereen oproe-

pen om ook eens een leuk verslagje te schrijven voor in de Minimiks. Heb je 

een toernooi gespeeld, competitie gespeeld, ken je een leuke mop, of heb je 

uberhaupt iets anders leuks gedaan, schrijf het dan op, wij willen het graag 

lezen. Ook foto’s zijn van harte welkom. Spreek tijdens de competitie samen 

met je team af wie er wat gaat schrijven, als je allemaal ombeurten iets schrijft 

kom je niet zo vaak aan de beurt maar heb je wel elke wedstrijd weer een leuk 

verslag. Jullie teamleider kan jullie hier vast wel bij helpen. 

De Mixedpen is deze keer geschreven door Inti en zij geeft de pen door aan....

Verder zijn er natuurlijk weer de clubkampioenschappen gespeeld.Noah en 

Neva van harte gefeliciteerd met jullie kampioenschap, knap gedaan. 

Ik heb veel foto’s gemaakt en veel leuke wedstrijden gezien. Het was een spor-

tief en heel gezellig toernooi. Hopelijk zien we volgend jaar nog meer jeugdle-

den op de baan staan. Op de site zijn alle foto’s te vinden. www.bcmixed.nl. 

Ik wens jullie heel veel lees, kijk en puzzelplezier. 

Namens de redactie en de jeugdcommissie.

Marlie Fransen. 
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 Felix  Chiu

Hoi ik ben Inti, ik ben 15 
september 2004 geboren 
en ben dus nu 14. Ik ben in 
Helmond geboren en ik 
heb 1 broertje genaamt 
Sennen. Mijn ouders heten 
Roy en Nadine en ze zijn 
gescheiden.
De school waar ik op zit is 
het dr-knippenbergcollege 
en ik zit nu in 3 Havo. Ik zit 
er over te denken om ba-
sisschooljuf te worden 
maar dat weet ik nog niet 
zeker. Ik wil later het liefst 
iets met kinderen doen 
want dat lijkt me heel leuk. 
Naast badminton vind ik 
het ook leuk creatief bezig 
te zijn zoals mijn huisdie-
ren fotograferen of teke-
nen. Ik ben volgens mij 
sinds 2016 lid en ik vind de 
nieuwe les methode fijner 
dan de andere want hier zit 
meer variatie in. Ik vind de 
ouderkind avond altijd heel 
leuk en met speciale feest-
dagen zoals sinterklaas of 
carnaval is het ook gezel-

lig. Ook vind ik de jeugd-
dag altijd heel leuk. Ik kijk 
op tv het liefst expeditie 
robinson of andere pro-
gramma’s die op RTL 4, 
RTL 5 of SBS 6 te kijken. 
Mijn lievelings vakantie 
land is Italië, Griekenland 
of Oostenrijk dat verschilt 
een beetje want ik vind 
Oostenrijk heel gezellig 
maar daar is het wel koud 
en in Italië hebben ze lek-
ker eten en in Griekenland 
vind ik de dorpjes heel 
leuk. Ik vind Disney films 
altijd leuk maar ik vind cast 
away en the shape of water 
ook leuk. Ik lees niet vaak 
boeken maar in groep 7 
heb ik een leuk boek gele-
zen en dat was de redding 
van roan en op dit moment 
heb ik geen lievelings boek 
want ik lees niet zoveel. Ik 
hou van eten en gezellig-
heid met vriendinnen. Ik 
hou niet van mensen die 
zich voor doen alsof ze al-
les zijn. Mijn lievelingsdie-

ren zijn een hond, kat en 
een paard want ik heb zelf 
1 hond en 2 katten en ik 
deed voor badminton 
paardrijden. Mijn lievelings 
eten is sushi of pizza want 
dat is gewoon lekker. Ik kijk 
nooit voetbal dus ik heb 
niet echt een mening ik 
heb er ook geen verstand 
van dus ik zou het niet we-
ten. Ik heb niet bepaald 
een grote wens maar ik 
zou graag een eigen paard 
willen of in een film willen 
spelen want dat lijkt me su-
per leuk. 

Clubkampioenschappen

Op 2 en 3 november was 
het de clubkampioen-
schappen voor alle leden 
van Mixed. Onder de jeugd 
waren 2 categoriën. Er 
werd gespeeld in de A en 
de C klasse.  De C jeugd 
bestond uit de leden die 
het eerste uur spelen en 
de A jeugd uit de leden die 
het tweede uur badminton-
nen. Op vrijdag begonnen 
de eerste wedstrijden om 
18.30 en werden  het eerst 
de dubbels voor zowel de 
heren als de dames ge-
speeld. Daarna mochten 
er singles gespeeld wor-

Een dag vol 
mooie wedstrij-
den.
Door Jente Jansen

den waarbij iedereen zich 
lekker kon uitleven op het 
veld. Nadat de heren dan 
even hadden gewacht 
konden de gemengd dub-
bels gespeeld worden, dit 
waren leuke wedstrijden 
dus dag 1 was alvast ge-
slaagd, met meteen al 
hele leuke wedstrijden, 
voor de jeugd dan. 
Om 9.00 uur de volgende 
dag, stond iedereen weer 
fris en fruitig op de baan 
om de eerste wedstrijden 
te spelen. Voor de C 
jeugd was het maar een 
halve dag maar het waren 
ook daar spannende 
wedstrijden. Om 13.30 
uur kwamen ook de mini’s 
even opdagen om ons te 
laten zien hoe goed zij al 
kunnen badmintonnen! 
Na hun demonstratie 
werden de mini’s nog 
even in het zonnetje ge-
zet en werd de C jeugd 
gehuldigd. Voor alle mi-

ni’s was er een heuse me-
daille en voor de C jeugd 
waren er mooie bekers. In 
de C was de dames enkel 
gewonnen door Fenna en 
de heren enkel gewonnen 
door Joris. De dubbels wa-
ren gewonnen door Fenna 
en Femke en door Joris en 
Tim Slaets. De gemengd 
dubbel C jeugd was ge-
wonnen door Jannetje en 
Tim Boelens. Met tevreden 
gezichten nam de C jeugd 
afscheid maar door de  A 
jeugd en de senioren werd 
er  nog lekker doorge-
speeld.Rond 16.00 begon-
nen de finales en als eer-
ste werden de dubbels ge-
speeld die voor de dames 
gewonnen werd door Neva 
en Jente en voor de heren 
waren Jasper en Rune de 
winnaars. Daarna werd de 
gemengd dubbel gespeeld 
waarbij Jasper en Mirne 
uiteindelijk de winnaars 
werden. En last but not 

14 15
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EERSTE TWEEDE DERDE VIERDE

HEA Noah Hollanders Koss vd Wijdeven Jasper Wissman Rune v der Vorst

DEA Neva v der Vorst Jente Jansen Mirne Jansen Lieke de Visscher

DDA Jente Jansen/
Neva v der Vorst

Lieke de Visscher/
Mirne Jansen

Irene Slaets/ Suzie 
Coppens

HDA Jasper Wissman/ 
Rune v der Vorst

Koss vd Wijdeven/ 
Marik Jansen

Lucas van Deursen/
Felix Chiu

Finn vd Wijdeven/ 
Noah Hollanders

GDA Mirne Jansen/ 
Jasper Wissman

Irene Slaets/ Koss 
vd Wijdeven

Neva v der Vorst/ 
Noah Hollanders

Suzie Coppens/
Lucas van Deursen

HEC Joris Boelens Desley Schijndel Wessel Hupkes Thomas Deckers

DEC Fenna vd Meulen-
graaf

Femke Boelens Jolinde de Wit Isabeau Coppens

HDC Joris Boelens/ 
Tim Slaets

Sem Merks/ Liam 
Wasser

Jimmy Coppens/ 
Desley v Schijndel

Thomas Deckers/ 
Billy de Jong

DDC Femke Boelens/ 
Fenna vd Meulen-
graaf

Jannetje Nicolai/ 
Jolinde de Wit

Isabeau Coppens/ 
Fennne vd Heijden

Evi Derksen/Roos 
Hupkes

GDC Tim Boelens/ Jan-
netje Nicolai

Joris Boelens/
Evi Derksen

Theun Relou/ Fenna 
vd Meulengraaf

Wessel Hupkes/ 
Janneke de Wit.

Uitslagen clubkampioenschappen Jeugd 2018

least werden ook voor de A jeugd de single finales ge-
speeld. Deze werden gespeeld door Noah en Koss en 
door Neva en Jente. Na een spannende wedstrijd wa-
ren de clubkampioenen bekend en dat zijn Noah en 
Neva geworden. Gefeliciteerd!  Na de prijsuitreiking 
waarbij er veel gelachen werd kunnen we wel zeggen 
dat de clubkampioenschappen ook dit jaar weer zeer 
geslaagd zijn!

Boven: De nieuwe clubkampioe-
nen: Neva van der Vorst en 
Noah Hollanders.
Links: Alle winnaars van de
C jeugd.

16 17

deze racketsok noem je
 ook wel een hoes

 die mandarijnen-

schil krijg ik er 

nooit meer 

goed omheen

Weer gewonnen, Wie 

 heeft er geld bij? Als ik langer was 
dan was mijn racket 
te kort

we deden niks 
verkeerd

en toch zitten we

 op het strafbankje
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met darten gooide ik 
               220

 ja in het 

stop-

contact

heb ik weer.een 
verkeerd-om-racket

Kijk eens deze is echt 
heeeeeeel mooi!

Waauw Gaaaf

ik zei toch dat je je 
rat thuis moest laten

deksels, deze 

is niet van 

chocolade

Op zondag 28 oktober 
speelde Mixed 1 een span-
nende wedstrijd tegen 
Mierlo 3. Beide teams had-
den nog geen enkele wed-
strijd verloren en Mierlo 3 
stond 1 punt boven Mixed 
1. Makkelijk om te zeggen 
dus dat dit al een soort fi-
nale wedstrijd was, aan het 
begin van het seizoen. 
Voor deze wedstrijd waren 
Brady en Nick niet aanwe-
zig dus hadden we Noah 
als invaller. De gemengd 
dubbels werden gespeeld 

Mixed 1
B klasse

door Koss en Jente, en 
Noah en Marente. Beide 
wedstrijden werden ruim 
gewonnen door Mixed dus 
hadden we de eerste 2 
punten al binnen. Marente 
en neva hadden een mooie 
dubbel en alles ging gelijk 
op, toch waren Marente en 
Neva beter en hadden na 
een spannende drie-setter 
gewonnen. Koss en Noah 
hadden hun dubbel mooi 
gespeeld en er werd niet 
opgegeven, wat uiteindelijk 
ook bleek. Na ook hier een 
mooie drie-setter te heb-
ben gespeeld hadden de 
heren van Mixed gewon-
nen. De eerste single van 
die dag werd gespeeld 
door Noah die een mooie 
drie-setter heeft gewon-
nen. Jente en Neva moes-
ten ook de single spelen en 

Mixed 1 voor 
de win
Door Jente Jansen

Inmiddels zijn er weer op 
twee zondagen de eerste 4 
wedstrijden gespeeld door 
het Mixed 4 team in de E-
klasse voor het seizoen 
2018-2019.
Dit jaar bestaat het team 
uit maarliefst 6 spelers, de 
dames Irene, Lieke en Su-
zie de heren zijn Felix, Finn 
en Rune. 
Van de 4 gespeelde wed-
strijden hebben deze bad-
mintonhelden er 4 gewon-
nen. Net als vorig jaar zijn 
de tegenstanders letterlijk 
een maatje te groot (een of 
soms wel twee koppen 
groter) maar figuurlijk blij-
ken de Mixers een maatje 
te groot voor de tegenstan-

Mixed 4
klasse E klasse

Competitie verslagen 2018

werden door beide dames 
met redelijk gemak gewon-
nen. Helaas had Koss zijn 
single verloren met 29-27, 
wat opzich al een hele 
knappe prestatie is. Mixed 
1 heeft de 28e een voor-
sprong gekregen op de an-
dere teams en nu moeten 
we dat dus volhouden!

Een goede 
start
Door Teun van der Vorst
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Programma Sept. / Okt./ Nov.
Datum Tijd Team Baan

25-11 9.30 Bakel 4- Mixed 3 12

9.30 Mixed 5- Phoenix 6 13
11.15 Mixed 6- Mixed 5 13
11.15 Mixed 8- Mixed 7 14
9.30 Mixed 6- Mixed 7 14
9.30 Mixed 8- Con Brio 1 15

16-12 9.30 Mierlo 4- Mixed 2 4
11.15 Mixed 7- Con Brio 1 10
9.30 Mixed 8- Mixed 6 10
11.15 Mixed 5- Mixed 8 14
9.30 Con Brio 1- Mixed 5 14
9.30 Phoenix 6- Mixed 7 15
11.15 Mixed 6- Phoenix 6 15

ders. Want al worden ze 
een beetje onderschat wan-
neer we een handje komen 
schudden, op de badmin-
tonbaan waar ze de shuttles 
beginnen te slaan  laten ze 
wel zien dat ze uit het goede 
badmintonhout (ik weet niet 
of dat ergens op de wereld 
groeit, als iemand het weet 
graag melden aan onderge-
tekende) gesneden zijn. 
Maar het seizoen is pas net 
begonnen. Dus we moeten 
nog niet te hard op onze 
borst kloppen. Het seizoen 
duurt nog lang, maar als ze 
zo door blijven gaan heb-
ben we een goede kans op 
een leuk einde van het sei-
zoen. 

ht
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Uitslagen en programma jeugd

Uitslagen Sept. / Okt./ Nov.
30-09 Mierlo 4 - Mixed 1 1-7

Mixed 2 - Bakel 3 6-2
Mixed 3 - Phoenix 2 6-2
Bakel 5- Mixed 3 2-6
Ganzeveer 1 - Mixed 4 2-6
Bakel 6 - Mixed 4 2-6

07-10 Mixed 5 - Mixed 6 6-2
Mixed 7 - Mixed 8 5-3
BCV’73 3 - Mixed 4 2-6
Mixed 5 - Con Brio 1 2-6
Mixed 7 Phoenix 6 2-6
Mixed 6 - Mixed 8 5-3
Hanevoet 1 - Mixed 4 3-5

28-10 Mixed 1 - Mierlo 3 7-1

Con Brio 1 - Mixed 7 7-1
Mixed 8 - Mixed 5 3-5
Phoenix 6 - Mixed 6 7-1
Phoenix 6 - Mixed 8 8-0
Mixed 7 - Mixed 5 3-5
Con Brio 1 - Mixed 6 6-2

11-11 Mierlo 6 - Mixed 3 3-5
Mixed 2 - BCAB 2 5-3
Mixed 1 - BCV’73 2 8-0
Mierlo 5 - Mixed 3 2-6

18-11 Mixed 4 - Phoenix 3
Bakel 3 - Mixed 1
BCV’73 2 - Mixed 2
Mierlo 7 - Mixed 4

Mixed 4: vlnr; Irene Slaets, Suzie 
Coppens, Lieke de Visscher, Finn 
van de Wijdeven, Rune van der 
Vorst en Felix Chiu

20 21
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Piet van Thielplein 15
5741CP  
BEEK EN DONK

Telefoon:
0492466028

info@de4seizoenen.com

22 23

Woordritsen

Mixed 1 en 2
Stand B klasse
1 Mixed 1 4-29
2 Mierlo 3 4-21
3 BCAB 1 3-16
4 Mixed 2 3-12
5 Bakel 3 4-12
6 Mierlo 4 3-6
7 BCV 2 3-0

Mixed 3
Stand C klasse
1 Mierlo 5 6-36
2 Mixed 3 6-35
3 Someren 1 6-24
4 Mierlo 6 6-23
5 Phoenix 1 6-23
6 Phoenix 2 6-19
7 Bakel 4 6-18
8 Bakel 5 6-14

Mixed 4
Stand E klasse
1 Mixed 4 4-23
2 Phoenix 3 4-20
3 Bakel 6 4-18
4 Mierlo 7 4-18
5 Ganzeveer 1 4-16
6 Hanevoet 1 4-15
7 BCV 3 4-15
8 Phoenix 4 4-3

Mixed 5 t/m 8
Stand I klasse
1 Con Brio 1 4-24
2 Phoenix 6 4-24
3 Mixed 5 4-18
4 Mixed 7 4-11
5 Mixed 6 4-10
6 Mixed 8 4-9

Standenlijst jeugd

SLAAP __ __ __ __ __ MEISJE

APPEL __ __ __ __ UIT

PINDA __ __ __ __ PLANKJE

BAK __ __ __ __ __ WORP

SCHOEN __ __ __ __ __ AAR

SNOEP __ __ __ LOPEN

HUIS __ __ __ __ SCHOENEN

SCHRIJF __ __ __ __ __ __ WERK

FRIS __ __ __ __ __ ORGEL

PEREN __ __ __ __ STRONK
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-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 inspec-
tie 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

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, warm-

tepompen en centrale stofzuigsystemen.”
U bent van harte welkom in onze showroom!

Training 

Geschiedenis van de  Recreanten 
competitie  
Door Rien van Kessel

Deze maand wordt gestart met een competitie 
voor de recreanten. Reden voor mij om eens in 
de archiven te duiken om te bezien wat de ge-
schiedenis over deze activiteit te vertellen heeft. 
En dat blijkt toch meer dan ik had gedacht. Ge-
noeg redenen om hierover een artikel te maken 
en de geschiedenis verhalen uit te breiden. 

 Net voor de vakantie van 
1994 wordt er bij Mixed 
een recreanten commissie 
opgericht. De reden is de 
slechte opkomst bij de re-
creantengroep. Het zijn 
Margaret Vogels, Maikel 
Iven en als vertegenwoor-
diger uit het bestuur Jan 
Driessens die zich het lot 
van de recreanten aantrekt 
en een competitie willen 
gaan organiseren. Na de 

Trainingsschema 
Datum 20:40-21:30u 21:30-22:20u Vrij spelen

23 nov team 7,8,9 team 1,2,3 team 4,5,6

30 nov team 4,5,6 team 7,8,9 team 1,2,3

7 dec team 1,2,3 team 4,5,6 team 7,8,9

14 dec Geen training, Joker / Rik avond in de kantine

21 dec Geen training

28 dec team 4,5,6 team 7,8,9 team 1,2,3

4 jan team 1,2,3 team 4,5,6 team 7,8,9 40 min

11 jan team 7,8,9 team1,2,3, team 4,5,6

Recreantencompetitie
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het ontbreekt aan een 
teamgevoel. Ze verwach-
ten het nieuwe seizoen 
geen verbetering. 
  
Maar de hulp is nabij, Jan 
en Joop (Kerkhof) willen de 
competitie voor het vierde 
seizoen 1997-1998 toch 
nog proberen vlot te trek-
ken. Er wordt gekozen om 
in twee klasse te spelen; de 
beginnende en de gevor-
derde recreanten waardoor 
de onderlinge verschillen 
minder groot zijn. De wed-
strijden gaan in februari 
1998 van start met 4 teams 
in de A-klasse (16 deelne-
mers) en 3 teams in de B-
klasse (12 deelnemers). 
Elke week worden er stan-
denlijsten in de zaal opge-
hangen en wedstrijden 
worden beschreven in het 
clubblad. De competitie 
‘nieuwe stijl’ wordt opge-
krikt tot een activiteit waar 
een ieder weer zin in heeft. 
Margaret en Jowan werden 
door het bestuur bedankt 
voor hun inzet om de recre-
anten een competitie te la-
ten spelen. 
 
De nieuwe commissie 
heeft de smaak te pakken 
en neemt zich voor in het 
vijfde seizoen 1998-1999 
de met succes ingeslagen 
weg te blijven volgen. Er 
wordt gedacht om uitwisse-
lingen te organiseren met 
andere verenigingen en 
een intern recreanten toer-
nooi. Maar het opzetten 

van nieuwe teams gaat 
moeizaam. Toch wordt een 
opzet gemaakt voor 5 
teams in de A-klassen en 4 
teams in de B-klasse, to-
taal 27 deelnemers. De 
training en competitie vin-
den op dezelfde avond 
plaats. Verder ‘adviseert’ 
de commissie om leuke na-
men voor de teams te be-
denken. Maar ook toen 
werd de commissie niet ge-
spaard; door blessures 
moest er een team ge-
schrapt worden en het pro-
gramma aangepast. En 
ook op de eerste speel-
avond moest het program-
ma aangepast worden van-
wege de afwezigheid van 
enkele teamleden. De 
slechte start van dit sei-
zoen was helaas het begin 
van nog meer ellende. 
Mensen vergaten hun 
speeldata, raakten gebles-
seerd, door het invallen lag 
een competitie vervalsing 
op de loer, mensen werden 
tijdens hun training van de 
baan geplukt om in te val-
len, wedstrijdschema’s 
moesten aangepast wor-
den en dat leidde weer tot 
verwarring en irritaties. Uit-
eindelijk hield Joop het 
voor gezien en trok zich te-
rug uit de commissie. Jan 
probeerde de competitie 
nog tot een goed einde te 
brengen. De recreanten 
competitie was voor de 
tweede keer ten dode op-
geschreven. 
In het clubblad van juni 

vakantie blijkt dat er zich 15 
leden hebben opgegeven 
voor de competitie en er 
worden 5 teams gemaakt, 
1 t/m 5 genaamd. Leden 
die toen meededen en nu 
nog steeds lid zijn; Toon 
Slaets, Jan Driessens en 
Tiny Verbruggen. Er heeft 
zich slechts een dame op-
geven zodat er alleen maar 
herendubbels gespeeld 
kunnen worden. Er wordt 
een reglement opgesteld, 
een bijdrage gevraagd van 
5 gulden (voor de prijzen) 
en 20 wedstrijden gepland. 
Op de helft van de competi-
tie schrijft de recreanten-
commissie een stuk in het 
clubblad over de gespeelde 
wedstrijden. Er wordt ook 
gemeld dat er veel invallers 
nodig zijn. Dit blijkt een pro-
bleem dat als een rode 
draad door de geschiede-
nis van de recreantencom-
petitie heen zal blijven lo-
pen, wat later blijkt.  
In mei 1995 is de competi-

tie ten einde, het laatst ge-
plaatste team wordt kampi-
oen en er wordt een ‘beste 
competitiespeler’ bekend 
gemaakt. In het clubblad 
wordt een grafiek geplaatst 
met de resultanten van de 
spelers. De competitie 
blijkt een gewaardeerde 
activiteit te zijn voor de re-
creanten. 
 
Het tweede seizoen van de 
recreanten competitie be-
gint in november 1995. De 
commissie heeft geleerd 
van het eerste seizoen en 
er zijn nu 4 teams gemaakt 
(A t/m D) van 4 personen 
zodat het gemakkelijker is 
om bij uitvallers toch te 
kunnen spelen. Het doel 
wordt nog eens onder-
schreven; ‘….. dat alle re-
creanten een keer met en/
of tegen alle andere recre-
anten spelen’. De commis-
sie schrijft over ‘een grillige 
opkomst’ bij de competitie. 
De tweede recreanten 

competitie is sneller afge-
lopen dan verwacht. 
 
Het derde seizoen 1996-
1997 gaat moeilijk van 
start omdat er geen recen-
te ledenlijsten zijn en de 
commissie dus niet over 
een recreantenlijst be-
schikt en is hier ‘zeer ont-
stemt’ over. Omdat de lijs-
ten van het vorige seizoen 
gebruikt moesten worden 
duren de voorbereidingen 
langer. Bovendien bleken 
er nu 5 nieuwe dames be-
schikbaar voor deelname. 
Maar na deze aanlooppro-
blemen wordt dan toch 
half oktober 1996 gestart 
met de uit 5 teams (met 4 
deelnemers)  bestaande 
competitie. De trainingen 
van de recreanten gaat op 
een andere baan gewoon 
door.  Was het artikel in 
het clubblad over de recre-
anten competitie van 
maart 1996 nog onderte-
kend door Margaret en Jo-
wan, onder de laatste peri-
kelen in het clubblad staat 
de naam van Jan Dries-
sens. Jan was altijd al be-
trokken bij de recreanten 
training en heeft zich blijk-
baar de problemen bij de 
competitie aangetrokken 
en zijn diensten aangebo-
den. En dat lijkt met een 
vooruitziende blik. Want in 
januari 1998 maken Mar-
garet en Jowan bekend 
dat de recreanten compe-
titie stopt. Ze noemen de 
opkomst dramatisch en Kampioen recreanten competitie Klasse A seizoen 1997-199

1999 schrijft Rien een uit-
gebreid verslag over de 
‘perikelen rond de recrean-
ten competitie’. De vraag 
wordt zelfs gesteld of de 
competitie nog een derde 
kans krijgt. 
 
In oktober 1999 komt daar 
een antwoordt op. De ani-
mo bij Jan, die er nu alleen 
voor staat in het zesde sei-
zoen 1999-2000, is er een 
beetje af. Maar de gedach-
ten bij de gemotiveerde re-
creanten was toch anders. 
Conclusie; voor de A-klas-
se konden maar 2 teams 
samengesteld worden en 
was een serieuze competi-
tie niet mogelijk. In de B-
klasse waren 3 teams be-
schikbaar. Met deze teams 
wordt er gedurende 4 vrij-
dagen in de loop van het 
seizoen competitiewed-
strijden gespeeld. Jammer 
voor de recreanten in de 
A-klasse maar het was niet 
anders. De eerste ronde 
van de nieuwe recreanten 
competitie werd gespeeld 
op 29 oktober 1999 en Jan 
schrijft daarvan een uitge-
breid verslag in het club-
blad. De recreanten mop-
peren en vinden de com-
petitie te zwaar en er zijn 
weer geblesseerden. Het 
blijft dus trubbelen met de 
kompetitie. In augustus 
2000 kunnen er geen wed-
strijden meer gespeeld 
worden vanwege een te-
kort aan heren. Men denkt 
erover om een dames 
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tes, demonstratie, minis, junioren, senio-
ren, jongens, meisjes, mannen, vrouwen 
en ga zo maar door. Nou ze hebben het 
geweldig georganiseerd. Chapeau.

Gelukkig op vrijdag geen gebroken snaren 
of rackets, dat vind ik altijd zo vervelend.

Maar toen de zaterdag. Een dag met 
vreugde en verdriet. Eerst maar eens wat 
verdriet. Het was ’s morgens keiiiiiiiiiiiiiiiii-
vroeg. Ik lag nog lekker te rusten toen ik 
ruw werd gewekt. Want we moesten om 9 
uur al weer in de zaal zijn. En ik lag nog wel 
zo lekker warm in het donker. Afijn, nog 
wat stram werd er weer ingeslagen. De 
shuttles kwamen heerlijk over het netje 
dus ik was snel warm.
Ook weer druk in de zaal. De 4 meiden van 
TFC waren er ook. TFC? Ja TFC. De 
Tristan Fan Club. Onze huidige HBB kam-
pioen bij de jeugd heeft een heuse eigen 
fanclub van giechelende meisjes. Zij zorg-
den meteen al voor leven in de brouwerij.

Weer vanuit mijn eigen vaste plekje zag ik 
flink wat wedstrijden op zaterdag. Afgewis-
seld met een hele mooie demonstratie van 
nieuwe mini’s. Deze Minimixedmini’s wa-
ren erg mini. Maar ze deden het fantas-
tisch. Soms met de tong uit de mond werd 
er stevig warmgelopen en met de shuttle 
gejongleerd.

Intussen mocht ik ook weer de baan in en 
het veld op. Of is het andersom? Het veld 
in en de baan op? Ik heb vandaag toch 
mooi prijzen bij elkaar geslagen in heren-
dubbel.

Bij de dames was ondertussen Robin 
Slaets kampioen geworden.

Het liep voor mij allemaal voorspoedig en 
al snel hoorde ik dat ik zelfs in de finale 
mocht gaan spelen om te strijden voor het 

Clubkampioenschappen 

Vrijdagavond begon het allemaal. Ik ben 
dan wel niet in Beek en Donk geboren, en 
zelfs niet in Nederland, maar ik kreeg een 
heerlijk Hollands (lees Nederlands) gevoel 
toen ik de zaal binnen kwam. Enthousiaste 
toernooicommissie, schaal met snickers 
en schaal met fruit, gezellige drukte met al-

lerlei mini- en maximiksers.

De zaal lag er prachtig bij, de netten wap-
perden in de wind van de passerende 
sprintende kinderen van de TFC. Over de 
TFC later meer.

Er werd stevig ingeslagen en toen mocht ik 
beginnen met mn herendubbel samen met 
m’n onafscheidelijke en supersterke part-
ner. Daarna nog een herenenkel. De da-
mes partijen bekeek ik vanaf mijn eigen 
vast plek. Niet te geloven ik kwam er van-
daag achter dat er nog iemand uit mijn ge-
boortedorp aanwezig was.

Ik moet zeggen: het ging best voorspoedig 
op vrijdagavond. Wel heel vervelend dat 
Roger met een blessure te kampen kreeg. 
Verder enkel mooie wedstrijden en veel 
20. Het was ’s morgens  uitslagen. Het was 
wel duidelijk dat de toernooicommissie 
een superklus geleverd had. Het valt ook 
niet mee om rekening te moeten houden 
met blessures, afmeldingen, speelsterk-

competitie te gaan spelen. 
 
In het zevende seizoen 
2000-2001 komen er nog 
eens 3 dames bij de recre-
anten zodat er een dames 
competitie wordt opgezet 
met 3 teams. De heren mo-
gen aanschuiven en alles 
lijkt ‘redelijk te verlopen, ze 
hebben de organisatie zelf 
in handen’. Weer lijkt het 
goed te gaan met de recre-
anten competitie, maar 
schijn bedriegt. Het is april 

2001 als er na een bijeen-
komst met alle recreanten 
wordt besloten de competi-
tie te staken, er is toch te 
weinig animo voor. De re-
creanten krijgen nog wel 
training van Jan en Dora. 
 
En zo is de recreanten 
competitie na zeven sei-
zoen langzaam doodge-
bloed. Het lag zeker niet 
aan de inzet van de initia-
tiefnemers en begeleiders. 
Het lag ook niet aan de ge-

motiveerde deelnemers. 
Vooral blessures, het vaak 
te laat afmelden als ie-
mand niet kon komen spe-
len en domweg een gebrek 
aan deelnemers hebben 
de recreanten competitie 
de das om gedaan. 
17 Jaar later, in november 
2018, komt er vanuit het 
bestuur nieuw initiatief 
voor het opzetten van een 
nieuwe competitie voor de 
recreanten. 

Vreugde en verdriet bij 
BC Mixed
Door Arne van de WIjdeven
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EERSTE TWEEDE

HEA René Schepers Ruud van Kilsdonk

DEA Robin Slaets Anke van Dijk

DDA Anke van Dijk/ Marloes de Greef Evi van Rixtel/ Anne Swinkels

HDA Paul v der Vegt/ Teun v der Vorst Martin Kuipers/ Ton Slaets

GDA Paul v der Vegt/ Maridy Daems Jan de Jong/ Katja v der  Vorst

HEB Dennis Brummelkamp René Kaak

DEB Sanne  van Lieshout Lieke Fransen

HDB Dennis Brummelkamp/ Pedro Gaans René Kaak/ Ron van de Pas

DDB Sanne van Lieshout/Anne Slaets Lieke Fransen/ Marianne van Dijk

GDB Dennis Brummelkamp/ Marianne v Dijk Pedro Gaans/ Sanne van Lieshout

Uitslagen clubkampioenschappen Senioren 2017

herenenkelkampioen-
schap tegen Rene. Dat liep 
supergoed. Tot de stand 
19-17. Toen lag ik ineens 
keihard op de grond. Einde 

30 31

toernooi. Al liggend op de 
grond moest ik het alle-
maal met lede ogen aan-
zien. Voorlopig minimaal 
een half jaar geen badmin-

ton voor mij. Tsja het is niet 
eenvoudig voor mij, als 
racket van Ruud van Kils-
donk.

De clubkampioenen in de A klasse bij de senioren op het hoogste 
podium: ROBIN SLAETS EN RENÉ SCHEPERS

Sportiviteitsprijs    

De Barry van Heer-
waarden sportiviteits-
prijs 2018 gaat naar Evi 
van Rixtel

Zoals elk jaar, is het weer 
muisstil in de kantine. De 

mooie woorden van Piet 
klinken en je gaat naden-
ken: 'Goh, wie zou het dit 
jaar zijn?' Het was na een 
aantal jaren weer een 
vrouw, waardoor de groep 

Tijdens de clubkampioenschap-
pen is er ook dit jaar weer gestre-
den om de Barry v Heerwaarden 
sportiviteitsprijs.  De Commissie 
bestaande uit de laatste 5 win-
naars van de prijs bepaalde tij-
dens de clubkampioenschappen 

wie van de senioren de nieuwe winnaar werd  Het toernooi verliep zoals elk jaar 
weer heel erg sportief, dat maakt het erg moeilijk om iemand uit te kiezen. Toch is 
men er weer in geslaagd om een correcte  winnaar aan te wijzen. Piet van Heer-
waarden, de vader van Barry kwam de prijs uitreiken. Evi van Rixtel was deze 
keer de winnaar, zij werd gekozen vanwege haar positiviteit zowel tijdens het 
toernooi als tijdens de jeugdtrainingen op vrijdagavond. En voor haar bijdrage 
aan saamhorigheid binnen BC Mixed. 

wie het kan worden al een 
stuk kleiner wordt. Wan-
neer je dan je eigen naam 
hoort, een moment wat 
niet te beschrijven valt. 
Trots en verbazing, dat 
komt er het beste bij in de 
buurt.
En daar sta je dan met je 
mond vol tanden. De 
prachtige woorden van 
Piet, het enorme applaus, 
daar word je helemaal stil 
van. Om vervolgens een 
microfoon in je handen krij-
gen om iets te zeggen. 
Nou, dat is niet te doen. 
"We drinken er samen één 
op vanavond." Dat is alles 
wat in me op kwam. En dat 

En daar sta je 
dan.......
Door Evi van Rixtel
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Joker/Rik

Avond

Datum: 14 december
Waar: In de kantine van Sporthal D’n Ekker

Aanvang: 20.00uur

hebben we bij 't Huukske 
gedaan. Geproost op de 
prijs, op het geweldige 
toernooi wat we hebben 
gehad, maar ook geproost 
op Barry. 

Helaas heb ik Barry niet 
persoonlijk gekend. Des-
tijds zat ik nog bij de jeugd 
en kan ik me de impact nog 
goed herinneren, maar het 
is zo bijzonder. Alle prach-
tige verhalen die over Bar-
ry verteld worden en hoe 
zijn positiviteit in de club 
aanwezig is. Het laat zien 
dat het de club verbindt en 
sterker maakt. Fijn om hier 
onderdeel van te zijn! 

Ik wil iedereen heel erg be-
danken voor het geweldige 
weekend en de vele felici-
taties. De prijs krijgt een 

mooi plekje in huis, samen 
met de herinneringsstan-
daard van Paul.

...

Moeilijk 
dansen met zo’n 

net ertussen

dit is geen 
stropdas. Dit 
is mijn racket

wat een 

grappige mop 

vertellen ze  

achter ons

ik kende 
m al

handjes in 
de zij

en dan je 
racket om je 
nek buigen

ik ben erin
 gehackt

   mooi, dan 
gauw mijn salaris 
       verhogen
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Interview met......

1) Belangrijkste vraag 
eerst: Hoe gaat het met 
je en met je gezin? 
Het gaat heel goed met 
me en met mijn gezin. Nog 
steeds gelukkig getrouwd 
met Harald en mijn twee 
zoontjes (Wessel en Jorg) 

zijn al weer 12 en 9 jaar 
oud.

2) Volgens mij speelde je 
al badminton voor je 
naar BC Mixed kwam. 
Waar was dat ook alweer 
en waarom ben je op een 

gegeven moment bij ons 
begonnen?
 Ik ben op 11-jarige leeftijd 
begonnen bij BC Rally in 
Helmond en op mijn 17e 
naar Bc Mixed gegaan. Igo 
Jongen, de toenmalige 
trainer van Mixed heeft mij 
naar Beek en Donk ge-
haald. Bij Rally kreeg ik 
namelijk niet de kans om 
in het eerste te komen, het 
eerste team speelde na-
melijk al jaren met dezelf-
de bezetting en toen was 
de verleiding groot om bij 
Mixed in het eerste te ko-
men spelen. Ik kon samen 
met mijn buurmeisje Mir-
jam (en soms ook Arne) 
meerijden naar Beek en 
Donk, waarna ons mam 
mij op kwam halen en 
afzette op de Steenweg in 
Helmond om te gaan stap-
pen (hahaha).

3) heb je nog andere 
sporten beoefend of be-
oefen je op dit moment 
nog andere sporten? 

Ellen Kuhn Manders

Afgelopen periode hadden we opnieuw 3 jubilarissen bij de club. Vanzelf-
sprekend horen hier weer diepte interviews bij. Aangezien 4 in 1 Minimiks 
iets teveel van het goede is, het interview van Ellen hadden jullie namelijk 
ook nog tegoed, kunnen jullie in deze Minmiks alvast het interview met 
Claudia lezen. Zowel Ellen als Claudia zijn al een hele tijd niet spelend lid 
van onze vereniging, maar zij hebben allebei hele mooie herinneringen 
aan BC Mixed en dragen Mixed een warm hart toe.  In de volgende Mini-
miks volgen de levensverhalen van Dick en Laurens.
Door Ruud Fransen

09-07-1993                                      09-07-2018

wingardum leviosa

 gelukkig 
ben ik nog niet 

uitgegroeid

aaaaahhhh 
we zitten vast

waar heb je
 ons nu heen

 gezapt?

 ik heb het
telboek vervangen 
door een kleurboek

 heb jij de 
     blauwe stift?
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2005

2001

Naast badmintonnen heb 
ik in het begin ook nog 
softbal gespeeld, maar dat 
kon ik op een gegeven 
moment niet meer met 
elkaar combineren. Toen 
ik nog heel jong was heb ik 
ook nog geturnd en nu 
tennis ik en loop ik regel-
matig hard.

4) Speel je nog wel ooit 
badminton en nog be-
langrijker: denk je nog 

bij ons te gaan spelen in 
de toekomst (zou wel 
heel leuk zijn)? 
Tsja, dit is zo'n moeilijke 
vraag. Ik kan namelijk niet 
half spelen of alleen vrij 
spelen. Als ik speel dan 
moet het wel voor het 
'echie' zijn en voor de 
volle 100%. En dan weet 
ik dat de factor tijd en de 
voor mij altijd al de lastige 
vrijdagavond een rol spe-
len. Daarnaast moet ik 

eerlijk gezegd ook niet 
meer denken aan het oplo-
pen van blessures. Na een 
afgescheurde achillespees 
en een kruisband heb ik 
genoeg 'geleden'.

5) Heb je nog contact 
met leden van Mixed? 
Ja, ik tennis nog wekelijks 
met Astrid Bijsterveld en 
wij zien elkaar wel vaker in 
het Hellemondse. Verder 
gaan we met een vast 
groepje (oud)Mixedleden 
nog jaarlijks een of twee 
keer een hapje eten.

6) Volg je onze club nog 
middels de Minimiks of 
de website of de HBB-si-
te? 
Ik ontvang en lees de Mini-
miks.

7) Wat is je mooiste her-
innering aan BC Mixed? 
Dat zijn twee dingen: dat 
we met ons Mixed team 
een keer Brabants kampi-
oen zijn geworden en de 
ouderwetse feestavonden, 
welke altijd zo gezellig 
waren dat we ons pap in 
moesten schakelden om 
ons naar huis te brengen.

8) Waarom ben je ook al-
weer gestopt met bad-
mintonnen? 
Door mijn blessures, zie 
vraag 4

9) Weet je nog hoe vaak 
je kampioen bent ge-
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De bijzondere activiteiten commissie van 2001: Roger v Lies-
hout, Noortje vd Eijnde, Rene Schepers, Ellen Manders en 
Ruud Fransen

weest of wat de hoogste 
notering in de TOP-klas-
se is geweest?
Volgens mij ben ik bij 
Mixed nooit kampioen 
geworden en heb ik wel 
eens hoog gestaan in de 
notering in de TOP-klasse. 
Eerlijk gezegd weet ik het 
niet meer precies.

10) Hoe vaak ben je club-
kampioen geweest? 
Volgens mij 2 keer, ik weet 
dat het in het een tijdje 
een strijd was met Noortje 
en Inge. We hebben dat 
mooi afgewisseld ;-).

11) Wat ben ik vergeten 
te vragen maar wil je wel 
graag kwijt aan de lezers 
van ons mooie clubblad? 
Ik wens iedereen het aller-
beste bij BC Mixed en 
hopelijk blijft de club groei-
en en blijft de jeugd de 
club versterken. Tenslotte 
wil ik vooral alle vrijwilli-
gers bedanken die altijd 
heel belangrijk voor de 
club zijn geweest.

20042005

Ellen tijdens enkele feestavonden. Elk jaar was er een ander thema. 
Op deze foto’s: Doe eens raar met je haar, Bling Bling en Oranje. In 
deze tijd werden de clubkampioenschappen en de feestavond op 
dezelfde dag gehouden. Daarom ook de huldigingen tijdens de 
feestavond. Op het Oranje feest was de openingsdans dan ook voor 
Ellen, zij werd  toen clubkampioene. In totaal werd Ellen maar liefst 
6 keer clubkampioene (1998, 2001. 2002, 2003, 2004 en 2009.)

2002

Brabantskampioen met Astrid 
Bijsterveld, Stan van der 
Heijden en Rene Schepers.
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Claudia Krone
22-10-1993                                      22-10-2018

1) Belangrijkste vraag 
eerst: Hoe gaat het met je 
en met je gezin?
Het gaat heel goed met mij 
en mijn gezin! 16 septem-
ber is onze 2e dochter, 
Kate, geboren. Dus ik ben 
volop aan het genieten van 
mijn zwangerschapsverlof  

2) Waarom ben je des-
tijds gaan badminton-
nen?
Ik ben begonnen met bad-
mintonnen omdat mijn zus 
Chella ook was gaan bad-
mintonnen. En volgens mij 
had ik de leeftijd dat ik 
alles wilde wat mijn grote 
zus ook deed, haha. 

3)Heb je nog andere 
sporten beoefend of be-

oefen je op dit moment 
nog andere sporten?
Vroeger heb ik verschil-
lende sporten 
gedaan. Turnen, 
zwemmen en 
handballen. Ik 
ben met handbal-
len gestopt omdat 
ik het te druk 
kreeg met 2 spor-
ten inclusief toer-
nooien. Dus ik 
moest kiezen en 
badminton kwam 
als winnaar eruit! 
De laatste tijd 

heb ik alleen zwanger-
schapsyoga beoefend, dus 
het wordt weer tijd om écht 
te gaan sporten!

4) Speel je nog wel ooit 
badminton en nog be-
langrijker: denk je nog bij 
ons te gaan spelen in de 
toekomst (zou wel heel 
leuk zijn)?
Ik ben 3 jaar geleden ge-
stopt met badmintonnen 
(toen speelde ik bij BCN 
Rhoon), maar ik wil in het 
nieuwe jaar wel weer gaan 
beginnen. Maar deze keer 
bij een andere vereniging 
in de buurt waar ik woon. 
Ik zou heeeeeel graag 
weer bij BC Mixed willen 
spelen, maar ik denk dat 
dat er helaas niet in zit. 
Wellicht kan ik een keer op 
een vrijdag bij mijn ouders 
gaan logeren, de kinderen 

Mixed 6 Kampioen. 
Met Jan van de 
Weijer, Dick Pau-
lussen, Ellen Min-
ten en teambegelei-
der Dhr Paulussen.

achterlaten bij opa en oma 
en gezellig komen badmin-
tonnen!

5) Heb je nog contact met 
leden van Mixed?
Nee helaas niet meer, al 
volg ik er wel een hoop 
nog via facebook. 

6) Volg je onze club nog 
middels de Minimiks of 
de website of de HBB-si-
te?
Ik volg Mixed nog via face-
book, en instagram. Af en 
toe lees ik de minimiks als 
ik deze voorbij zie komen 
op facebook. Erg leuk om 
te zien dat MIxed nog 
steeds zo'n gezellige club 
is waar een hoop wordt 
georganiseerd. 

7) Wat is je mooiste her-
innering aan BC Mixed?
Ik heb eigenlijk alleen 
maar mooie herinneringen! 
Samen jeugdtoernooien 
spelen, de competitie in 
Helmond (en dan met 
name de wedstrijden die ik 
bij de jeugd heb gespeeld 
tegen mijn zus (deed wel 
zeer die 2 rackets die ik 
kapot had gegooid en zelf 
nieuwe moest betalen). 
Ook het geven van jeugd-
training en meegaan op 
jeugdkamp was altijd één 
groot feest. Oh en ik kan 
me ook nog een feest-
avond na de clubkampi-
oenschappen herinneren 
bij Dave van de Burgt. 
Poeh daar had ik nog da-

Tijdens de gezellige feestavonden. 2004 Doe eens raar met je 
haar vlnr: Dick Paulussen, Monika Slaets, Claudia Krone, Ton 
SLaets, Barry van Heerwaarden, Josje Paulussen , Geert van 
de Aa en Janneke Smits., 2006 Carnaval.met het team, vlnr: 
Barry van Heerwaarden, Ton SLaets, Ruud van Kilsdonk, Mar-
jan Muller en Claudia Krone. 

gen last van .

8) Waarom ben je ook 
alweer gestopt met bad-
mintonnen?
Ik ben volgens mij bij BC 
Mixed gestopt met bad-
mintonnen toen ik naar 
Australië ben vertrokken 
om daar een jaar te gaan 

studeren. Toen ik terug 
kwam ben ik gaan samen-
wonen met mijn vriend in 
Rhoon (Zuid-Holland) en 
helaas is dat iets te ver 
weg om elke vrijdagavond 
op-en-neer te rijden. In 
Rhoon heb ik nog een 
paar jaar bij BCN Rhoon 
gespeeld, maar helaas 

2004

2006
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was het niveau hier niet zo 
hoog, en de club niet zo 
gezellig. Dus toen hier een 
hoop mensen stopte, ben 
ik ook gestopt. Maar na 3 
jaar rust, en 2 kinderen 
verder, ga ik wel weer 
badmintonnen want ik mis 
het wel! 

9) Ben je ooit kampioen 
geweest? In competitie 
of clubkampioenschap-
pen?       zo ja, weet je 
nog welk team en welke 
klasse?

Poeh, wat een moeilijke 
vraag! Ik ben meerdere 
keren kampioen gewor-
den. Ik denk dat ik deze 
vraag stiekem even ga 
opzoeken 
Clubkampioen bij de jeugd 
in 2001
Clubkampioen bij de seni-
oren in 2008 & 2011
En ik ben ook in de jeugd-
competitie een aantal keer 
kampioen geweest, maar 
ik kon helaas alleen de 
kampioenschappen in de 
A-klasse in seizoen 2000 
- 2001 en seizoen 2001 

2011

2008

Clubkampioene

Claudia’s prijzenkast!

- 2002 vinden, maar ik 
geloof dat ik in mijn jeugd 
samen met Ellen Minten, 
Jan van de Weijer en Dick 
Paulussen nog wel vaker 
van een koker drop heb-
ben mogen genieten na 
een kampioenschap  Ook 

Links; Mixed 1 met Stan van der Heijden, Rene Schepers, 
Mascha Hoeks, Ton Slaets en Noortje van de Eijnde.

2008

kan ik me 2 keer een Bra-
bants kampioenschappen 
herinneren die we hebben 
gewonnen. Dat was 1x een 
gemengd team met Ge-
mert geloof ik. En 1 keer 
samen met Erik Pennings, 
Inge van Griensven en 

Stan van der Heijden.
Hier houdt mijn (internet)
kennis helaas op, haha.

10) Wat ben ik vergeten 
te vragen maar wil je wel 
graag kwijt aan de le-
zers van ons mooie 
clubblad?
Je bent niets vergeten te 
vragen. Wat ik wel kwijt 
wil is dat BC Mixed verre 
weg de meeste gezellige 
badmintonclub is die er 
is! En ik vind het ontzet-
tend jammer dat ik te ver 
weg woon om af en toe 
even aan te komen waai-
en. Als mensen me vra-
gen wat ik het meeste mis 
van Brabant, dan ant-
woord ik altijd: "Mijn fami-
lie, en de badminton-
club!". Hopelijk kan ik 
snel een keer langsko-
men om nog een keer 
tegen een shuttle te 
slaan!

Patrick Wetzel
Piet van Thielplein 17
5741 CP Beek en Donk
tel. 0492 450693 
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Zoete aardappel-paprikasoep
Mijn favoriete gerecht? Wat een lastige vraag, aangezien eten naast 
badminton een andere grote hobby van mij is en ik ook nog eens héél 
veel lekker vindt. Daarom maar een gerechtje wat goed bij het herfst-
seizoen past. En wat makkelijk en snel klaar te maken is. Want heel 
lang in de keuken staan is niet echt aan mij besteedt. 
iIngredienten:
Voor deze soep heb je het volgende nodig: zoete aardappel (ongeveer 
1 kg), 2 rode paprika’s, 2 teentjes knoflook, 1 ui, 150 ml kokosmelk, 1 
bouillonblokje, 1100 ml water, 2 tl chilipoeder, scheutje olijfolie (om in 
te bakken). Voor de garnering (voor 4 personen): 1 rode paprika, 2 
bosuitjes en een bosje koriander.
Bereiding:
Snipper de ui en snijd de knoflook in kleine stukjes. Doe een scheutje 
olie in de pan en bak de ui met de knoflook goudbruin. Was de zoete 
aardappel en snijdt deze in kleine blokjes. Snijd ook de paprika in 
blokjes. Doe de zoete aardappel samen met de 
paprika en het water in de pan. Breng het wa-
ter aan de kook en laat het 15 minuten koken. 
Kijk na die tijd of de zoete aardappels goed 
zacht zijn. Haal daarna ongeveer 200 ml water 
uit de pan. Hierdoor wordt de soep wat dikker. 
Voeg de kokosmelk, bouillonblokje en chilipoe-
der toe en roer goed door. Daarna pureer je 
alles met een staafmixer. Garneer ieder bord 
met ¼ in blokjes gesneden rode paprika, wat 
fijngehakte bosui en een 
handje koriander. 
Geniet ervan!   
Anne Swinkels

Voor de volgende “koken met 

Mixed” wil ik graag weten wat het 

favoriete recept is van Ruud van 

Kilsdonk

Ingezonden......

Ik werk dus in een zieken-
huis, bij de meesten on-
dertussen wel bekend. 
Nou is het moeilijk om over 
het ziekenhuis te schrijven, 
omdat ik natuurlijk niet 
over direct patiëntencon-
tact of over andere zaken 
die ik meemaak kan vertel-
len in verband met het be-
roepsgeheim. Aan de ene 
kant is dat natuurlijk jam-
mer, want anders had ik al 
heel wat smakelijke anek-
dotes met jullie kunnen de-
len, aan de andere kant is 
dat natuurlijk heel begrij-
pelijk.

Goed, ik kan dus geen ver-
halen vertellen over mijn 
patiënten en ook niet, en 
dat lieve mensen is heel 
jammer af en toe, over hun 
familieleden. Toch zou het 
fijn zijn om af en toe eens 
heerlijk te zagen, te zani-
ken en te zeuren over de 
familieleden van onze pa-
tiënten. Tuurlijk gaat het in 
een ziekenhuis niet altijd 

zoals je het zelf zou willen, 
want zoals het klokje thuis 
tikt, tikt het immers ner-
gens. Natuurlijk vergeten 
we dingen en zijn we niet 
altijd even aardig, vriende-
lijk en geduldig en je kunt 
het je bijna niet voorstellen 
maar…..wij zijn ook gewo-
ne mensen en oei oei oei, 
wat is het soms lastig om 
familie van een patiënt te 
zijn…. en dan vooral voor 
het verplegend personeel.

Ik ben dus eens aan het 
denken geslagen, in welk 
beroep heb je nou méér te 
maken met 
“omheen”mensen? 
“Omheen”mensen zijn de 
mensen die óm het voor-
werp heen hangen en zich 
vaak belangrijker vinden 
dan het onderwerp zelf.

Een prachtig voorbeeld 
deed zich afgelopen week 
weer eens voor op de af-
deling. Omdat ik deze “ge-
sprekken” zeer regelmatig 

De “omheen” mensen
Door Katja van der Vorst 

voer en dit dus geen inci-
dent over 1 bepaalde pa-
tiënt is kan ik het wel ver-
tellen: “Zuster, mijn moe-
der wil graag een gesprek 
met de dokter.” “Goed 
mw”, zeg ik tegen de doch-
ter die me aanspreekt in de 
teampost, “dat is geen pro-
bleem, dan plannen we 
een gesprek voor uw moe-
der.” Vervolgens vraagt 
dochterlief: “Kan ik daar 
dan bij zijn?” “Tuurlijk mw”, 
antwoord ik, “ook dat is 
geen probleem.”. Op de 
dag van het gesprek.... 
“Euhh zuster”, spreekt de 
dochter me aan, “het lijkt 
me verstandig dat mijn 
moeder niet bij het gesprek 
aanwezig is. Ze hoeft niet 
alles te weten, want daar 
wordt ze alleen maar on-
gerust van.” Ik sta, na 30 
jaar, nog steeds versteld 
over dit soort opmerkingen 
en zeg oprecht verbaasd: 
“Maar mw, ik dacht dat u 
gister zei dat uw móeder 
graag een gesprek met de 
dokter wilde.” Dochterlief 
is ondertussen weggelo-
pen, draait zich vervolgens 
naar me om en zegt snib-
big: “Je hoeft niet zo bijde-
hand te doen!!!!”

Een ander voorbeeld van 
prachtige 
“omheen”mensen is het 
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programma SAY YES TO 
THE DRESS. De vaak on-
zekere bruidjes die op de 
mooiste dag van hun leven 
een prinses willen zijn, ko-
men aan in de bruidswin-
kel, mét “de aanhang” ofte-
wel de “omheen”mensen, 
om een jurk te kopen waar 
ze al hun halve leven van 
dromen, niet nadenkend 
over bijzaken die die mooie 
jurk toch net even wat an-
ders laten uitkomen dan de 
“bride to be” al jaren in ge-
dachten heeft. Dat extra 
pondje is vaak een oor-
zaak van een jurk die net 
niet lekker uitkomt, de vul-
ling van voren die in haar 
dromen vaak net wat meer 
cup heeft, of soms wat te-
veel, dan in werkelijk-
heid!!!! Maar niet getreurd, 
want daar zijn de niet te 
onderschatten 
“omheen”mensen. Gretig 
om in te springen, wiebe-
lend op de stoel en klaar 
om in te grijpen, de bruid 
bij de strot te nemen en 
VOLLEDIG en tot op de 
grond toe af te branden, 

want waar heb je anders je 
liefhebbende familie en 
vrienden voor?

Op het moment dat het 
blozende bruidje uit de 
paskamer komt, het zaaltje 
betreedt waar de familie zit 
te wachten, op het verho-
ginkje gaat staan, blij, ge-
lukkig en stralend om zich 
heen kijkt, omdat al haar 
dromen zijn uitgekomen.... 
stort de familie zich als een 
hongerige roedel wolven 
op het arme kind. Ze laten 
geen spaan van haar heel 
en voordat ze het weet, 
wordt ze met jurk en al af 
geserveerd naar de kleed-
kamer om daar, voordat ze 
ook maar iets van een ei-
gen mening heeft kunnen 
ventileren, in een jurk te 
worden gehesen die de 
zus van de nicht van haar 
vader uit het rek heeft ge-
trokken en zijn de ohhhh’s 
en de ahhhh’s voldoende 
om het wicht huilend van 
emotie, naar mijn mening 
uit pure ellende, I SAY 
YESS TO THE DRESS te 

laten roepen, 
want…. TV is 
emotie....

De meest le-
gale “om-
heen” men-
sen en te-
vens ook de 
aller- aller- 
ergste: OU-
DERS. Ze 
hebben zich 

het recht verworven om 
zich te allen tijde met hun 
kinderen te bemoeien, al 
dan niet terecht. Luister, ik 
praat mezelf zéker niet 
schoon en ik vind ook dat 
mijn “hartjes” de leukste, 
de liefste, de knapste en 
vooral de slimste kindjes 
zijn die ooit op deze aard-
kloot hebben rondgewan-
deld, maar nu ik toch wat 
meer afstand kan nemen, 
ze zijn 17 en 18, is mijn 
respect voor de leraren, de 
voetbalbegeleiders en de 
ballenbakmevrouw van de 
IKEA, niet met stappen 
maar met 7 mijlen vooruit-
gegaan.

Want je zult ouders van 
een hartstikke leuk, maar 
niet erg intelligent joch 
toch maar moeten vertel-
len dat Jantje echt niet 
naar het Willibrordus Gym-
nasium in Deurne kan en 
dat de ouders toch vooral 
eens moeten gaan kijken 
op die leuke praktijkschool, 
waar hij het vast en zeker 
naar zijn zin zal hebben. Ik 
geef het je te doen.

En dat “onze Johan” niet 
voor niks Johan hiet en 
toch zeker elke wedstrijd 
moet speule (en dan het 
liefst in de veur én aaach-
terpezietsie!!!!) want an-
ders “zal het nooit niks 
worre mi ut tiemke”. Plezier 
hebben is leuk en aardig, 
maar winnen is voor de 
papa’s en de mama’s toch 

net wat leuker klessebes-
sen tijdens de vrijdagmid-
dagborrel op het werk of op 
feestjes en partijtjes.

En dan die arme, arme me-
vrouw bij de ballenbak in 
de IKEA. Alle kinderen 
MOETEN op de eerste 
plaats in de ballenbak, of 
ze nou willen of niet. Ma-
ma’s zouden graag even 
een uurtje ongestoord door 
de IKEA willen struinen 
zonder hangende, gillende 
kinderen die een ijsje, een 
appelflap of Zweedse bal-
len willen. Kinderen van 12 
jaar van 1.45 m zijn erg 
groot voor hun leeftijd en 
toch ECHT 7 jaar!!!! Meis-
jes van 2 worden met slee-
hakken van 20 cm onder 
de lat geduwd, want 
“jaaaaa de 90 cm haalt ze 
net hoor, ballenbakme-
vrouw.”

Als de kindjes 
na 45 minuten 
nog niet zijn op-
gehaald, wor-
den ze omge-
roepen: “Ou-
ders”.... “Ik ge-
loof niet dat mijn 
vrije tijd er al op 
zit hoor, ballen-
bakmevrouw!” “Ik snap 
heus wel dat andere kind-
jes ook willen komen spe-
len, maar is het nou zo veel 
moeite om voor mijn bloed-
je een uitzondering te ma-
ken?” “Ja ballenbakme-
vrouw, vindt u het nou echt 
nodig om mijn kind dat zo 
lekker aan het spelen is 
met zijn nieuwe vriendjes 
weg te rukken uit de bal-
lenbak, omdat-zijn-tijd-er-
op-zit...?” ”Saartje, kom 
maar mee, je mag hier niet 
meer spelen van die flau-
we ballenbakmevrouw, van 

mama had het wel gemo-
gen hoor.”
Ik geloof dat de bak stront 
die de ballenbakmevrouw 
dagelijks over zich heen 
krijgt groter is dan de bal-
lenbak zelf.

De “omheen”mensen: Ie-
dereen kent ze, maar nie-
mand denkt er een te zijn.
Laten we daar met z’n allen 
eens wat vaker bij stil-
staan….
Lieve groet, Katja
(met deze keer dank aan 
Patricia voor de inspiratie)

Nieuwjaarsreceptie
Vrijdag 4 januari  ~  22.30uur

Wij hopen op een grote 
opkomst om samen 

gezellig het nieuwe jaar 
in te luiden.

Locatie: In de kantine van de sporthal
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De plant en zijn verhaal    

De tuinpiet zat op een natte novembermiddag te den-
ken,
Wat hij deze keer aan de Minimiks zou schenken.

Is het een plant met een lang of kort verhaal,
Of misschien wel een plantennaam in de Latijnse taal.

Nee het moet iets zijn in een andere trant,
Want de heilige Sint is weer in het land.

De traditie van het heerlijke avondje is weer gekomen,
Lekkere snoepjes, blije gezichten, en dat ene cadeautje uit je dromen.

De Sint heeft bij het bezorgen geen last van files op de weg door regen of het kleurige 
herfstblad,
Hij gaat nog lekker met zijn ouwe vertrouwde schimmel op pad.

Ook in de tuin vallen de blaadjes en waait de wind door de bomen.
Zou die heerlijke lange zomer van 2018 nog eens terugkomen?

Om op het oude grondwaterniveau te komen moet er nog veel regen vallen,
Maar de komende weken blijven we lekker binnen bij de open haard, pepernoten en 
kerstballen.

Dus makkers,  staakt uw wild geraas!
En ik wens jullie allemaal een hele fijne Sinterklaas
                                                                                                            De tuinpiet

Hoor de wind 
waait door de 
bomen

Wat er 25 jaar geleden gebeurde    

Er stond in de Minimiks 
een organisatie schema 
van de functies binnen BC 
Mixed, samen-gesteld 
door Rien van Kessel. 43 
Vrijwilligers vervulden te-
zamen 60 functies. Van die 
43 personen zijn er nog 14 
lid van BC Mixed. 
Het bestuur bestond toen 
uit: Jan Driessens, voorzit-
ter en jeugdzaken, Marjo 
Habraken, secretaresse 
en competitie, Rien van 
Kessel, penningmeester 
en redactie Minimiks, Heidi 
Breijnaerts B.A.K. en Lau-
rens van Kilsdonk die de 
toernooien op zijn bordje 
kreeg.

Voor de ouders een minder 
leuke mededeling in het 
clubblad: 
 De contributie voor de 
jeugd wordt met een gul-
den per maand verhoogd! 
De betaling gaat niet meer 
per maand, maar per twee 
maanden. 

Uit het verslag van een 
jeugdcompetitiewedstrijd, 
in dit geval Mixed 2 uit sei-
zoen 1993-1994.

Zondag 10 oktober 1993.
Het is ieder seizoen weer 
hetzelfde melodietje. San-
dra komt daar weer aange-
trippeld en vraagt ons weer 
een verslag te schrijven. Ik 

weet niet hoe ze het doet. 
Maar ze weet ons steeds 
weer over te halen om zo’n 
rotverslag te schrijven.
Maar, we staan in ieder ge-
val voor tegen ’t Veertje….

(Mascha, Eefje, Geert en 
Leon leverden wel een ver-
slag af van drie pagina’s !)

De HBB had iets nieuws: 
HBB Nieuwjaars kampi-
oenschappen badminton  
in de Citysporthal in Hel-
mond.

Humor uit Even lachen:
Moeder kip tegen haar kui-
kens: “Als jullie vader dat 
wist zou hij zich aan de grill 
omdraaien!”

Uit sportnoten:
De vraag kan worden ge-
steld of voetballers die 
meermalen ernstige over-
tredingen begaan, niet 
door een deskundige op 
hun geestesgesteldheid 
dient te worden onder-
zocht. 

De kantinebaas in 1993 
was Anita Muller,
de dochter van Ron Muller.

HBB 60 jaar    
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Beste Minimiks lezers,

In deze rubriek wordt elke editie een 
badminton collega gevraagd om willekeu-
rig 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 Ron van der Pas een van onze enio-
renleden bereid gevonden om mee te 
doen aan “Wat een vraag!”.

Ik ben 24 jaar en woon in Beek en 
Donk. Ik badminton sinds 2011 of 
2012 bij BC Mixed, wanneer ik ben 
begonnen weet ik niet meer precies. 
Elke vrijdag speel ik met mijn vaste 
groepje bij Jan Driessen met de re-
creanten, ik speel geen competitie 
en heb ook geen vaste speelmaat 
maar in ons groepje is het met ieder-
een leuk spelen.
Samen met mijn broertjes en zus 
woon ik nog thuis bij mijn ouders, ik 
ben de enige badmintonner in ons 
gezin.

Op het moment dat ik dit schrijf zit 
ik thuis op mijn kamer, het is de zon-
dag na de clubkampioenschappen, 
12.01 in de middag.

Wat eet je voor ontbijt?
Doordeweeks voor ik ga werken eet ik 
altijd een sneetje peperkoek en een 
glas melk.

Zijn er zaken waar je principieel voor 
of tegen bent?
Ik ben tegen geweld, zoals gelukkig 
zoveel mensen. We zijn aan het verhar-
den in onze samenleving en ik denk dat 
we daar samen wat tegen kunnen doen 
als iedereen zijn steentje bijdraagt.
Ik zou het een mooi initiatief van de 
Nederlandse regering vinden om het
sporten voor elk kind toegankelijk te 
maken, dus daar zou mijn stem zeker 
voor zijn.

Waar kun je ‘s nachts voor wakker 
gemaakt worden?:
Je kunt me ten allen tijden wakker ma-
ken voor Mac Donalds en als ik het dan 
toch mag zeggen mag je een lekkere 
Mc Chicken aan mijn bed komen bren-
gen.

Welk huishoudelijk klusje vind je 
niet leuk om te doen?:
Ik heb een hekel aan koken, gelukkig 
hoef ik dat thuis ook niet zo vaak te 
doen. Pannenkoeken maken vindt ik 
dan weer wel leuk om te doen. Als ik 
moet koken eten we dus pannenkoe-
ken.

Wat is het leukste cadeautje dat je 
ooit hebt gehad?:
Toen ik jong was heb ik van mijn ou-
ders een Game Boy Advance gekre-
gen, dat is het beste cadeau wat ik ooit 
heb gehad.

Wat was de eerste film die je in de 
bioscoop heb gezien?:
Dat weet ik nog heel goed, dat was 
Kabouter Plop, ik was samen met mijn 
vader en moeder en vond het super-
gaaf!!

Droomberoep wat je als kleine jon-
gen had?:
Toen ik klein was en die grote gele 
vuilniswagen door de straat zag rijden 
dacht ik altijd: Dat wil ik ook als ik groot 
ben, helaas is het dat niet geworden. Ik 
werk nu als logistiek medewerker bij de 
Huijbregts groep. Ik ben dan wel geen 
vuilnisman geworden maar ik heb het 
op mijn huidige werk ook prima naar 
mijn zin…haha.

Wat is je lievelingssnoep?:
Mijn lievelingssnoep is dropkrijtjes, als 
ik die in mijn handen krijg zit er geen 
rem op en is de zak leeg voor ik er erg 
in heb. Ik koop ze daarom ook maar 
niet te vaak…

Heb je ooit een dure miskoop ge-
daan, wat zou je graag als dure aan-

koop willen aanschaffen?
Nee, gelukkig nog nooit een dure 
miskoop gedaan. De laatste dure 
aankoop die ik gedaan heb is een 
Nintendo Switch, maar dat was zeker 
geen miskoop. En als ik heel veel 
geld zou hebben zou ik graag een 
huisje voor mezelf kopen, hopelijk 
komt dat in de toekomst nog.

Wat lust je niet en wat vind je lek-
ker van de warme maaltijd?:
Ik lust echt geen Sushi, Asperges en 
Ragout, verder ben ik een Holland-
se-Pot-jongen. Geef mij maar ge-
woon vissticks, gebakken aardappels 
en sla en dan ben ik een tevreden 
jongen. Je hoeft bij mij niet aan te 
komen met spaghetti, nasi of zoiets, 
want daar geef ik niks om.

Snack je veel, zo ja, gezond of 
ongezond?:
Ik snack heel veel en ook heel veel 
ongezond..haha. Mijn lievelingss-
nack is een frikandel speciaal. Buiten 
de Mc Chicken mag je me trouwens 
’s nachts ook wakker maken voor 
een frikandel speciaal, dat vindt ik 
helemaal niet erg.

 Als laatste vraag Ron,
Van welke muziek houd je en heb 
je een lievelingsnummer?:
Nederlandse rapmuziek is mijn favo-
riete muziek, daar luister ik het 
meeste naar. Mijn favoriete nummer 
is niet Nederlands, dat is van Jay-Z 
“Forever Young”

Ron bedankt, het was erg leuk om je 
wat beter te leren kennen.
Namens de redactie van de Mini-
miks,
                                                  Katja

48 49
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Competitieverslagen 2018-2019

Mixed 4
Overgangsklasse 2

Dramatische 
start voor Mixed 
4,

Als je de titel zo leest dan 
zou je denken dat wij van 
Mixed 4 helemaal onder-
aan de ranglijst zijn terug 
te vinden. Dat is echter ze-
ker niet zo, we staan keu-
rig op de 3e plaats in de 
Overgangsklasse afdeling 
2. Wat is er dan zo drama-
tisch zullen jullie je afvra-
gen.
In de 1e wedstrijd troffen 
wij (Maridy, Mirjam, Marlie, 
Arne, Roger en Ruud) het 
team van BCAB 2. Dit 
team gaat ongetwijfeld 
een serieuze gooi doen 
naar de titel in onze klas-
se. De heren van dit team 

zijn HBB-kampioen in de 
HD A klasse en de 2e heer 
is regerend kampioen in 
de HE A klasse. Resultaat 
was dan ook een keurige 
7-1 nederlaag. Alleen de 
GD van Marlie en Ruud 
werd gewonnen. Dat was 
dus nog niet zo drama-
tisch, wel de zeer verve-
lende blessure van Marlie 
in haar dames enkel, maar 
dan aan de kuit… Op de 
1e avond al naar het zie-
kenhuis waar een spier-
scheuring werd geconsta-
teerd, he-
laas zeker 6 
weken geen 
sporten 
meer. En oh 
ja, die single 
had ze ge-
garandeerd 
gewonnen.
In de 2e 
wedstrijd 
mochten we 
tegen Eind-

hoven 1, zonder Marlie en 
ook Ruud gingen we de 
strijd aan. En het liep fan-
tastisch, alle dubbels wer-
den in record tempo ge-
wonnen. Echter, in de sin-
gle van onze Arne ging het 
opnieuw fout. Exact de-
zelfde blessure als bij 
Marlie, ook weer last van 
de kuit in de enkel. Ook bij 
Arne werd een spier-
scheuring geconstateerd 
met als gevolg enkele we-
ken uit de running (bad-
mintonning). De wedstrijd 

Pater Becanusstraat 5 Beek en Donk • (0492) 463 496 • www.mandenman.nl

Door Ruud Fransen

Bekerwedstrijd   

We kwamen op volle sterk-
te naar Suytkade maar de 
clubkampioenschappen 

waren zeker nog niet uit de 
benen en de speelarm. 
Want sjonge jonge wat 
voelden we ons oud en stijf 
toen de eerste inloopme-
ters weer werden gemaakt 
na afgelopen zaterdag. 
Maar even goed gerekt en 
gestrekt en ingespeeld en 
al gauw was het tijd voor 
de eerste GD. Teun en Kat-
ja hadden in het begin wat 
moeite om warm te worden 
maar al vlug ging het trein-
tje lopen en wonnen ze hun 
wedstrijd in 2 sets. De 
tweede GD van Sven en 
Katja ging helaas in 3 sets 
verloren maar Steffie en 
Martijn trokken in hun goed 
gespeelde GD na 3 sets de 
wedstrijd wel naar zich toe. 
De HD werd door Teun en 
Martijn in 3 sets gerouti-
neerd gewonnen en ook de 
DD van Steffie en Katja 
ging in 3 sets naar Mixed 7. 
Al met al toch veel 3-set-
ters, dus we waren echt 
wel aan elkaar gewaagd. 

De HE werd helaas in 2 
sets door Sven verloren en 
ook Steffie moest in 2 sets 
haar meerdere erkennen in 
de tegenstander. Zo ging 
een spannende bekerwed-
strijd  met 4-3 naar Mixed 
7. Eerlijk is eerlijk, de uit-
slag had evengoed de an-
dere kant op kunnen val-
len. Daarna nog even ge-
zellig in de kantine genoten 
van een hapje en een 
snackje. En zo eindigde 
ook voor ons een mooie 
bekeravond.

Afgelopen woensdag 
8-11 geen verjaarspartij-
tje van ons mam maar 
een bekerwedstrijd, ook 
leuk!

Mixed 7 tegen Mierlo 6.

Marianne van Dijk-Swinkels
Het Laar 6a, Aarle-Rixtel

Tel.: 0492-382629

Gespecialiseerd in de risicovoet  
en geregistreerd bij 

verzekeringen.

Winst voor 
Mixed 7
Door Katja van der Vorst
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zelf werd wel prima met 
6-2 gewonnen.
Onze 3e wedstrijd speel-
den we tegen Brabantia. In 
deze wedstrijd waren we 
prima aan elkaar gewaagd. 
Roger had, ondanks pijn in 
zijn (jawel) kuiten, een pri-
ma avond met de volle 100 

% in de 
GD en de 
HD. 
Ruud 
moest tot 
2 x toe 
zijn 
meerde-
re erken-
nen in de 
tegen-
stander. 
Martijn 
van Oef-

fel was gevraagd als inval-
ler en hij wist ook allebei 
zijn partijen te winnen, 
hulde en grote dank. Ho-
pelijk mogen we nog vaker 
een beroep op hem doen. 
Aan het eind van de wed-
strijd stond er een 4-4 op 
het formulier. Belangrijk-

Mixed 5
Eerste klasse

Door Bas Fransen

ste echter! Geen nieuwe 
blessures en dat was dan 
weer een grote overwin-
ning.

Op 24 Oktober speelde 
Mixed 5 haar vierde wed-
strijd van het seizoen in de 
eerste klasse, tegen Dom-
melen 1. Deze wedstrijd 
resulteerde in een nieuwe 
term, goedmaaksnacks. 
Voor we daar komen gaan 

“Goedmaak- 
snacks”

we eerst terug naar het be-
gin van de avond. Mixed 5 
deed het prima in de eer-
ste klasse met twee gelijke 
spelen en een overwin-
ning. Een ruime overwin-
ning op Dommelen zou er 
voor moeten zorgen dat 
Mixed alleen aan kop zou 
komen. Met al het vertrou-
wen dat die mogelijkheid 
er was begonnen Anniek 
en Bas aan de eerste ge-
mengd dubbel. Een trage 
start kostte de eerste set, 
waarna de tweede set een 
thriller werd. Uiteindelijk 
trok Dommelen diep in de 
verlenging met 26-28 het 
eerste punt naar zich toe. 
Marije en Martin stonden 
ondertussen klaar voor de 
tweede gemengd dubbel. 
Ook dat werd een pittige 
pot. Na een overtuigende 
eerste set werden de 
tweede en derde set nipt 
verloren. Valse start voor 
Mixed, dat moest recht ge-
zet worden in de dubbels. 
Martin en Bas lukte dat 
niet, Evi en Marije wel. De 
dames legden een sterke 
partij op de mat en hadden 
maar twee sets nodig. 
Toch, een 1-3 stand na de 
dubbels is niet waar op ge-
hoopt was. Bas bracht, on-
danks verlies in de tweede 
set, de spanning wel terug 
in de wedstrijd door winst 
in de eerste singel. In de 
eerste dames singel kwam 
Anniek voor de tweede 
week op rij een zeer sterke 
dame tegen, Anniek kwam 

er niet lekker in en de 
stand werd 2-4. Tegelijker-
tijd was martin bezig met 
een slooppartij. Na een 
misschien iets te makkelij-
ke eerste set was er uitein-
delijk een verlenging in de 
derde set nodig om beslis-
sing te brengen. Helaas 
was er ook hier een duide-
lijke gelijkenis met de vori-
ge wedstrijd, ook daar 
ging het mis diep in de 
derde set. De afsluiting 
was voor Evi, die met een 

goede singel haar avond 
afsloot met 100% en daar-
mee de 3-5 aantekende. 
Een eerste nederlaag voor 
Mixed 5. Enige teleurstel-
ling was daardoor wel te 
bespeuren. Toch de kanti-
ne in? Ja natuurlijk. Ver-
dienden we een schaaltje 
snacks? Nee, niet echt. 
Kwamen die snacks er 
toch? Jazeker. Goedmaak-
snacks. Binnenkort in de 
dikke van Dale. Op naar de 
volgende.

Uitwisseling
Op woensdag 12 de-
cember gaan we naar 
BC Bakel. Dit komt pri-
ma uit aangezien er die 
week op de vrijdag geen 

training is. Na het sportieve 
deel kunnen we nog gezellig 
nakletsen in de kantine van Ba-
kel.Geef even door aan Ruud of 
Gert als je mee gaat.
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Standenlijst Senioren 2018-2019

Mixed 1
TOP- klasse
1 Ganzeveer 1 5-34
2 Con Brio 1 4-21
3 BCAB 1 5-18
4 MIERLO 1 4-14
5 BCV 1 4-13
6 Con Brio 2 4-13
7 Mixed 1 4-7

Mixed 2
Hoofdklasse
1 Mierlo 2 4-26
2 Phoenix 1 4-21
3 Hanevoet 1 4-19
4 Con Brio 3 4-18
5 Mierlo 4 4-16
6 Mixed 2 4-15
7 Brabantia 1 4-13
8 Sm Bruang 1 4-12
9 Mierlo 3 4-11
10 Bakel 1 4-4

Mixed 7
Tweede klasse 2
1 BCAB 4 4-21
2 RBC 2 4-14
3 Gemert 2 3-14
4 Mierlo 7 3-13
5 Hanevoet 3 4-12
6 Con Brio 6 3-11
7 Mixed 7 3-11

Mixed 3
Overgangsklasse 1
1 Someren 1 3-17
2 Con Brio 4 3-13
3 RBC 1 3-12
4 Mixed 3 3-12
5 BC 85 1 3-9
6 Heeze 1 3-9

Mixed 4
Overgangsklasse 2
1 BCAB 2 3-19
2 Phoenix 2 3-13
3 Mixed 4 3-11
4 Brabantia 2 3-11
5 Eindhoven 1 3-9
6 Veldhoven 1 3-9

Mixed 5 en 6
Eerste klasse
1 Mierlo 5 5-26
2 Con Brio 5 5-26
3 Mixed 5 5-23
4 BCAB 3 5-21
5 Dommelen 1 5-18
6 Hanevoet 5-16
7 Sm Bruang 2 5-15
8 Mixed 6 5-15

Mixed 8
Derde klasse 1
1 Ganzeveer 3 4-26
2 Hanevoet 4 4-19
3 Someren 3 4-15
4 Veldhoven 2 3-13
5 Mixed 8 3-11
6 Gemert 3 3-10
7 Mierlo 9 3-2

Mixed 9
Vierde klasse 2
1 BC’85 3 4-25
2 Sm Bruang 3 4-24
3 Mierlo 10 4-23
4 Ganzeveer 4 4-23
5 Mixed 9 4-13
6 RBC 3 4-11
7 Mierlo 12 4-8
8 Someren 5 4-1

Mixed 10
Vierde klasse 1
1 Con Brio 7 4-26
2 Dommelen 4 5-24
3 Heiakker 1 4-22
4 Mixed 10 5-19
5 Mierlo 11 4-16
6 Gemert 4 4-13
7 Never Down 3 4-11
8 Phoenix 3 4-5

Uitslagen en programma Senioren 
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Programma Nov. - Dec, 
Datum Team Baan
21-11 Mixed 9- Ganzeeer 4 3

Con Brio 2- Mixed 1 13
22-11 Mixed 3- Someren 1 4

Mixed 8- Hanevoet 4 10
28-11 Phoenix 3- Mixed 10 2

Mixed 7- Con Brio 6 4
Gemert 3- Mixed 8 5
Mixed 6- Sm Bruang 2 15

29-11 Mixed 4- Veldhoven 1 1
Mixed 5- Con Brio 5 11

12-12 Mixed 3- Heeze 1 1
Mixed 4- Phoenix 2 3
Mierlo 5- Mixed 6 14
Mierlo 11- Mixed 10 15

13-12 Bakel 1- Mixed 2 11
Someren 5- Mixed 9 15

19-12 Sm Bruang 2- Mixed 5 11
Sm Bruang 1- Mixed 2 12
BC 85 3- Mixed 9 13

20-12 BCAB 1-Mixed 1 1
Mierlo 9-Someren 3 2
Mixed 8-Veldhoven 2 3
RBC 2- Mixed 7 12
Mixed 3- Con Brio 4 13

9-1 Ganzeveer 1- Mixed 1 1
10-01 Mixed 4- BCAB 2 13

MIxed 6- Mixed 5 15

Uitslagen Sept. / Okt. / Nov. 
26-09 Mixed 8-Mierlo 9 6-2

Mixed 2-Hanevoet 1 4-4
27-09 RBC 3-Mixed 9 4-4
03-10 Mixed 1-Con Brio 1 1-7

Dommelen 1- Mixed 6 2-6
Mierlo 7-Mixed 7 5-3
Phoenix 1-Mixed 2 3-5

04-10 BCAB 2-Mixed 4 7-1
BCAB 3-Mixed 5 4-4
Mixed 10-Never Down 3 4-4

10-10 Mixed 9-Mierlo 12 4-4
Mixed 1-Ganzeveer 1 0-8

11-10 BC ‘85 1-Mixed 3 1-7
24-10 Ganzeveer 3-Mixed 8 6-2

Mierlo 2-Mixed 2 5-3
Mierlo 10-Mixed 9 5-3
Mixed 5-Dommelen 1 3-5

25-10 Eindhoven 1-Mixed 4 2-6
Mixed 6-Hanevoet 2 4-4

25-10 Heiakker 1-Mixed 10 5-3
31-10 Mixed 4-Brabantia 2 4-4

Mixed 7-BCAB 4 4-4
Mixed 3-RBC 1 3-5
Con Brio 5-Mixed 6 6-2
Mixed 10-Dommelen 4 3-5

07-11 Mixed 2-Mierlo 2 1-6
Mixed 8-Dommelen 3 0-7

08-11 Mierlo 6-Mixed 7 3-4
BCV’73 1-Mixed 1 5-3
Hanevoet 2-Mixed 5 3-5
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Prikbord
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Antwoordenwoordritsen:
kamer-flap-kaas-steen-lepel-zak-werk-papier-drank-boom

12 december Uitwisseling 

met BC Bakel

4 Januari
Nieuwjaarsreceptie!

14 december 
Joker/Rik avond




