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Nieuwjaarsreceptie, vriendjesavond

25-01

Recreanten competitie
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Van jullie voorzitter
TUSSEN KERST EN OUD OP NIEUW
AND BEYOND...
Wat een mooi moment voor het verschijnen van een Minimiks. Veel mensen zijn vrij in deze periode en er komt nog
een (voor de meesten van ons) vrije nieuwjaarsdag aan.
Dus alle tijd om ons clubblad van voor naar achter door te
lezen (op papier of digitaal).
Voor mij als voorzitter is het ook een mooie gelegenheid om mede namens mijn
andere bestuursleden iedereen uit te nodigen voor de nieuwjaarsreceptie op
vrijdag 4 januari 2019. Verderop in deze Minimiks staat alle informatie over de
receptie. Het vermelden waard is dat we op die avond een aardigheidje hebben
voor alle aanwezigen. Maar los daarvan is het natuurlijk een prachtige gelegenheid om met iedereen te proosten.
Het eerste grote evenement van 2019 is het Open Jeugdtoernooi van BC Mixed
op zondag 27 januari 2019. Een toernooi waar de jeugdcommissie en de toernooicommissie al druk doende mee zijn. Tijdens dat toernooi wordt er door vrijwilligers geteld bij de wedstrijden. Dat bevordert de voortgang van het toernooi,
het levert geen discussies op en het ziet er goed georganiseerd uit. Het is prettig
om op die dag veel tellers te hebben, dan kunnen de taken verdeeld worden en
is het voor iedereen een prettige dag. Een oproep dus om je daarvoor aan te
melden. O ja, je staat met je neus bovenop prachtige wedstrijden, dus het is
geen straf!
Maar eerst terug naar de realiteit. Hopelijk heeft iedereen een mooie kerst achter de rug en staat er een leuk feest op het programma voor nieuwjaar. Ik maak
alvast van de gelegenheid gebruik om iedereen een heel mooi, gezond, gelukkig
en sportief 2019 te wensen.
Ton Slaets
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Bestuursmededelingen
NOTULEN BESTUURSVERGADERING
BC MIXED, DONDERDAG 25-10- 2018
Door Gert Lahaije
Aanwezig: Ton Slaets (voorzitter), Peter van Leuken
(penningmeester), Gert Lahaije (secretaris), Stan van
der Heijden (bestuurslid) en Anne Swinkels (bestuurslid)

1.OPENING
Ton opent de vergadering
om 20.05 uur.
2.INGEKOMEN EN UITGEGANE STUKKEN
Ingekomen:•Mail van de
Rabobank met een link
voor de presentatie.•Mail
van Ilse van Ham met een
verzoek om te laten weten
hoe wij de laatste editie
van Laarbeek Sportief
hebben ervaren.•Mail van
Romana Coeymans om
kennis te maken.•Mail van
Roel Schaap met de bevestiging van 12 december voor de uitwisseling.
•Het verslag en de jaarcijfers van de AV van de
HBB.•Aanmelding Remco
Terlouw.•Uitnodiging van
de HBB voor een pub quiz
op 9/2-2019.•Uitnodiging
voor het toernooi van BC
de Heiakker op 4/11-2018.
•Uitnodiging voor een bijeenkomst van Laarbeek
Actief op 26/11-2018.
Uitgegaan:•Niets

3.NOTULEN BESTUURSVERGADERING
d.d. 22 augustus 2018
•De notulen zijn met dank
aan Gert goedgekeurd.
4.FINANCIËN
•Niets.
5.LEDENBESTAND
•Nieuw: Janneke de Wit,
Feline Hertogs, Jasmijn
Kuijpers en Siem Wilbers.
•Van NSL-SL: Dick Paulussen.
6.COMMISSIES
•Recr.
-De recreanten
competitie is opgezet. Er
zijn 4 teams die 2 keer tegen elkaar spelen, alleen
mix en dubbel. Er wordt
alleen gespeeld als het vrij
spelen is.
•JC: -Bas Fransen is nieuw
lid van de JC. -De geringe
deelname van de jeugd
aan de clubkampioenschappen besproken. Tijdens de eerstvolgende
bijeenkomst met de JC bespreken welke actie te on-
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dernemen.
•Red:-Niets.
•Bac:-Niets.
•TC:-De voorbereidingen
voor de clubkampioenschappen liggen op schema.Piet van Heerwaarden
reikt de sportiviteitsbeker
weer uit.
•CC: -Omtrent een nieuwe
trainer geen nieuws.
-De leden per mail uitnodigen voor de uitwisseling
van 12/12.
•Sfeer: -Goed.
•PR en Sponsoring: Bekendheid geven aan de
clubkampioenschappen
via facebook en de mooilaarbeker.
•Website: -De tijdlijn is nog
niet helemaal klaar.
-De contactgegevens terugzetten op de site. Bestuursleden met
functie, JC met namen.
Verder updaten, bijvoorbeeld met de laatste winnaars van de Barry van
Heerwaarden trofee.
•Archiefcommissie: Niets.
•Wijzigingen vrijwilligers:
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-Bas Fransen, nieuw bij de
JC.-Lucas van Deursen,
nieuwe jeugdtrainer.
7.RONDVRAAG
•De AVG formulieren moeten worden gearchiveerd in

de NAS. •Martijn van Oeffel heeft zich aangemeld
voor een nog te vormen
jubileumcommissie 60 jaar
BC Mixed. Hiervoor moet
t.z.t. nog een oproep gedaan worden aan de le-

den.•De volgende vergadering is op woensdag
21/11.
8.SLUITING
•Ton sluit de vergadering
om 23.10 uur.

NOTULEN BESTUURSVERGADERING
BC MIXED, DONDERDAG 21- 11-2018
Door Gert Lahaije
Aanwezig: Ton Slaets (voorzitter), Peter van Leuken
(penningmeester), Gert Lahaije (secretaris), Stan van
der Heijden (bestuurslid). en Anne Swinkels (bestuurslid)

1.OPENING
Ton opent de vergadering
om 20.3.0 uur.
2.INGEKOMEN EN UITGEGANE STUKKEN
Ingekomen: •Mail van Ilse
van Ham met de uitnodiging en de notulen voor
Laarbeek
Actief
op
26/11.•Aanmelding Esther
v/d Crommenacker.
•Uitnodiging KBL toernooi
in Oirschot op 24/2-2019.
•Uitnodiging voor de Flagship meeting op 27/11.
Uitgegaan:•Niets.
3.NOTULEN BESTUURSVERGADERING
d.d. 22 augustus 2018
•De notulen zijn met dank
aan Gert goedgekeurd.
4.FINANCIËN
•Niets.

5.LEDENBESTAND
•Nieuw: Lianne Koppens
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6.COMMISSIES
•Recr. -Recreanten competitie is goed gestart ondanks wat afmeldingen
van 5 dames, iedereen
was enthousiast.
•JC:-Nog geen nieuwe
jeugdtrainers gevonden.
-De data voor het overleg
tussen bestuur en JC zijn
11/1 en 19/4.•Red: -Geen
Minimiks voor kerst.•Bac:
-Anja is bezig met het rik
en joker toernooi op 14/12.
De uitnodiging hiervoor per
mail versturen in combinatie met die voor de uitwisseling met Bakel.
•TC:De
clubkampioenschappen zijn geëvalueerd. Over het algemeen
was iedereen positief. Verder de geringe deelname
van de B senioren
besproken.De
geringe
deelname van de jeugd
wordt op 11/1 besproken.
Vrijdag 23/11 is de 1ste bijeenkomst voor het jeugd-
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toernooi.
•CC: -Omtrent een nieuwe
trainer geen nieuws.
•Sfeer:-Goed, geen bijzonderheden.
•PR en Sponsoring: Tijdens toernooien er voor
zorgen dat de schermen
in de kantine zijn ingesteld
voor BC Mixed, zoals op
vrijdagavond. Dit in het
draaiboek van de TC opnemen.
•Website: -Niets.
•Archiefcommissie: Niets.
•Wijzigingen vrijwilligers:
-Geen.
7.RONDVRAAG

•Kerstkaart besproken.
•Laarbeek Actief op 26/11
besproken.
•De volgende vergadering
is op maandag 17/12.

8.SLUITING

•Ton sluit de vergadering
om 23.10 uur.

VERJAARDAGEN
2 jan.
4 jan.
5 jan.
6 jan.
7 jan.
7 jan.
9 jan.
11 jan.
11 jan.
12 jan.

Irene Slaets
Lisa van Vijfeijeken
Tiny Verbrugge
Rubin Dijk
Jannetje Nicolai
Hein v Vijfeijken
Maridy Daems
Maarten Maas
Kelly de Louw

17 jan.
17 jan.
29 jan.
30 jan.
31 jan.
1 febr.
2 febr.
3 febr.
5 febr.

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

Dena Kuijpers
Eva Schardijn
Neva van der Vorst
Rob Hollanders
Esmee Dijk
Lauri de Greef
Marlie Fransen
Imke de Beer
René Kaak
Brady Bots
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En....
ook de redactie wenst je natuurlijk
een knallend nieuwjaar!
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Nieuwe leden, even voorstellen.......
SIEM WILBERS

JEUGD

Ik ben Siem Wilbers. Ik ben 10 jaar en woon in Beek
en Donk samen met mijn zusje Keet, broertje Finn,
papa en mama. Ik zit op 'T Otterke in groep 6 Ik
hou ook van voetbal. Ik speel bij Sparta '25 en ben
fan van PSV en kijk naar veel wedstrijden ook van
andere clubs. Badmintonnen vond ik al heel lang
leuk en toen ik een tweede sport mocht kiezen, wilde ik op badminton. Trainen vind ik leuk en ik hoop
ook een keer wedstrijden te mogen spelen. Verder
houd ik van koken, lekker eten en Fifa spelen op de
playstation.
Gr Siem

JANNEKE DE WIT

JEUGD

Hoi,
Ik ben Janneke de wit. Ik ben 8 jaar en zit in groep 5
op de raagten. Ik badminton al weer even bij de
club. Mijn zus en een aantal vriendinnen zitten er
ook bij, vandaar dat ik ook begonnen ben. Ik vind
het heel leuk om partijtjes te doen en hoop er nog
lang bij te blijven.
Groetjes Janneke de wit.

JASMIJN KUIJPERS

MINI

Hallo allemaal,
Mijn naam is Jasmijn Kuijpers en ik ben 4 jaar oud.
Sinds dit seizoen speel ik badminton bij de mini’s. Ik
vind het een erg leuk groepje onder begeleiding van
‘juf’ Anniek! Ik ben lid geworden omdat mijn mama
(Dena) en papa (Martin) ook al jaren badmintonnen
bij Mixed en ik dat wel erg interessant vond... We
doen veel leuke spelletjes bij de mini’s (lopen, hinkelen, tikkertje), maar het leukst vind ik toch wel het
vasthouden van een racket en proberen tegen de
shuttle te slaan. Ik ga dat nog flink oefenen en dan
hoop ik in de toekomst ook wedstrijdjes te kunnen
spelen.
Tot snel!
Groetjes, Jasmijn
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Marlie Franse

Jeugdcommissie
BAS FRANSEN
NIEUW LID
JEUGD
COMMISSIE

jonging van het team en
heeft Bas gevraagd. Gelukkig heeft hij Ja gezegd
en is de jeugdcommissie
weer met vier personen.
Voor al je vragen kun je te-

recht bij de jeugdcommissie.
JC vlnr Wendy Verbrugge, Marieke van Turnhout, Monika Slaets en
Bas Fransen.

Door Marlie Fransen

Vanaf 10 oktober is Bas
Fransen lid van de Jeugdcommissie. Hij zal de
plaats innemen van Paul
vd Vegt.
De jeugdcommissie was
op zoek gegaan naar ver-
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Pietenavond

SINTERKLAAS STUURT ONDEUGENDE PIETEN NAAR
BC MIXED..
Door Marlie Fransen

Op 17 november kwam Sinterklaas dit jaar weer aan
in Nederland. Als eerste zette hij voet aan wal in de
Noord-Hollandse gemeente Zaanstad in het dorp
Zaandijk. Nog op dezelfde dag was hij in Beek en
Donk. De goedheiligman arriveerde per boot met zijn
zwarte pieten bij de Donkse brug. Elk jaar heeft de
Sint het vanaf dit moment ontzettend druk .Tot aan
zijn verjaardag probeert hij iedereen een bezoekje te
brengen of hij stuurt er zijn pieten op uit.
Ook onze vereniging werd
dit jaar niet overgeslagen.
De organisatie had van de
Sint doorgekregen dat er in
ieder geval enkele pieten
langs zouden komen. Op
vrijdagavond 30 november
was de sporthal omgetoverd tot een pietenparadijs.
Er stonden allemaal spelle-
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tjes klaar en de zaal lag
bezaaid met allemaal pakjes. De kinderen van het
eerste uur waren bijna allemaal aanwezig en er waren veel ouders en zelfs
opa’s en oma meegekomen. Terwijl Marieke de
kinderen aan het verzamelen was om groepjes te
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maken, liep Monika gestrest rond. Ze had even
van te voren enkele pieten
verwelkomt aan de deur bij
de sporthal. Omdat Marieke nog niet helemaal klaar
was met de groepsindeling
werd er aan de pieten gevraagd nog heel even te
wachten. Maar helaas de
Pieten zouden Piet niet
zijn om hier gehoor aan te
geven. In één oogwenk
waren ze ineens verdwenen. Waar waren die ondeugende pieten nu weer
gebleven......... Monika kon
ze nergens vinden.
Op hetzelfde moment werd
Marieke in de zaal bruut
onderbroken. De aandacht
van alle kinderen was verdwenen. De pepernoten
vlogen door de zaal. De
pieten hadden de zaal al

gevonden.
Na een korte pepernotenpauze te hebben ingelast
kon Marieke hierna toch
nog snel de groepjes indelen. Elk groepje startte
hierna met een ander spel,
en elke 5 minuten werd er
gewisseld. In de zaal werd
het ene sinterklaas liedje
na het andere afgespeeld
en als de muziek stopte
kon er gewisseld worden.
Er werd met pakjes in
schoorstenen gegooid en
er werden pakjes gestapeld. De pieten gaven hier
en daar uitleg hoe je dit op
de beste manier kon doen
en ze waren ook wel in
voor een geintje hier en
daar. De kinderen vonden
dat maar wat leuk. Het
werd een gezellige boel,
terwijl er ook wel serieus
gewerkt werd. Vooral de
jongste kinderen
lieten
graag zien hoe goed ze al

kunnen.badmintonnen.
Echte badmintontalenten
waren de pieten niet, dat
hadden de Mixedkids al
snel door.
Na een klein uurtje was
het tijd voor een lekker
glaasje ranja in de kantinen. Ook hier hadden de
pieten binnen de kortste
keren alles op zijn kop
staan en lag ook de kantine bezaaid met peperno-
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ten. Ter afsluiting werden
er per trainingsgroep nog
wat groepsfoto’s gemaakt
en werden de kinderen
nog verblijd met een heerlijke chocolade letter.
In het tweede uur werd er
gebadmintond met opdrachten.. De jeugdbegeleiding had er voor gezorgd dat de zaal weer
was ontdaan van alle pepernoten zodat men zich
weer veilig over de baan
kon bewegen. Dit was helaas maar voor korte duur.
De pieten hadden hier namelijk andere gedachtes
over. En ook in dit uur vlogen de pepernoten weer
door de zaal.
Zowel de jeugdbegeleiding als de kinderen kijken terug op weer een
gezellig pietenfeest en
bedanken de pieten nogmaals voor hun komst.
Hopelijk tot volgend jaar.
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In je neus heb
je er al 1

Zou ik later ook
zo’n grote Piet
kunnen worden?

Nee joh, dat
is paard
voltige, van
turnen

Ik hoop een
gouden ring

Zie ik daar
nou het paard
van...?
Wat heb ik
in mijn
hand?

Gewoon lucht
, hou maar.

Bijna
net zo hoog als het
badmintonnet

Ons pap gaat
met carnaval
als Twister
Als baby
was ik ook
zo hoog.

14
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Zo krijg ik
die pepernoten
veel verder
weg.

Huppakkee,
lekker
warm in de
slaapzak

D’n deze
slaapt al

In mijn vrije tijd
ben ik tandarts

Ik geef jou
4 pepernoten

Ja, en dan geef
ik jou badminton
les

Snoep
verstandig,
eet…..
Torro,
espagnol,
Madrid
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Een pizza,
kippetje, gebakken
eieren

Wedden dat
de lezer ons
gaat tellen?

15

Hoi ik ben Felix Chiu, ik
ben op 31 juli 2006 in Tilburg geboren en heb daar
tot m’n 4e gewoond. Ik ben
12 jaar, woon nu in Helmond en zit daar op het
Jan van Brabant college.
Ik heb geen broers of zussen dus ben ik enigst kind.
Wel heb ik een hele lieve
hond, hij heet Buddy. Mijn
lievelingsdier is daarom
ook een hond.
Mijn ouders heten Renée
en Chris. Ik weet nog niet
precies wat ik later wil gaan
worden maar dat komt nog
wel denk ik. Ik heb natuurlijk nog andere hobby’s
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naast badminton! Zoals
gamen, tekenen, films kijken (ik ben een echte Harry
Potter fan!), gewoon tv kijken is al top!
Ik zou later wel heel graag
in een film zoals Harry Potter willen spelen! Mijn favoriete kanaal is Comedy
Central, Family Guy en
South park vind ik echt superleuk. En ik hou natuurlijk
ook van op vakantie gaan!
Mijn favoriete vakantieland
is Italië, omdat het daar altijd lekker weer is, iedereen
is er aardig en ze hebben
super lekker eten! Mijn lievelingseten is daarom ook
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pizza (wie vindt pizza nou
niet lekker?!). Ik hou niet
van voetbal, het is gewoon niet m’n ding en ik
kan het niet. Over badminton: ik zit ongeveer 4
jaar op badminton en
Mixed is mijn 2e club.
Voor Mixed zat ik namelijk
bij Conbrio maar ik was
toe aan een nieuwe uitdaging! Dus daarom speel ik
nu bij Bc Mixed. Ik leer
hier veel en vind het ook
veel leuker bij Mixed. Ik
heb dus geen tips voor Bc
Mixed, alleen maar pluspunten! Dit was mijn stuk
over mij!

We wôrre dur wèrem van!

JEUGDLID
WORDT
PRINS
LUUKSKE XXXIII
VAN
GANZENDONCK
Door Marlie Fransen
Op zondag 25 november
2018 vond de Jeugdbekendmaking van de Teugelders van Ganzendonck
plaats. De namen van de
kandidaten werden in kokertjes gedaan en in een
glazen schaal gelegd.
Prins Luuk XLVII mocht de
namen van zowel de

jeugdprins als de jeugdprinses uit de glazen schaal
trekken. Hij maakte er een
mooi spel van en uiteindelijk had hij als eerste het
kokertje van Desley van
Schijndel te pakken. Desley mag zich komend jaar
Jeugdprins Luukske XXXIII
noemen. Het tweede ko-

kertje dat even later uit de
schaal kwam was van
Sophie Verbakel, zij zal
als jeugdprins samen met
Desley de schepter zwaaien bij de jeugd van Ganzendonck.
We wensen Desley natuurlijk een hele fijne carnaval toe.

Pater Becanusstraat 5 Beek en Donk • (0492) 463 496 • www.mandenman.nl
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NBBJ
BADDY EN
DE WEDSTRIJDDAG.
Door Leon Florentinus.
Hoofdtrainer NBBJ
Altijd maar trainen en nog
eens trainen, elke week
globaal 2 uur achter elkaar
is voor spelers een behoorlijke opgave maar
voor ons als trainers kan je
dan niet altijd zien wat de
voortgang is van het leerproces.
Vandaar dat wij als NBBJ
de afgelopen 6 jaar gelijktijdig met de Regio Senioren
Kampioenschappen
(RSK) van Noord-Brabant
een wedstrijddag organiseren.
Toen BC Mixed in naam
van Marlie aan mij vroeg
om een stukje te schrijven
over deze wedstrijddag
heb ik maar direct mijn gedachten de vrije loop gelaten, zeker gezien het feit
dat wij jeugdspelers (Jente, Koss, Marik, Mirne en
Lieke) in onze breedtesport
selectie hebben en ook
nog 2 spelers (Neva en
Rune) in de badmintonschool die i.p.v. 1 x per
week, dus 2 x per week
trainen.Zo gezegd zo ge-
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daan, na weken van voorbereiding, andere talentencentra en ook verenigingen aanschrijven, schema's maken, zoekslag
naar vrijwilligers etc, etc
was het dan zover.
Zaterdag 24 november
eerst maar even melden
en een prettige bijkomstigheid was dat onze NBBJ
spelers door onze sponsors vrijgesteld waren van
spelersbijdrage.
Aan prijzen doen we nooit
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maar een leuke herinneringsmedaille voor iedereen was toch mooi meegnomen.
50 deelnemers in totaal
was een mooi getal zeker
gezien het feit dat deze
wedstrijddag stond voor
het maximaal partijen spelen tegen vergelijkbare
sterkte en of leeftijdsgenootjes.
In een schema van 25 minuten werd of op tijd gespeeld of om 2 gewonnen

sets/games, wat uiteindelijk resulteerde in gemiddeld 7 tot 8 partijen in zowel enkel als in dubbelspel.
Voor mij als hoofdtrainer
van de NBBJ een prima
moment om spelers te
scouten, niet zomaar de
laatste 10 minuten van een
training een partijtje spelen maar nu volwaardige
wedstrijden.
Je zag dat ook aan onze
spelers of zij nu tegen elkaar, samen met elkaar of
tegen andere spelers
moesten shuttelen, er
werd voor gegaan.
Een aantal gemiddelde
aandachtspunten wil ik de
lezers toch niet onthouden
en wel de volgende:
Enkelspel:
*vanaf de servicesituatie
niet direct willen scoren
tenzij er mogelijkheden
zijn.
*vanaf de servicesituatie
opbouwen met een long-line clear om de tegenstander te dwingen uit zijn basis te gaan
*niet teveel cross slaan en
als je dit doet de crosshoek in het voorveld beter afdekken.
Dubbelspel:
*Meer situationeel rouleren in het positiespel
*Bij slaan van hoge slagen
= naast elkaar verdedigen
*Bij ontvangst van hoge
slagen = voor en achter elkaar aanvallen
*Éénmaal initiatief niet di-

rect daarna weer hoog
spelen.
Moe en voldaan werden
de laatste partijen om
18.30 u afgewerkt zodat
eenieder om 19.00 weer
huiswaarts kon gaan.
Omdat het gebruikelijk is
dat we na elk toernooi
onze toernooibeer Baddy
als trofee uitreiken aan die
spelers welke ons als trainers het beste/meest positief is opgevallen viel deze
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keer de beurt aan Marik
Jansen.
Marik steeg tijdens de
wedstrijddag boven zijn niveau uit en door zijn enorme vechtlust wist hij regelmatig van grotere en sterkere spelers te winnen,
bravo.
Als blijk van herinnering
kreeg hij de Baddy collectors item i.d.v.v. een mini
Baddy welke hij aan zijn
racketbag kan hangen
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Badminton woorden (deel 1)
WOORDENLIJST (MET EEN
KNIPOOG
NAAR!!)
BRON: WWW.NBBJ.NL
Als introductie voor
nieuwe badmintonspelers en voor hen die al
een tijdje bezig zijn maar
nooit precies hebben begrepen waarmee, hierbij
een verklarende woordenlijst met de belangrijkste termen in het moderne badminton.
AFMAKEN
Badminton is oorlog. Wie
moeite heeft met afmaken
kan maar beter gaan pimpam-petten.
BAAN
Wie denkt dat badminton
een elitesport is, zit mis.
De meeste spelers zijn
constant op zoek naar een
goeie baan.
BACKHAND
Backhand is de slag waarbij de achterkant(rug) van
je hand naar voren beweegt. Jawel, een beetje
badmintonner heeft naast
een linker- en een rechter-
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hand ook nog een achteren een voorhand, waarbij
voor rechtshandige spelers de achterhand links zit
en de voorhand rechts en
bij linkshandige precies
andersom.

vanaf de achterlijn in een
hoge baan naar de achterlijn van de tegenstander.
Valt nog helemaal niet
mee. Jongens kunnen beduidend beter clearen
(klieren) dan meisjes.

BADMINTON
Genoemd
naar
Lord
Edward ‘bad’ Minton (18171926), procureur-generaal
in Brits-Indië, berucht om
zijn beroerde smashes en
erbarmelijk spelinzicht. Het
fabeltje dat Badminton de
naam is van het landgoed
van de Hertog van Beaufort in Engeland waar het
spel voor het eerst zou zijn
gespeeld, hoeft niet serieus te worden genomen.

CONDITIE
Voorwaarde, toestand, Lichamelijke
gesteldheid,
houdbaarheid,
uithoudingsvermogen. Het tegengestelde van ademnood en hartkloppingen.
Nergens te koop, en alleen
te verkrijgen door met
groot doorzettingsvermogen rondjes hard te lopen,
sprintjes te trekken en
touwtje te springen.

BAL
Wordt bij badminton alleen
gebruikt in de uitdrukking:
‘goeie bal!’. Bij een kwalitatief goede shuttle is sprake
van een ‘lekkere shuttle’.
CAMPINGTON
Spelvariant, alleen oogluikend toegestaan tijdens de
zomerstop en met name
op het vakantieadres de
“camping” ook wel eens
gebruikt als uitdrukking “je
doet maar wat”.
CLEAR
Hoge bovenhandse slag
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CROSS
Schuine slag vanuit het
veld naar de andere hoek
van het veld, kan zowel boven als onderhands geslagen worden.
DAMESDUBBEL
Bij badminton heten alle
vrouwen en meisjes ineens
‘dames’, terwijl iedereen
weet dat een echte dame
natuurlijk nooit zo idioot
een speelveld op en neer
zou rennen.
Drive
WORDT VERVOLGD

Competitie verslagen
Mixed 1 /Mixed 2
B klasse

MIXED 1 RUIM
AAN KOP
Door Marlie Fransen

middels 5 wedstrijden gespeeld en zijn dus bijna op
de helft. Mixed 1 moet nog
tegen BCAB 1 en Mixed 2
nog tegen Mierlo 3. De
nummers 3 en 4 op de
ranglijst. Brady Bots heeft
tot nu toe nog al zijn wedstrijden gewonnen.

In de B klasse spelen zowel Mixed 1 als Mixed 2.
Mixed 1 (Koss vd Wijdeven, Jente Jansen, Brady
Bots, Marente Verstappen
en Neva van der Vorst)
staat inmiddels ruim bovenaan met 35 punten. Op
een mooie tweede plaats
met 25 punten volgt Mixed
2.(Lucas van Deursen,
Pleun Schenk, Nick Meulensteen, Noah Hollanders, Imke de Beer en Kelly de Louw)
Beide teams hebben in-

Mixed 3
C klasse

MIXED 3 NAAR
KAMPIOENSPOULE / C-klasse
Mixed 3 (Mirne Jansen,
Janne vd Laarschot, Pien
Sijmens, Jasper Wissmann, Andrew Bots en
Marik Jansen) in de D/E
klasse is inmiddels op de
helft van de competitie. Dit
team heeft nog al haar
wedtrijden
gewonnen
maar staat ondanks deze
winst toch op een tweede
plaats. Mierlo 5 heeft wel 1
wedtrijd verloren tegen
Mixed met 6-2, maar heeft
tegen de andere tegenstanders veel ruimer gewonnen. Hierdoor staat
Mierlo 5 nu op 43 punten
en Mixed 3 op 41 punten.
Als mixed 3 alle wedstrijden blijft winnen zullen zij
ook al hebben ze minder
punten toch kampioen
worden.Dit is een uitzonderingsregel in de reglementen.
In de tweede helft zijn de 8
teams opgedeeld in 2 klasses. De bovenste 4 gaan C
klasse spelen en de onderste 4 spelen een nieuwe
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competitie in de D klasse.
Mixed 3 peelt dus dus samen met Mierlo 5 en 6 en
Phoenix 1 in de C klasse.

Mixed 4
E klasse

MIXED 4 OP
WEG NAAR HET
KAMPIOENSCHAP.
Ook Mixed 4 (Irene Slaets,
Lieke de Visscher, Suzie
Coppens, Rune van der
Vorst, Finn vd Wijdeven en
Felix Chiu). heeft nog alle
wedstrijden gewonnen en

staat dus boven aan. Mixed
4 is op één wedstrijd na
ook op de helft van de
competitie. Zij moeten alleen nog tegen Phoenix 4
die helemaal onderaan
staan. Inmiddels staan ze 7
punten los op de nummer 2
Bakel 6.

Mixed 5 t/m 8
I klasse

CON BRIO 1 TE
STERK VOOR DE
MIXED TEAMS
In de I klasse is men ook al
over de helft van de com-

petitie. Mixed 5 (Fenna vd
Meulengraaf, Jannetje Nicolai, Sterre Spierings,
Sven vd Laar, Billy de Jong
en Wessel Hupkes) heeft 2
wedstrijden verloren van
Con Brio 1, Dit team was
iets te sterk voor onze kids.
Er werd 2x met 6-2 verloren. Tegen de rest van de
tegenstanders wist Mixed
5 te winnen. Helaas heeft
Phoenix 6 meer punten
dan Mixed 5, ook al hebben zij 1 wedstrijd meer
verloren. Hierdoor staat
Mixed 5 op een derde plek
met 37 punten. Meteen onder Mixed 5 staat Mixed 7
(Fenne van der Heijden,
Esmee Dijk, Joris Boelens,
Tim Boelens, Rubin Dijk en
Jimmie Coppens) met 28
punten. Mixed 7 wist 3x te
winnen, 2x tegen Mixed 8
(Evi Derksen, Femke Boelens, Isabeau Coppens,
Theun Reloe, Sven Gordijn en Thomas Deckers)
met 5-3 en 7-1 en Mixed
6(Ise v Duijnhoven, Floor
Brans, Tim Slaets, Dex v
Lankveld en Desley v
Schijndel) met 6-2.

Adresgegevens:
Koppelstraat 35
5741 GA Beek en Donk
0492 - 46 11 81
www.pannenkoekenhuispluk.nl
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Wilt u reserveren?
Doe dit dan bij
voorkeur online.

OPEN JEUGDTOERNOOI

BC MIXED
Zondag 27 januari 2019
Het leukste toernooi
van het jaar. Geef je
nog snel op.
(Dit kan nog
t/m 29 december)

Wij wensen alle deelnemers heel veel succes
en leuke en sportieve
wedstrijden.

Uitslagen jeugd
Uitslagen Nov. - Dec.
11-11

18-11

25-11

Mierlo 6 - Mixed 3

3-5

Mixed 8- Mixed 7

1-7

Mixed 2 - BCAB 2

5-3

Mixed 6- Mixed 7

2-6

Mixed 1 - BCV 2

8-0

Mixed 8- Con Brio 1

2-6

Mierlo 5 - Mixed 3

2-6

Mierlo 4- Mixed 2

2-6

16-12

Mixed 4 - Phoenix 3

7-1

Mixed 7- Con Brio 1

1-7

Bakel 3 - Mixed 1

2-6

Mixed 8- Mixed 6

5-3
5-3

BCV’73 2 - Mixed 2

1-7

Mixed 5- Mixed 8

Mierlo 7 - Mixed 4

1-7

Con Brio 1- Mixed 5

6-2

Bakel 4- Mixed 3

2-6

Phoenix 6- Mixed 7

5-3

Mixed 5- Phoenix 6

5-3

Mixed 6- Phoenix 6

2-6

Mixed 6- Mixed 5

1-7
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Standenlijst en programma jeugd
Mixed 3

Mixed 1 en 2
1
2
3

Mixed 4

Stand C/Dklasse

Stand B klasse

Stand E klasse

5-35

1

Mierlo 5

7-43

1

Mixed 4

6-37

Mixed 2

5-25

2

Mixed 3

7-41

2

Bakel 6

6-30

BCAB 1

5-25

3

Phoenix 1

7-27

3

Hanevoet 1

6-23

Mixed 1

4

Mierlo 3

5-24

4

Mierlo 6

7-26

4

BCV 3

6-23

5

Bakel 3

5-21

5

Someren 1

7-25

5

Mierlo 7

6-22

6

Mierlo 4

5-12

6

Phoenix 2

7-24

6

Phoenix 3

6-21

5-2

7

Bakel 4

7-20

7

Ganzeveer 1

6-16

8

Bakel 5

7-18

8

Phoenix 4

6-4

7

BCV 2

Mixed 5 t/m 8

Programma Jan.- febr.
Datum

Tijd

Team

13-01

9.30

Mixed 1- BCAB 1

3

9.30

Mixed 2- Mierlo 3

4

11.15

Mixed 4- BCV 3

13

9.30

Phoenix 4 - Mixed 4

13

20-01

9.30

Mixed 2- Mixed 1

4

03-02

9.30

Miexed 1- Mierlo 4

4

9.30

Bakel 3- Mixed 2

5

10-02

9.30

Mixed 5- Mixed 7

5

11.15

Mixed 7- Mixed 6

10

9.30

Mixed 6- Con Brio 1

10

11.15

Phoenix 6 - Mixed 5

5

11.15

Mixed 4- Ganzeveer 1

14

9.30

Mixed 4- Hanevoet 1

14

9.30

Mixed 8- Phoenix 6

15

11.15

Con Brio 1- Mixed 8

15

24

Baan
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Stand I klasse
1

Con Brio 1

8- 48

2

Phoenix 6

8-42

3

Mixed 5

8-37

4

Mixed 7

8-28

5

Mixed 8

8-19

6

Mixed 6

8-18

Puzzel

OPLOSSING:
1

2

3

4

5

6

7

8
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11
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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
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Piet van Thielplein 15
5741CP
BEEK EN DONK

Telefoon:
0492466028
info@de4seizoenen.com
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Senioren
Training
Trainingsschema
Datum

20:40-21:30u

21:30-22:20u

Vrij spelen

4 jan

team 1,2,3

team 4,5,6

team 7,8,9

11 jan

team 7,8,9

team 1,2,3,

team 4,5,6

18 jan

team 4,5,6

team 7,8,9

team 1,2,3

25 jan

vrij spelen

1 febr.

team 1,2,3

team 4,5,6

team 7,8,9

8 febr.

team 7,8,9

team 1,2,3

team 4,5,6

15 febr,

team 4,5,6

team 7,8,9

team 1,2,3

22 febr.

vrij spelen

40 min

Recreantencompetitie
TERUG VAN
WEG
GEWEEST

Door Peter van Leuken
Na jaren van weg geweest
zijn we op 16 november
weer gestart met een recreanten competitie. Door
de groei van het aantal recreantenleden hebben we
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4 teams samen kunnen
stellen met twee heren en
twee dames die op vijf verschillende vrijdagen een
volledige competitie spelen.
Elk team speelt twee gemengd dubbels, een dames- en een herendubbel
tegen de andere drie
teams. Op de vierde vrijdag spelen we een halve
finale en op vrijdag 29
maart de finale.
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De eerste ronde op 16
november
Door blessures hebben we
op het laatste moment de
samenstelling
van
de
teams voor de eerste wedstrijden wat aan moeten
passen, maar daar ging iedereen heel flexibel mee
om. De wedstrijden uit de
eerste ronde leverde direct al veel spannende
wedstrijden op met zelfs
vier drie setters. Tot het

einde werd gestreden voor
elke punt. De damesdubbel tussen team A en B is
door tijdgebrek zelfs een
week later gespeeld. Na
de eerste ronde staat team
A bovenaan de ranglijst
met drie punten. De volgende wedstrijden worden
gespeeld op vrijdag 28 december.

Wie zitten er in de teams:
Team A

Team B

Team C

Team D

Dena

Susan

Jadzia

Leslie

Jannah

Rosemarie

Carin

Esther

Toon B

Ron

Pedro

Paul

Toon S

Rien

Laurens

Rene

De stand na één ronde
Team

Aantal punten voor Aantal punten tegen

A

3

1

C

2

2

D

2

2

B

1

3

De uitslagen:
Onderdeel

Team A - Team B

1e set

2e set 3e set

Stand

GD

Dena/Toon - Liane/ Ron

21-5

21-8

1-0

GD

Annie/Jan - Rien/ Rosemarie

21-13

21-14

HD

Toon/Jan - Ron/Rien

21-12

20-22

21-12

1-0

DD

Karin/Susan - Esther/Leslie

21-18

8-21

20-22

0-1

Totaal

3-1

3e set

Stand

Onderdeel

Team C- Team D

1e set

2e set

GD

Liane/Pedro - Esther/Paul

10-21

10-21

GD

Dena/Laurens - Rosemarie/Rene

17-21

21-11

HD

Pedro/Laurens - Paul/Rene

11-21

13-21

DD

Liane/Dena - Esther/Rosemarie

21-12

23-25
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1-0

0-1
21-12

1-0
1-1

21-18

1-0

Totaal

2-2
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Uitwisseling

EEN GEZELLIGE
UITWISSELING

Door Roel Schaap
(voorzitter BC Bakel)
Wat is er nu leuker dan de
gedachte aan uitwisseling
organiseren tussen twee
superleuke badmintonverenigingen uit de regio? Het
gewoon doen! BC Bakel
stuurde een uitnodiging
naar BC Mixed voor een
avondje sportiviteit en gezelligheid. Het wachten op
een antwoord duurde niet
lang, want al vrij snel werd
er een datum geprikt tussen de twee dorpen. Op
woensdag 12 december
2018 was het dan zover:
tien fanatiekelingen van
Mixed kwamen naar Bakel
toe voor een avond vol met
vermaak en plezier.
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Ze zeggen dat een goed
begin het halve werk is,
daarom werden de spelers
van Mixed bij binnenkomst
ontvangen met grote welkomstletters op het prikbord: Welkom Mixed!
Na het omkleden en
warm slaan
op de baan,
werd iedereen
nog
eens hartelijk welkom
geheten
door
de
voorzitter
van BC Bakel en konden
de
wedstrijden
gaan beginnen.
Het
mooie van
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een uitwisseling is vooral
dat het plezier zich direct
vermenigvuldigt wanneer
je dezelfde sport met elkaar deelt. Iedereen was
dan ook 2.5 uur lang aan
het ploeteren en zwoegen
in de sporthal, de onderlinge sfeer was beregezellig!
Halverwege de avond
stond er nog een fruitdoos
met appelen en bananen
klaar, zodat iedereen tijdens de pauze kon genieten van een gezonde
snack.
Nadat de laatste wedstrijden waren gespeeld, werden alle spelers getrakteerd op een drankje in de
kantine en kwam er een

grote schaal met bitterballen tevoorschijn. Weliswaar
iets minder gezond, maar
wel erg lekker! Het was de
zonde waard. Ondertussen
werd er nog naar voetbal
gekeken; Ajax speelde in
de Champions League tegen Bayern München. Het
knetterende duel zou uiteindelijk eindigen in een
gelijkspel.
Met het glaasje op de valreep werd er afscheid van
elkaar genomen en was iedereen zeer te spreken
over deze geslaagde uit-

wisseling. Bakel vond het
ontzettend leuk dat Mixed
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op bezoek was geweest met een bont
gezelschap
aan
spelers,
sowieso
voor herhaling vatbaar! De Bakelnaren verheugen zich
op het voorjaar van
2019 wanneer de
uitwisseling in Beek
en Donk zal gaan
plaatsvinden. Bedankt dat jullie
langskwamen
Mixed, jullie zijn
een
superleuke
club! Tot snel!
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Joker / Rik avond
FANATISME
OP EEN MOOIE
KAARTAVOND
Door Ruud Fransen

Op 14 december was het
weer zover, de avond
waarop we niet fanatiek
badmintonnen maar fanatiek kaarten. Aangezien de
zaal werd omgebouwd tot
een prachtige schaatshal,
waar rollerclub de Oude
Molen haar jaarlijkse kerstrollershow gaat houden,
konden we die avond niet
sporten. BC Mixed weet
echter heel goed hoe je
van een nood een deugd
maakt en dus werd iedereen gevraagd om toch
naar de kantine te komen
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om gewoon gezellig te
kletsen, te kaarten of an-
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dere spelletjes te doen.
De BAC, in de personen
van Anja en Martijn, geholpen door gast-Baccer
Anne, had weer voor
snacks gezorgd en bracht
zelfs het drinken naar de
dorstige spelers en speelsters aan de tafels.
Om ca. 20.15 uur nam
spelleider Ad Beekmans
het woord. De tafels werden gevuld met rikkers en
jokeraars en het plezier
kon beginnen, nou ja plezier er werd veelvuldig gevloekt wegens slechte
kaarten en hoeveel pech je
kon hebben, maar over het
algemeen werd er vooral
veel gelachen en genoten.
Aangezien de jokeraars
veel eerder klaar waren
dan de rikkers werd hier
nog een partijtje thirty seconds gespeeld.

Omdat er best veel potjes
worden gerikt en gejokerd
komt er aan het eind van
de avond vanzelf een meer
dan terechte winnaar uit de
bus. De beste jokeraar dit
jaar was Carin Rietveld en
een mooie tweede plaats
was voor Marije Daems.
De met afstand beste rikker was Ruud Fransen en
tweede met zo’n 40 punten
minder Teun van der Vorst.
Uit handen van onze fantastische spelleider en
hoofdscheidsrechter
Ad
Beekmans ontvingen Carin, Ruud, Marije en Teun
een mooie prijs, maar ei-

genlijk waren er
alleen maar winnaars op deze gezellige avond.

Marianne van Dijk-Swinkels
Het Laar 6a, Aarle-Rixtel
Tel.: 0492-382629
Gespecialiseerd in de risicovoet
en geregistreerd bij
verzekeringen.
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Clubtroost
DE ANDERE
KANT VAN
DE MEDAILLE,
CLUBTROOST.

Door Ruud van Kilsdonk

In het verleden heb ik wel
eens een kleine blessure
gehad, maar dit is nieuw
voor mij. Tijdens de finale
van de laatste clubkampioenschappen heb ik een
nieuwe ervaring opgedaan. Het krijgen van een
vervelende
langdurige
blessure. Wist ik veel wat
voor gedoe dat zou gaan
gegeven. Dokter, ziekenhuis, gips, privé chauffeurs
zoeken, voorlopig geen
badminton. Mijn twee voornaamste hobbies staan op
een laag pitje. Badminton

natuurlijk, maar ook carnavalsactiviteiten heb ik al
moeten missen.
Een positieve ervaring heb
ik ook opgedaan. De betrokkenheid van de clubleden. Zowel direct na de
blessure ben ik meteen
warm opgevangen. Betrokkenheid alom! Krukken
werden gehaald, coldpack
aangebracht, spullen bij elkaar geraapt en naar huis
gebracht. Ohh ja, en mijn
nog af te rekenen kop koffie cadeau gehad. Heerlijk
om te ervaren dat het krijgen van een blessure binnen BC Mixed ook meteen
als
clubtroost
(nieuw
woord, denk ik) ervaren
mag worden.

zichtig
badmintonnen.
Eerst mijn andere hobby
oppakken en oefenen met
mijn achillespees tijdens
de polonaise. En natuurlijk
krachtoefeneing doen aan
de bar.

Inmiddels zit ik vier weken
in het gips, het herstel zal
nog even duren. Hopelijk
kan ik richting het einde
van het seizoen weer voor-

Als je een blessure op
moet lopen, dan maar beter bij het ons zo geliefde
BC Mixed. Clubtroost is de
eerst stap naar herstel!

Patrick Wetzel
Piet van Thielplein 17
5741 CP Beek en Donk
tel. 0492 450693
34
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Zuster Katja aan het woord
KLEIN WENSJE
Door Katja van der Vorst

Het einde van het jaar
kruipt steeds dichterbij,
sterker nog, het is een
paar dagen voor 2019 op
het moment dat deze Minimiks uitkomt.
Wat heeft 2018 ons gebracht..... De Olympische
winterspelen in Pyeongchang, prins Harry trouwt
met Meghan Markle, na 60
jaar komt er een einde aan
het Castrobewind in Cuba,
het WK-voetbal in Rusland, het afschuwelijke ongeluk met de Stint en na 15
jaar bouwen en heeeeeel
veel
geld
gaat
de
Noord-Zuidlijn
eindelijk
open, om maar eens wat te
noemen.
En wat zal 2019 ons brengen… Wie zal het zeggen?
Geen oorlog meer? Een
geneesmiddel tegen kanker en/of tegen andere
akelige ziekten? Kant-enklare oplossingen voor
mensen die denken dat
hun leven uitzichtloos is?
Geen dierenleed meer..?
Ach, ik kan nog wel even
doorgaan, maar zou het al
niet ge-wel-dig zijn als één
van deze voorspellingen

uit zou komen?
De mensen die mijn stukje
lezen kunnen hun eigen
lijstje verder aanvullen met
persoonlijke wensen, net
zo goed als ik dat voor mijzelf en mijn gezin kan.
Want zoals we met iedereen op de wereld, in je
land, in je stad of in je
straat algemene doelen
nastreven, bestaat er ook
een bekend spreekwoord
dat zegt “ieder huisje heeft
zijn kruisje” en daar is vaak
ook nog wat persoonlijks te
wensen.

pen om het nog eens te
lezen en ik vond het prachtig. Je kunt de betekenis of
de uitleg van spreekwoorden en gezegden opzoeken in de Dikke Van Dale,
of voor de jongeren onder
ons op Wikipedia, maar ik
denk oprecht dat je nergens een mooiere uitleg
van dit spreekwoord zult
vinden. Dit kleine gedicht
geeft niet alleen uitleg over
het spreekwoord an sich,
maar geeft tegelijkertijd
een kijkje in de oplossing.
Hoe mooi is dat?

De een wil meer geld, de
ander wil meer gezondheid. De een wil niet meer
eenzaam zijn en de ander
verlangt naar rust. De een
wíl graag, maar kán niet
meer. De ander kan wel,
maar wíl niet meer. Alle
mensen hebben naast hun
grote
maatschappelijke
doelen hun eigen wensen
en ook eenieder heeft zijn
eigen zorgen en behoeften
in zijn of haar huisje…

Helemaal aan het begin
van het nieuwe jaar wensen we onze dierbaren,
vrienden, collega’s, kennissen en vele anderen de
allerbeste wensen voor het
nieuwe jaar. We wensen
ze gezondheid, geluk en
rijkdom in de breedste zin
van het woord.

Hoe kom ik nou op dit
spreekwoord, zul je je afvragen. Ik zag het in een
lijstje op een patiëntenkamer staan. Het was verwerkt in een gedichtje. Ik
las het en ben ’s middags
opnieuw de kamer ingelo-
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Natuurlijk proberen we ook
allemaal stil te staan bij het
leed van anderen en te
helpen daar waar nodig is.
Er wordt gevraagd verder
te kijken dan je eigen “huisje” en om klaar te staan
voor de mensen die het
minder goed hebben dan
jij. Ik denk dat we allemaal
regelmatig geconfronteerd
worden met alle ellende op

35

de wereld en dan denken:
pfff, wat hebben we het
toch goed. Het is mooi om
te zien dat de meesten zich
ook regelmatig afvragen;

wat kunnen we DOEN om
te helpen om zo een betere
wereld te creëren voor ons
allemaal? Dit gebeurt gelukkig overal veelvuldig op

grote en op kleine schaal.
Ik wil mijn wensje voor
2019 heel klein houden,
simpel door dit gedichtje
met jullie te delen:

Oost west..... Gelukkig nieuwjaar allemaal!
Liefs Katja

Nieuwjaarsreceptie
Vrijdag 4 januari ~ 22.30uur
Locatie: In de kantine van de sporthal

Wij hopen op een grote
opkomst om samen
gezellig het nieuwe jaar
in te luiden.

36
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Interview met......

20-10-1978

20-10-2018

Laurens van Kilsdonk

Op 20 oktober 1978 is Laurens lid geworden van
BC MIxed, dat wil zeggen dat hij inmiddels 40
jaar lid is en dat vraagt natuurlijk om een diepte-interview met dit trouwe Mixed lid.
Interview door Ruud Fransen

1) Voor de nieuwere leden: vertel eens kort wie
je bent, wat je hobbies
zijn naast badminton,
etc.
Ik ben Laurens van Kilsdonk en woon nu 41 jaar in
Beek en Donk.
Ik ben geboren in Zuilen
(Utrecht) in oktober 1946
(72) maar op gegroeid in
Venlo in Limburg.
Ik ben getrouwd met Corry
Berghs-van Kilsdonk geboren 20 november 1949
(69) te Helden in Limburg.
Wij zijn 43 jaar getrouwd
en hebben samen 2 kinderen.
Marc de oudste woont nu in
Utrecht en is nu 39 jaar en
badmintont ook in Utrecht.
Onze jongste zoon Ruud
woont in Aarle-rixtel en is
36 jaar en badmintont zoals ik zelf bij B.C Mixed
Beek en Donk.
Na ons trouwen zijn wij van
Venlo naar Veghel verhuisd in 1975 (3 jaar) voor
mijn werk ( bij de DMV De
meijerij Veghel later Campina).
Ik werkte daar op de automatiserengs afdeling als
Computer operator –sy
Bestuur 1981: Gerrit
Swarts, Laurens v Kilsdonk, Jan Driessens,
Hanne Donkers en Dora
Polman.
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fend.
Donk gingen verhuizen.Bij BC’67
4) Welke functies heb je
heb ik ongeveer 3
allemaal vervuld binnen
jaar gespeeld.
BC Mixed?
Na de vehuizing
Ik ben ongeveer 15 jaar bevan Veghel naar
stuurslid geweest van bc
Beek en Donk
mixed.
ben ik daar op
Ik heb gezorgd dat BC
zoek
gegaan
Mixed
geautomatiseerd
naar een badminwerd, nu mischien heel getonvereniging.
woon maar toen zeker niet.
BadmintonverWe hadden toen nog maar
eniging D.O T (de
zeer beperkte apparaten,
oude toren) was
teksverwerkers, de pc was
de club waar ik in
toen nog in opkomst.
Beek en Donk
Ik heb ledenlijsten, statisdus begon. Ik kon
tieken van verschillende
mijn draai daar
1981 - 1982 Mixed 3 C:-5 Robbie
dingen, schema’s voor seniet zo vinden en
Andriesse, Frits Rebel (teaml.),
nioren en jeugd competitie
heb daar ongeLaurens v. Kilsdonk, Helma Faasgemaakt
veer een half jaar
sen, Marja Bouw
De jeugd speelde toen nog
gespeeld.
Iein diversen zalen en moes
steembeheer. Ik ben nu al mand vertelde me toen dat
en nog een
weer 9 jaar met pensioen.
Daarna in 1978 hebben we vereniging in
een huis in Beek en Donk Beek en Donk
gekocht waar we nu nog was. Vanaf dat
moment speel
steeds wonen.
ik
bij
BC
Mixed.
2) Waarom ben je destijds gaan badminton- 3 Heb je nog
nen?
andere sporToen wij in Veghel woon- ten beoefend
den speelde een studiege- of beoefen je
noot (vriend, later zelfs op dit mocollega DMV veghel) bij de ment nog anbadminton vereniging BC dere
spor67 te Veghel.
ten?
Hij heeft mij uitgenodigd Als klein kind
om eens te komen kijken was ik bij een
en ik vond het spelletje turn
verenitoch wel erg leuk (nu nog ging.
Maar
steeds).
verder heb ik Bestuur 1986: Wilma Constant, Ellen
Ik ben toen bij BC ‘67 gaan geen andere van Leuken, Rien van Kessel, Laurens
spelen tot wij naar Beek en sport
beoe- van Kilsdonk en Jan Driessens
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ten door ouders gebracht
en gehaald worden Ook
daar heb ik schema’s voor
gemaakt zodat de jeugd op
tijd in de verschillende zalen waren.
Ik heb veel contact gehad
met het bestuur van de
HBB, voor elke vereniging
heb ik de bondskaarten ingevoerd.
Ook ij de HBB moesten lijsten gemaakt worden.en
ook het clubblad werd geautomatiseerd.
5) Ben je ooit kampioen
geweest? In competitie
of clubkampioenschappen?
Ik heb zeker 10 tot 15 jaar
competitie gespeeld toen
nog in de D e C klasse. We
zijn heel vaak dicht bij het
kampioenschap geweest
maar ik ben nooit
Kampioen geworden.
6) Ga je in de toekomst
nog weer competitie spe-

len of blijf je recreant?
Nee ik ga geen competie
meer spelen. Als 72 jarige
mag ik blij zijn dat ik nog
als recreant kan spelen.
Competitie laten we maar
aan jeugd over
7) Wat is je mooiste herinnering aan BC Mixed?
en wat is je slechtste
herinnering?
Mijn spannende herinnering is als (bestuurslid van
) BC mixed dat we als kleine vereniging van 20 man,
Spelend in het Anker op 4
banen naar De nieuwe
sporthal d’n Ekker moesten met 12 banen. De zaalhuur was veel hoger, hoe
moesten we dit betalen
met 20 man.
We hebben toen op meerder manieren leden geworven en al snel zaten we op
70 leden.
Maar ook dat was niet genoeg. We moesten naar
ongeveer 120 leden (de

Clubkampioenschappen
2012
druk binnen het bestuur
was heel erg hoog),
maar gelukkig is het helemaal goed gekomen.
8) Heb je nog ergens an

Feestavond 2015, Samen met Ruud en Corry
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ders gebadmintond dan
bij BC Mixed?
Zoals ik al eerder heb verteld heb ik ongeveer 3 jaar
in Veghel bij badminton
vereniging B.C ‘67 gespeeld, wel als recreant.

mooi clubblad daar is niks
op aan te merken.
Het leuke van BCMixed is
wel dat we tegenwoordig
op maandags met mixed

66 plus in de rollerhal
spelen , wat bewijst dat er
een goed contact is tussen onze leden.
Nieuwjaarsreceptie
2007

9) Wat zou je wel of niet
veranderen als je het bij
Mixed voor het zeggen
had?
Het gaat heel goed bij BC
mixed, het is fijn om daar te
mogen spelen.
10) Wat ben ik vergeten
te vragen maar wil je wel
graag kwijt aan de lezers
van ons mooie clubblad?
BC Mixed heeft een heel

Mari en Kitty Coppens

Kerkstraat 22 5741 GL Beek en Donk
Tel.: (0492) 466249 Mob.: 06 22235797
info@tapperijbeekendonk.nl
www.tapperijbeekendonk.nl
40
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22-10-1993

22-10-2018

Dick Paulussen

Als menneke van 8 jaar is Dick Paulussen op
22- oktober 1993 lid geworden van BC Mixed.
Hieronder verteld Dick wat meer over zichzelf
en zijn geschiedenis bij onze club.
Interview door Ruud Fransen
1. Voor de nieuwere leden: vertel eens kort wie
je bent, wat je voor werk
doet, wat je hobby’s zijn,
etc.
Mijn naam is Dick Paulussen, 33 jaar en ik woon inmiddels weer in Beek en
Donk. Ik werk sinds een
half jaar in Eindhoven bij
het UWV. Daar beoordeel
ik aanvragen voor WW-uitkeringen en zorg ik voor de
financiële afhandeling ervan. Mijn hobby’s zijn
naast badminton voetbal
kijken (PSV), series kijken
(Netflix) en lezen. Het is de

bedoeling om het fitnessen
/ spinning weer op te gaan
pakken.
2 Waarom ben je destijds
gaan badmintonnen?
Ik kom uit een badmintonfamilie, mijn vader en moeder hebben allebei gebadmintond en ook mijn zus
heeft jarenlang gebadmintond (ze zijn allemaal lid
geweest van Mixed). De
keuze voor een sport was
voor mij dan ook snel gemaakt en jarenlang stond
de vrijdagavond in het teken van badminton.
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Heb je nog andere sporten beoefend of beoefen
je op dit moment nog andere sporten?
Voetballen,
zwemmen,
turnen, squashen, fitness,
spinning, wielrennen. Ik
heb een blauwe maandag
gevoetbald, maar dat was
lastig te combineren met
badminton. Na een paar
keer bij turnen kwam ik er
achter dat ik daarvoor niet
in de wieg was gelegd.
Zwemmen heb ik wat langer gedaan en daar heb ik
meerdere diploma’s gehaald. Fitness en spinning
heb ik jarenlang naast badminton gedaan, daar is op
een gegeven moment vanwege verschillende redenen de klad in gekomen.
Het is zoals ik al zei de bedoeling om weer wat actiever te worden in de sportschool. In mijn studenten

2002
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tijd heb ik regelmatig gesquasht. Als laatste hebben we dan nog wielrennen; na jaren spinning
vond ik het tijd worden om
een wielrenfiets te kopen
en kilometers te gaan maken op de weg. Dat heb ik
jarenlang met plezier gedaan, inmiddels hangt die
fiets in de garage onder
een laagje stof. Volgens
mij heb ik dan alles wel genoemd.
3. Welke functies heb je
allemaal vervuld binnen
BC Mixed?
Spelend lid en niet-spelend lid. Daarnaast ben ik
als vrijwilliger in heel wat
commissies actief geweest. Ik ben lid van de
kascommissie geweest, ik
heb jeugdtraining gegeven, ik ben de beheerder
van de BC Mixed –Facebookpagina geweest, ik
heb in de redactie van ons
mooie clubblad gezeten.
Inmiddels maak ik ook al
heel wat jaartjes onderdeel
uit van de toernooicommissie, al is dat door wat verhuizingen op een iets lager
pitje komen te staan en
heb ik daar inmiddels nog
een adviserende rol. Ow
ja, en ik schreef jarenlang
de stukjes voor de lokale
media (de Laarbeeker en
de MooiLaarbeekKrant).
Dat was het volgens mij
wel.
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1999-2000 Mixed 1 A-klasse
Jan vd Weijer, Ellen Minten, Susan vd Heijden, Chris
Paulussen (teambegeleider), Claudia Krone en Dick
Paulussen.

1997-1998 Mixed 3 D klasse Chris Paulussen, Jan vd
weijer, Ellen Minten, Stan van der Heijden, Claudia
Krone en Dick Paulussen
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4. Ben je ooit kampioen
geweest? In competitie
of clubkampioenschappen?
Zo ja, weet je nog welk
team en welke klasse en
welk onderdeel?
Bij de clubkampioenschappen ben ik in de jeugd regelmatig kampioen geworden (volgens mij in zowel
de single, dubbel als gemengd dubbel). Bij de senioren heb ik volgens mij één
keer de finale in de Herendubbel A-klasse gehaald
samen met de interviewer
(Ruud Fransen), maar niet
gewonnen.
Ook in de competitie was ik
bij de jeugd een stuk succesvoller dan bij de senioren:
Bij de jeugd ben ik in
1995/1996
(P-klasse),
1996/1997
(H-klasse),
1997/1998
(D-klasse),
2000/2001
(A-klasse)

Afsluiting seizoen 2005-2006
en nog een keer in
2001/2002 (A-klasse) kampioen geworden. (Claudia,
vier keer daarvan zaten we
bij elkaar in het team ;-) )
Bij de senioren ben ik nooit
kampioen geweest.
5. Ga je in de toekomst
nog weer competitie spelen of blijf je recreant?

Zeg nooit nooit, maar
voorlopig zie ik het niet
gebeuren.
6. Wat is je mooiste herinnering aan BC Mixed?
Zo, dat is een lastige
vraag. Er zijn in de inmiddels ruim 25 jaar dat ik lid
ben zoveel mooie momenten geweest. De
jeugdkampen waren ie

Dick als jeugdbegeleider op de Jeugddag van 2007 en jeugdkamp 2008
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dere keer weer een groot
feest, maar ik heb ook genoten van de kampen toen
ik als begeleiding meeging. Aan bijvoorbeeld de
verschillende feestavonden, teamuitjes MixedGrills, jubileum-activiteiten
en het mee-organiseren
van Kwizut denk ik met een
grote glimlach terug. Om
daar één de mooiste van te
noemen is erg lastig, maar
dan zou ik het Nachttoernooi in het jubileumjaar
noemen.
7. Heb je nog ergens anders gebadmintond in de
tijd dat je niet in Beek en
Donk woonde?
Nee, op een enkele avond
na.

Mixed voor
het zeggen
had?
Gelukkig
heb ik het
niet voor het
zeggen
bij
BC Mixed en
hoef ik me
over dit soort
vragen niet
druk te maken. Ik zou
de vrijdagavond als speelavond niet
veranderen. Ik vind het als
ik tijd heb de leukste avond
in de week om te badmintonnen.
Wat ik wel zou veranderen
is de sporthal. De oude
sporthal vond ik persoonlijk veel fijner.

8. Wat zou je wel of niet
veranderen als je het bij

9. Wat ben ik vergeten te
vragen maar wil je wel

2005
graag kwijt aan de lezers
van ons mooie clubblad?
Ik heb het altijd mooi gevonden hoe onze club voor
en door iedereen gemaakt
is tot wat de club nu is. Het
vinden van een vrijwilliger
voor het een of het ander
lijkt op het oog iedere keer
weer een fluitje van een
cent. Chapeau voor iedereen!

Badminton Nederland
BADMINTON IN TOP
10 VAN MEEST BEOEFENDE SPORTEN
BIJ JEUGD VAN 5
T/M 18 JAAR.
BRON: NOC*NSF /
badmintonline.nl
De NOC*NSF Sportdeelname maandmeting van september 2018 legt bloot dat badminton op de
negende plaats staat van meest beoefende sporten in Nederland in de leeftijdsgroep van 5 t/m 18
jaar.
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Wat er 25 jaar geleden gebeurde
TE WEINIG
KOPIE VOOR
DE REDACTIE

Door Jan Driessens

Het openingswoord van de
laatste Minimiks van 1993
was niet geschreven door
de voorzitter, maar door de
redactie zelf. De redactie
kreeg te weinig (en vaak
ook te laat) kopie binnen
om een redelijke Minimiks
te kunnen maken.
Hun (terechte) opmerking:
Het clubblad is een mededelingenblad voor de leden, gemaakt door kader
en leden. Het clubblad
mag niet bestaan omwille
van het voortbestaan van
het clubblad.
Met de competitie ging het
erg goed, van de achttien
gespeelde
wedstrijden
werden er negen gewonnen en drie gelijk gespeeld.
De beste competitiespelers van dat moment waren
Marjo Habraken met 80%
en Arne van de Wijdeven
stond op 83%. Het bestuur
heeft besloten om clubtrainer Igo Jongen te laten
spelen in Mixed 1. (hij nam
de plaats in van Willem Jan
van Ham die in Egypte zat).

De feestavond van dat jaar
was bij ‘t Huukske. De
avond is nooit lang genoeg, want enkele leden
hebben het feest in het
café voortgezet tot half
vier. Toen was de kastelein
ze beu en heeft ze buiten
gezet!
December 1993. De beste
competitiespelers bij de
meisjes was Wendy Verbrugge met een score van
100%. Ruud van Kilsdonk
was dat bij de jongens hij
scoorde 94%.
Het ging erg goed met de
Mixedjeugd op de jeugdtoernooien en een bijzonder verhaal lazen we bij het
HBC Phoenix jeugdtoernooi. Maartje Brouwers
ontving haar prijs door een
klasgenootje van haar. Dat
was niet zo maar iemand,

het was niemand minder
dan Judith Meulendijks,
Europees jeugdkampioene
onder de 14 jaar. (Judith is
haar badminton carrière
begonnen
bij
HBC
Phoenix).
Humor:
Uit sportnoten;
Badminton is net als schaken, alleen je hebt minder
tijd om na te denken!
Uit Even lachen:
“Ik stel me mijn toekomstige man voor als knap, een
vlotte prater die weet waar
hij het over heeft; hij rookt
niet, drinkt niet en is ’s
avonds altijd thuis”, zei het
meisje tegen haar vriendin.
“Liza”, zei de vriendin, “wat
jij nodig hebt is geen man
maar een televisietoestel!”

Iedereen toch een prettige jaarwisseling
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Smakelijk!

ZOETE AVOCADOMOUSE MET
OBLIEKRULLEN
Door Ruud van Kilsdonk

Binnen de familie Van Kilsdonk hebben wij pas gegeten als er
ook een toetje is geweest. Daarom bijgaand een makkelijk recept voor een nagerecht, maar tevens wel een feestelijk geheel. Iets waarmee je gasten echt kunt verrassen.

INGREDIËNTEN:

•1 vanillestokje 			
•85 g poedersuiker 		
•85 g bloem 			
•2 el zure room 			
•1 el honing 			
•2 perssinaasappels (persen)
•10 grote aardbeien, in plakjes

•85 g zachte roomboter
•2 eiwitten
•2 avocado's (Hass)
•1 limoen
•1 mango (vruchtvlees)
•2 kiwi's, in plakjes

OBLIEBESLAG

Het moeilijkste is de krullen laten krullen. Dat mislukt nog wel eens
bij mij.
Verwarm de oven voor op 175 °C. Schraap het merg uit de vanillestokjes. Roer met een spatel de boter met de poedersuiker en het
vanillemerg glad. Voeg de eiwitten toe en roer goed door. Voeg de
bloem toe en roer tot een glad beslag. Spuit het beslag in slierten op
een met bakpapier beklede bakplaat. Bak in de oven in circa 8 minuten goudbruin en gaar. Dan begint het moeilijkste. Haal los met
een paletmes en vorm terwijl het nog warm is tot nestjes. Zodra het
beslag afkoelt wordt het krokant, daar zit de uitdaging.
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https://www.24kitchen.nl/recepten/zoete-avocadomousse-met-obliekrullen

ZOETE AVOCADOMOUSE

Schep het vruchtvlees van de avocado’s met een lepel uit de
schil in een schaal. Prak de avocado’s samen met de zure
room, limoensap en honing fijn (met vork of mixer). Tip: niet te
lang van te voren maken, dan verkeurd de mouse.

MANGOSAUS

Pureer de mango met het sinaasappelsap in een blender tot
een gladde saus. Eventueel door een zeef halen.

OPMAAK BORD

Zet de plakken kiwi aan de binnenkant van de ringvormen (ik
gebruik een vierkante, maar rond kan ook) tegen de rand en vul
de ringvorm met de mousse. Leg de plakjes aardbei
dakpansgewijs op de avocadomousse. Haal de ringvorm er af. Leg de obliekrullen op de aardbeien en
bestuif met poedersuiker.
Lepel de mangosaus naast
de avocadomousse.
Smakelijk!!

de “koken met
Voor de volgen
wat het
graag weten
Mixed” wil ik
i Donar
pt is van M
favoriete rece
kers
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De plant en zijn verhaal

HET IS TIJD
Door Tom Poppelaars
Eind december, de tijd om
terug te kijken. Maar we kijken ook vooruit. Wat komt
eraan komend jaar, wat
gaan we doen, wat willen
we veranderen, wat zijn de
wensen?
Als ik terug kijk naar afgelopen jaar was het voor mij
een erg hectisch jaar,
waarin grote keuzes zijn
gemaakt op werkgebied
maar ook in de privésfeer.
Er is meer tijd gekomen
voor het ontwerpen van
mooie tuinen en thuis hebben we plannen gemaakt
voor een megaverbouwing. Komend jaar is het
doel om deze verbouw-
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plannen te realiseren, zodat we weer een fijne eigen
plek hebben. Op werkgebied is het doel om komend
jaar nog meer tijd te besteden aan het ontwerpen van
nieuwe tuinen en de stijgende lijn door te zetten.
Om weer even terug te
gaan naar deze rubriek
“De plant en zijn verhaal” is
het misschien ook wel tijd
voor wat anders?! “De
klant en zijn verhaal”? of
misschien helemaal wat
anders? Ik denk er nog
even over….
Weet je waar het wel tijd
voor is nu? Planten! Veel
mensen denken tegenwoordig dat de beste tijd
om planten te zetten in het
voorjaar is, terwijl dit vroeger in het najaar was. De
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beste tijd voor het planten
en verplanten van bestaande planten in je tuin is vanaf november tot april. Ik
zeg altijd wanneer de bladeren van de bomen zijn
tot het er weer aan komt.
Daartussen zijn planten in
winterrust, en kun je ze
verplanten zonder problemen. Nieuwe planten in pot
kun je het hele jaar planten
(behalve als het vriest natuurlijk). Dus planten doe je
nu, om in het voorjaar weer
te kunnen genieten van
nieuwe bloemen.
Bij deze wens ik jullie de
allerbeste wensen voor in
het nieuwe jaar. Dat we allemaal maar gezond mogen blijven en dat je beste
wensen uit mogen komen.

Op het moment dat ik de vragen
beantwoord zit ik samen met mijn
mama in de keuken aan tafel. Het is
zondagochtend 11.30u…..

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.

Wat is de leukste vakantie die je ooit
hebt gehad?
Dat was de vakantie van 2 jaar geleden,
we zijn toen naar 3 verschillende campings in Frankrijk geweest. Dat waren
hele leuke campings, op de 2e camping
was een hele gave waterval waar we af
mochten springen, dat was echt heel
stoer om te doen. En op de 3e camping
waren hele gave waterglijbanen! We
gaan meestal op vakantie naar Frankrijk, daar vinden we het altijd heel leuk.

In de laatste editie van 2018 hebben we
Joris Boelens gevraagd voor
“Wat
een Vraag! ”. Eens kijken wat hij ons allemaal te vertellen heeft.…Ben jij net zo
benieuwd als wij van de redactie zijn??
Lees het hele verhaal dan vlug,

In welke groep zit je en wie is je
meester?
Ik zit in groep 7 van de Raagten, bij meneer Paul. Op school vind ik het leukste
vak gym, we hebben een nieuwe gymmeester, meneer Stan. Die geeft echt
superleuk gymles met veel spellen.

Hallo allemaal, mijn naam is Joris en
ik ben afgelopen oktober 10 jaar
geworden. Sinds 1 Juni 2016 speel
ik badminton bij BC Mixed wat ik erg
leuk vind.
Ik ben de oudste van 3 kinderen, ik
heb een broer Tim en een zus Femke. We zitten alle drie op badminton.
Ook mijn ouders Paul en Steffie spelen badminton bij BC Mixed dus op
vrijdag zit de hele familie in de sporthal. In de competitie ben ik, samen
met mijn broer Tim, ingedeeld bij
Mixed 7. Papa is ook begeleider van
ons team. We spelen op zondagochtend, dat is erg leuk en erg spannend soms.

Heb je een favoriet boek en kun je er
wat over vertellen?
Eigenlijk heb ik geen favoriet boek maar
een favoriete serie. Ik ben namelijk fan
van Harry Potter. Harry Potter is een tovenaarsleerling op Zweinstein die het
gevecht aan gaat met de slechtste tovenaar aller tijden, genaamd Voldemort,
samen met zijn vrienden Hermelien en
Ron . Ik heb de hele serie van de boeken met mijn verjaardag gekregen en ik
heb ze allemaal al een aantal keer uitgelezen. Ik heb ook alle films, die heb ik
ook al vaker gekeken!! Ik vind ze echt
supermooi en kan iedereen aanraden
om eerst alle boeken te lezen en daarna
de films te kijken.
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Wat is je favoriete snoep?
Ja wat zal ik zeggen, ik ben een echte
snoepkont volgens mama. Mijn favoriete snoepjes zijn, lolly’s, M&M, Twix en
ijs…. Zal ik nog even doorgaan? Ik kan
gewoon niet kiezen wat ik het lekkerste
vind.
Wat is je favoriete website?
Ik gebruik niet zo heel veel websites,
maar speel wel regelmatig games op de
tablet. www.roblox.com vind ik op dit
moment het leukst, omdat het een game
is, waar je allemaal gave minigames in
kunt doen en met meerdere spelers tegelijk kunt spelen.
Speel je vaak buiten of binnen?
In de zomer speel ik vaak buiten, voetbal en op de trampoline achter in de
tuin. In de winter ben ik veel binnen,
achter de Playstation 4, de tablet en natuurlijk heel veel lezen!
Als je een spuperkracht zou mogen
kiezen, welke zou dat dan zijn?
Nou , dat is niet zo moeilijk, dan zou ik
willen VLIEGEN!! Dat lijkt mij supergaaf
omdat ik dan overal naartoe kan vliegen! Ik zou best een keer naar London
willen vliegen, naar de stad van Harry
Potter. En Harry Potter kan ook vliegen
en speelt Zwerkbal op zijn bezemsteel,
dat zou ik ook wel eens willen doen!!
Is er iemand om wie je vaak moet
lachen?
Ik lach heel vaak om en met mijn beste
vriend Bram, hij maakt altijd veel grapjes. Bram zit bij mij in de klas, we zijn al
sinds het kinderdagverblijf beste vrienden en ik hoop dat we dat nog heeeeel
lang blijven,
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Heb je nog meer hobby’s buiten het
badminton?
Zoals ik hierboven in verschillende vragen al heb beantwoord game en lees ik
graag. Maar ik zit ook op voetbal, bij
Sparta ’25, daar speel ik in de JO11-2,
we zijn in de najaarscompetitie 3e geworden. Ik voetbal nu 4 jaar. Soms is het
wel een beetje veel als ik op zaterdag
moet voetballen en dan op zondag competitie heb maar meestal vind ik het wel
leuk om veel te sporten.
Wat wil je later worden?
Ik zou later ook graag meester willen
worden op de Basisschool, net als meneer Paul. Het lijkt me erg leuk om zelf
les te geven aan kinderen.
Wat voor eten vind je vies en wat
vind je lekker?
Ik vind spruitjesstamp echt heel vies brrrrrrr, van papa en mama moet ik toch
altijd een paar happen eten. Ik eet het
dan met veel appelmoes maar dan nog
is het echt heuuuullll vies. Maar frietjes
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vind ik heel erg lekker, met kipfingers en
mayo, dat zou ik elke dag wel lustten
maar ik denk niet dat papa en mama dat
een goed idee vinden.
Dit is het einde van mijn interview, ik
hoop dat jullie het leuk, vonden om te
lezen. Ik vond het in ieder geval erg leuk
om te doen.
Groetjes en ook van mijn papa, mama,
broer en zus een Gelukkig Nieuwjaar
allemaal.
Joris Boelens

Competitieverslagen 2018-2019
Mixed 4

Overgangsklasse 2

BAAN 1
SLAAT WEER
TOE.
Door Ruud Fransen
Op 29 november mochten,
nee moesten, we weer
spelen op de door ons gevreesde baan 1. Op deze
baan waren we Marlie en
Arne eerder in het seizoen
al kwijt geraakt door zware
blessures aan de kuit. Te-

genstander deze keer was
het team van Veldhoven 1
(BVC 1). Aangezien Roger
voor zijn werk in het mooie
Parijs was en Arne zoals
gezegd nog steeds geblesseerd, werd Martijn
van
Oeffel
gevraagd om
ons
deze
avond te versterken.
Opnieuw
speelden we
een bijzonder spannende en zeer
sportieve
wedstrijd.
Beide
Ge-
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mengd dubbels werden
over 3 sets gespeeld, helaas gingen ze allebei naar
de tegenstander. De wedstrijd van Martijn en Mirjam was zelfs 21-23, bijzonder jammer dus. De
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herendubbel werd vervolgens een stuk overtuigender in 2 sets verloren waarna een zeer spannende
dames dubbel werd gespeeld, wederom over 3
sets en wederom in de verlenging van de derde set
(22-24) verloren, balen
dus. Tussenstand daarmee al 0-4. Dus moesten
we zoveel mogelijk singles
winnen om de uitslag zo
draaglijk mogelijk te maken. Ik mocht deze keer de
eerste single spelen en dat
ging, enigszins tot mijn eigen verbazing, bijzonder
goed, winst in 2 sets. Vervolgens mocht Maridy
weer, wat wilde ze graag
revanche voor de dames
dubbel, opnieuw een partij
over 3 sets, opnieuw verlenging in de 3e set en helaas opnieuw net verloren
(22-24). In plaats van 1-5
had het net zo goed 4-2
voor ons kunnen zijn.
Vervolgens sloeg baan 1
weer toe, het is haast niet
te geloven, deze keer trof

het de heer waar Martijn
tegen mocht spelen. Opnieuw een kuitblessure
waarvan we, uit pijnlijke ervaringen, inmiddels direct
wisten dat het goed fout
was. Tiny werd door zijn
zoon opgehaald en door
gelegenheidszuster Marlie
van gezelschap voorzien
tijdens het wachten. Later
hebben we bericht gekregen dat zijn achillespees
volledig was afgescheurd
en dat een operatie en gips
noodzakelijk waren. Wij
hebben Tiny veel beterschap gewenst. In de laatste dames single mocht
Mirjam nog een keer aan
de bak en ondanks dat ze
alles gaf waren de 6 zware
eerder gespeelde sets iets
teveel van het goede waardoor ze de winst aan de
tegenstander moest laten.
Eindstand daarmee 2-6,
hiermee kregen we absoluut minder dan wat we
verdienden.

Mixed 5

Eerste klasse

GEMENGD
DUBBEL
TROUBLE?

Door Bas Fransen
Na een lastige wedstrijd
en terecht verlies tegen
koploper Con Brio stond
er voor Mixed 5 een wedstrijd tegen Smashing Bruang op het programma.
De afgelopen wedstrijden
hadden aangetoond dat
er een probleem zat in
de gemengd dubbels bij
Mixed 5. Zowel Anniek en
Bas als Marije en Martin
kwamen er niet goed in en
wisten in veel wedstrijden
niet hoe de tegenstander
te bestrijden was. Blijkbaar
zat dat probleem er ook bij
de andere Mixed teams en
dus had trainer Ton er een
training voor bedacht. Met

Auto en Motorrijschool
DE JONG
Akkermuntstraat 16
5741 VK Beek en Donk
Tel.: 0492-462911
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deze training vers in het
hoofd begon Mixed 5 tegen
Smashing met het idee om
maar meteen deze nieuw
geleerde tactieken toe te
passen. Anniek en Bas
speelden de eerste dubbel,
Marije en Martin speelden
tegelijkertijd de tweede
dubbel. Bij beide partijen
werd de eerste set gewonnen, zou de training zo snel
zijn effect hebben? Niet te
vroeg juichen. In de tweede
set kwamen de problemen
van eerdere dubbels weer
naar voren en werd er door
beide duo’s verloren. Toch
leefde ergens het vertrouwen dat we ze zouden winnen. Met overtuiging werd
dan ook door beiden de
derde set gepakt. Anniek
en Bas zelfs met walsbonus, Marije en Martin prima
met 21-12. Een 2-0 voorsprong na de gemengd
dubbels, dat was pas 1x
voorgekomen. Misschien
heeft de training dan toch
snel het gewenste effect,
maar dat zal de volgende
wedstrijden moeten blijken. Door met de heren en
dames dubbel. De dames
Evi en Marije blijken dit
seizoen een goede combinatie en dat lieten ze ook
tegen Smashing wederom
zien. Twee sterke sets en
de 3-0 op het formuliertje.
Martin en Bas hebben het
lastiger tot nu toe, maar
ook zij wisten binnen twee
sets het vierde punt te pakken. Dat er flink gezwijnt

werd toen Smashing op set
point stond, daar hebben
we het niet meer over. De
singel van Bas begon ook
voortvarend, met 21-18
werd de eerste set binnen
gehaald. Daarna kwam tegenstander Ferdi er beter
in en liep de drop van Bas
wat minder. Geen whitewash dus, 4-1. Ondertussen stond Anniek wel korte
metten te maken met haar
tegenstander. Ook Martin
won zijn singel na een sterke comeback in de eerste
set. Het slotakkoord was

voor Evi, die een sterke tegenstandster had. De eerste set kon ze goed mee,
maar kwam ze er nooit
echt lekker in. Een goed resultaat in de tweede set zat
er dan ook niet in. Wel een
prima 6-2 overwinning en
daarmee aansluiting bij de
top. De volgende wedstrijd
is tegen onze vrienden
van Mixed 6. Dan is het
de vraag wie van ons de
gemengd dubbel training
het beste opgepakt heeft…
wordt vervolgd.

Oproep: Maak een foto van je team en
stuur hem naar redactie@bcmixed.nl.
Een leuk kort verslag is natuurlijk ook
altijd van harte welkom.

Mixed 8: vlnr Matthijs Jansen, Anne Slaets, Tristan
Verstappen, Lieke Fransen, Joran Jansen en Sanne
v Lieshout.
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Uitslagen en programma Senioren
Uitslagen Nov. - Dec.
Datum Team
14-11

15-11
21-11
22-11
28-11

29-11
12-12

13-12
19-12

20-12
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Uitslag

RBC 2- Mixed 7

3-5

Mixed 3- Con Brio 4

4-4

Mixed 3- Phoenix 2

6-1

Gemert 2- Mixed 7

4-4

Programma Jan. - Febr.

Mixed 2- Con Brio 3

6-2

Datum Team

BC 85 1- Mixed 4

4-3

9-1

Ganzeveer 1 - Mixed 1

1

Mixed 10- Someren 5

6-1

10-01

Mixed 4- BCAB 2

13

Gemert 4- Mixed 9

3-4

Mixed 6 - Mixed 5

15

Mixed 9- Ganzeveer 4

5-3

Mixed 7- Hanevoet 3

2

Con Brio 2- Mixed 1

5-3

Con Brio 5 - Mixed 5

5

Hanevoet 2- Mixed 6

11

Gemert 4 - Mixed 10

4

Mixed 2 - Branbantia 1

15

Hanevoet 3- Mixed 7

4

Mixed 3- Someren 1

6-2

Mixed 8- Hanevoet 4

3-5

Phoenix 3- Mixed 10

1-7

Mixed 7- Con Brio 6

3-5

16-01
23-01
24-01

Baan

Gemert 3- Mixed 8

6-2

Mixed 3- BC 85 1

12

Mixed 6- Sm Bruang 2

4-4

Mixed 8- Someren 3

15

Mixed 4- Veldhoven 1

2-6

Sm Bruang3- Mixed 9

2

Mixed 5- Con Brio 5

2-6

Mierlo 1- Mixed 1

5

Mixed 3- Heeze 1

5-3

Mixed 10 - Con Brio 7

11

Mixed 4- Phoenix 2

6-2

Mierlo 9- Mixed 8

14

Mierlo 11- Mixed 10

5-3

31-01

Mixed 4- Eindhoven 1

12

Mierlo 5 - Mixed 6

5-3

06-02

Mierlo 3- Mixed 2

2

Bakel 1- Mixed 2

4-4

Brabantia 2-Mixed 4

12

Mixed 5- Mierlo 5

15

BCAB3- Mixed 6

1

RBC 1- Mixe 3

15

Someren 5- Mixed 9

0-8

Sm Bruang 2- Mixed 5

4-4

Sm Bruang 1- Mixed 2

2-6

BC 85 3- Mixed 9

3-5

BCAB 1-Mixed 1

6-2

Mixed 8-Veldhoven 2

4-4

30-01

07-02
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Standenlijst Senioren 2018-2019
Mixed 4

Mixed 1

Overgangsklasse 2

TOP- klasse

Mixed 8

Derde klasse 1

1

Ganzeveer 1 6-41

1

BCAB 2

5-30

1

Ganzeveer 3

6-3 4

2

Mierlo 1

6-26

2

Veldhoven 1

5-20

2

Hanevoet 4

6-31

3

BCAB 1

6-24

3

Mixed 4

5-19

3

Veldhoven 2

5-27

4

Con Brio 1

5-22

4

Brabantia 2

5-18

4

Gemert 3

6-24

Con Brio 2

6-19

5

Phoenix 2

5-17

5

Someren 3

6-23

6

BCV 1

5-16

6

Veldhoven 1

5-16

6

Mixed 8

5-16

7

Mixed 1

6-12

7

Mierlo 9

6-5

5

Mixed 2

Mixed 9

Mixed 5 en 6

Hoofdklasse

Vierde klasse 2

Eerste klasse

1

Mierlo 2

7-41

1

Mierlo 5

7-36

1

Sm Bruang 3

7-38

2

Hanevoet 1

6-29

2

Con Brio 5

6-32

2

BC 85 3

7-36

3

Mixed 2

7-29

3

Mixed 5

7-31

3

Mierlo 10

6-3 4

4

Sm Bruang 1

7-27

4

Hanevoet 2

7-29

4

Mixed 9

7-31

5

Con Brio 3

6-27

5

BCAB 3

6-23

5

Ganzeveer 4

7-30

6

Phoenix 1

7-27

6

Dommelen 1

7-22

6

RBC 3

6-23

7

Mierlo 4

6-23

7

Mixed 6

7-22

7

Mierlo 12

6-15

8

Brabantia 1

6-23

8

Sm Bruang

7-35

8

Someren 5

6-1

9

Bakel 1

6-16

10

Mierlo 3

6-14

Mixed 7

Mixed 3

Overgangsklasse 1

Mixed 10

Vierde klasse 1

Tweede klasse 2
1

BCAB 4

6-3 4

1

Con Brio 7

6- 40

2

Mierlo 7

5-21

2

Dommelen 4

7-39

1

RBC 1

6-30

3

RBC 2

5-21

3

Heiakker 1

6-38

2

Con Brio 4

5-29

4

Hanevoet 3

6-21

4

Mixed 10

7-29

3

Mixed 3

5-23

5

Con Brio 6

5-19

5

Mierlo 11

7-21

4

Someren 1

5-22

6

Gemert 2

6-18

6

Gemert 4

7-19

5

Heeze 1

6-14

7

Mixed 7

5-18

7

Never Down 3 6-16

6

BC 85 1

5-10

8

Phoenix 3
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Terrastab Nederland B.V.
Postbox 49
5740 AA Beek en Donk
The Netherlands
Vonderweg 11
5741 TE Beek en Donk
Tel.: 0031(0) 492 - 351077
E-mail: info@terrastab.nl
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