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MINIMIKS
Clubblad voor leden van BC Mixed Beek en Donk
Verschijnt zes/zeven keer per jaar. Oplage: 110 stuks.
Heb je op- of 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.
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Jeugd 28 39 67
Mini’s 3 7 10
Sen. SL 35 51 86
Sen. Nsl 11 12 23
Sen. Osl 2 2
Ereleden 1 5 6
Totaal: 47 70 31 46 194

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 
jeugdcompetitie
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

D
am

es

H
er

en

Ledenbestand  29-10-2019

M
ei

sj
es

Jo
ng

en
s

To
ta

al

Caithlyn Verbrugge
Lieke van Beek 

Jesse Jans.

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

Lauren v Dijk
Monique v Bommel
Yvonne Lahaije
Gijs Spierings

Agenda

11-12  Uitwisseling naar BC Bakel

13-12  Joker, rik en spelletjes avond

03-01  Nieuwjaarsreceptie

27-06 Clubkampioenschappen

02-02  Mixed Open jeugdtoernooi

29-11  Pietenavond
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Van de redactie...

Carnaval begint al vroeg dit jaar. Of laat. Afhankelijk 

van hoe je er tegenaan kijkt.

Het echte feest start vanzelfsprekend in 2020 in de 

winter. Bij BC Mixed doen we daar natuurlijk aan mee. 

Ik kijk er al naar uit. Iedereen verkleed. Nou ja, op 

de baan zijn we toch al verkleed. Als badmintonners 

welteverstaan. Het zou dan handig zijn om als octopus 

verkleed te gaan. Of als Morten Frost (ja ja uw ver-

slaggever loopt al erg lang mee).

Over lopen gesproken. De HBB heeft sinds kort de 

controle op schoeisel aangescherpt. Volledig terecht 

als je het mij vraagt. Er komt van alles de zaal in qua 

vuil en niet geschikt ander materiaal. Na lang aan-

houden is de vloer in de zaal stevig onder handen 

genomen. We mogen ‘m dan ook wel goed zuiver blij-

ven houden. Een opmerking als: “ik houd mijn buiten-

schoenen gewoon aan, want hierna komen hockeyers 

en die komen ook altijd met buitenschoenen”, is een 

flauwe smoes. Gebruik gewoon de zaalsloffen wan-

neer je dan toch zo aan je schoenen bent gehecht.

Misschien kunnen we de bowlingbaanaanpak (neenee 

er staat geen banaan) kiezen. Bowling-baan-aanpak? 

Wat is dat nou weer? Wel, heel simpel. Wil je de zaal 

in en heb je geen geschikt schoeisel, dan trek je leen-

schoenen van de zaal aan. Er liggen er altijd in de bak 

bij de ingang. Maar waarom stoppen bij de sporthal 

aan Suytkade? Hetzelfde kunnen we toch doen bij 

onze eigen sporthal? Als frequent bezoeker van d’n 

Ekker zie ik dat er veelvuldig buitenschoenen de zaal 

inkomen. Ennnnnnnnnnn ook ikzelf ben een schoe-

nenboefje. Foei toch Arne.

GEPASTE KLEDING
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Van jullie voorzitter

EEN ODE AAN DE 
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
Met het niet doorgaan van De Clubkampioenschappen op 
1 en 2 november jl. breekt BC Mixed met een jarenlange 
traditie. Een traditie (Latijn: trádere, overleveren) is een 
gebruik of gewoonte die van de ene generatie op de an-
dere wordt doorgegeven. In die zin zou je kunnen zeggen 

dat er een aardverschuiving heeft plaatsgevonden binnen de club. Ikzelf 
weet niet beter (na 34 jaar lidmaatschap) dan dat ik in het eerste weekend 
van november niets op mijn planning moet hebben staan, want dan is er 
maar 1 ding het allerbelangrijkste: De Clubkampioenschappen. Mijn vrouw 
en kinderen badmintonnen ook, mijn vader, broer, neefje en nichtje ook 
en in een ver verleden mijn moeder ook. Kortom: badminton zit aardig 
verweven in onze familie. En zo ken ik nog wel een aantal families waar dat 
ook zo is. Het overdragen van deze traditie is binnen deze families wellicht 
vanzelfsprekend.
Een feit is dat er de afgelopen jaren minder animo is voor het toernooi. 
Door het harde werk van de toernooicommissie (TC), de jeugdcommissie 
(JC) en Anja Beekmans is het toch steeds gelukt om voldoende deelne-
mers te werven. Maar dat ging zeker niet vanzelf. Toen dit jaar de inschrijf-
termijn versteken was en er weer te weinig aanmeldingen waren om een 
fatsoenlijk toernooi te organiseren heeft de TC aan de bel getrokken. In 
overleg met het bestuur is besloten om De Clubkampioenschappen niet 
door te laten gaan op de geplande datum. Die beslissing is niet zomaar
genomen en wringt nog steeds. Het is tenslotte het belangrijkste toernooi 
van BC Mixed en het mag zoals eerder gezegd met recht een traditie ge-
noemd worden. Daar neem je niet zomaar afscheid van.
Toch is het besluit genomen en na een gedegen onderzoek (poll en leden-
vergadering) is er nu een nieuwe datum. Daarmee worden De Clubkampi-
oenschappen dit seizoen alsnog georganiseerd en wel op zaterdag 27 juni 
2020. Een belangrijk uitgangspunt is door de TC in ere gehouden. Op die 
dag wordt er zowel door de jeugd en de senioren gespeeld. De Clubkam-
pioenschappen zijn dus voor de HELE CLUB. Om aan een aantal wensen 
tegemoet te komen wordt het toernooi op 1 dag gespeeld. Er zullen dus 
geen wedstrijden op vrijdagavond worden gespeeld. Hiermee wordt het 
argument van ‘te belastend’ gehoord.
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Door nu al met een concrete datum te komen hoopt de TC dat iedereen deze 
datum nu alvast in de agenda zet. Dat geldt ook voor ouders van onze jeugd-
leden. Er zal de komende tijd nog veel promotie gemaakt worden voor het 
toernooi. Ik wil in ieder geval bij deze een oproep doen om de traditie van één 
van de mooiste weekenden van het jaar niet verloren te laten gaan voor onze
vereniging. Maar daarbij hebben we ieders hulp nodig.
Zegt het voort, zegt het voort!! De Clubkampioenschappen komen eraan.

Ton Slaets
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ken. Advies aan de TC
is om de clubkampioen-
schappen voorlopig te 
laten vervallen.Afgespro-
ken om dit aan te kaarten 
tijdens de ALV en om een 
poll op te zetten. Verder 
alvast wat alternatieven 
besproken.
 CC: -Niets.  Sfeer: 
-Geen bijzonderheden.
 PR en Sponsoring: 
Sponsor advertenties op 
de schermen in de kantine 
zetten.  Website: -Niets.
 Archiefcommissie: Com-
missie actief betrekken bij 
het jubileum.  Wijzigin-
gen vrijwilligers: -Anke van 
Dijk, TC

7. ALV 
 De agenda doorgeno-
men, 1 punt toegevoegd, 
de clubkampioenschap-
pen. Verder de cijfers be-
sproken.

8. RONDVRAAG
 De AV van de HBB be-
sproken. Er zijn een aantal 

5. LEDENBESTAND
 Gestopt: Imke de Beer, 
Sven v/d Laar, Kelly de 
Louw, Pleun Schenk, Lau-
ren van Dijk en Monique 
van Bommel. Nieuw: 
Roel Schaap, Riley Ver-
brugge, Liv van der Rijt, 
Fenna Gruijters, Jasper 
van der Harg, Pim van 
Kaathoven, Rik van Kaat-
hoven, Fleur Merks en
Sanne Jansen.

6. COMMISSIES
 Recr. -Jan en Peter gaan 
samen de training van de 
recreanten doen.
 JC: -Monika, Wendy en 
Marieke stoppen na dit sei-
zoen met de JC. Ze blijven 
wel training geven.
-Felix en Neva doen maat-
schappelijke stage.
 Red: -Niets.  Bac: 
-Niets.  Jubileum Com-
missie: -Samenkomst op 
20/9.  TC: -Anke van Dijk 
wordt toegevoegd.
-Slechte opgave jeugd(21) 
en senioren(23) bespro-

Bestuursmededelingen

NOTULEN  BESTUURSVERGADERING 
BC MIXED,  DONDERDAG 16-09-2019
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 20.30 uur.

2. INGEKOME EN UITGE-
GANE STUKKEN
Ingekomen: Opzegging 
Monique van Bommel.
 Mail HBB met diverse 
info over de competitie.
 Opzegging Kelly de 
Louw.  Documenten voor 
de AV van de HBB,
 Opzegging Sven v/d 
Laar.  Bevestiging van de 
belasting dat we niet be-
lastingplichtig zijn.
Uitgegaan:
 Mail aan BC Bakel om-
trent de uitwisseling.

3. NOTULEN BESTUURS-
VERGADERING dd 19 
augustus 2019
 De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.

4. FINANCIEËN
 Doorgeschoven naar 
punt 8 van de agenda.
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leuke nominatie worden, 
bijv. met een filmpje.  De 
volgende vergadering is op 
maandag 14/10.

9. SLUITING
 Ton sluit de vergadering 
om 23.40 uur.

ageerd. Besloten om ons 
aan aan te melden.  Er 
is een nieuwe categorie 
voor het vrijwilligerscom-
pliment, 16-30 jaar. We 
gaan alle JC leden van 
die leeftijd nomineren als 
groep. Het moet wel een 

vragen bij ons neergelegd.
-Hoeveel EHBO’ers zijn er 
binnen onze vereniging.
-Het faciliteren van de HBB 
finaledag, huldigingen en 
het seniorentoernooi in 
onze sporthal. Hans van 
Gend heeft positief gere-

NOTULEN  BESTUURSVERGADERING 
BC MIXED,  DONDERDAG 11-10-2019
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 20.20 uur.

2. INGEKOME EN UITGE-
GANE STUKKEN
Ingekomen:
 Aanmelding Fedde Co-
ppens, 8 jaar.  Aanmel-
ding Remco van Lieshout, 
11 jaar.  Uitnodiging KBL 
toernooi Oirschot op 29 
maart 2020.  Uitnodi-
ging Flagship 30/11, thema 
jeugd.

3. NOTULEN BESTUURS-
VERGADERING d.d. 16 
september 2019
 De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.
-Opkomst senioren be-
sproken. -Kijken of 15 mi-
nuten speelduur een optie 
is. -6 weken een presentie-
lijst bijhouden.

4. FINANCIEËN
 Niets.

5. LEDENBESTAND
 Gestopt: Yvonne Lahaije 
en Gijs Spierings.
 Nieuw: Caithlyn Ver-
brugge, Lieke van Beek en 
Jesse Jans.

6. COMMISSIES
 Recr. -De beginnerscur-
sus weer starten. Januari? 
Wordt vervolgd.  JC: -De 
opvolging binnen de JC is 
rond. Na dit seizoen vor-
men Evi, Anniek,
Teun, René en Bas de JC.
 Red: -Niets  Bac: 
-Niets.  Jubileum Com-
missie: -Groepjes gemaakt 
en activiteiten verdeeld.  
TC: -De clubkampioen-
schappen worden binnen-
kort besproken aan de 
hand van de uitslag van de 

poll en de ALV.
 CC: -Niets.   Sfeer: 
-Prima.  PR en Sponso-
ring: Uitnodiging van Ge-
rard Brouwers van Radio 
Kontakt voor een interview 
op 27/10 van 13.00-14.00 
uur.  Website: -Niets.
 Archiefcommissie: 
-Niets.  Wijzigingen vrij-
willigers: -Berton is ge-
stopt met de TC,

7. RONDVRAAG
 Er zijn 14 clubshirts be-
steld.  Ferry Tabor komt 
namens de HBB terug op 
onze aanmelding voor
de finaledag etc.  De vol-
gende vergadering is op 
donderdag 14/11.

8. SLUITING
 Ton sluit de vergadering 
om 22.50 uur.
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niseerd door de Gemeente 
Laarbeer, in samenwer-
king met Vierbinden. Dit 
jaar is er een nieuwe cate-
gorie, jeugdige vrijwilligers 
van 16 tot 30 jaar.
Omdat in onze jeugdcom-
missie verschillende jonge 
vrijwilligers actief zijn heb-
ben we die daarvoor geno-
mineerd. Het gaat om Bas, 
Anniek, Evi, Lieke, Sanne, 
Anke en Lucas.
De uitreiking is op woens-
dag 27 november.

2. INGEKOME EN UITGE-
GANE STUKKEN
Er is voor deze vergade-
ring niets binnengekomen 
of uitgegaan. Verder ligt 
alle correspondentie ter 
inzage bij het secretariaat.

3. NOTULEN ALV d.d. 12 
oktober 2018.
Te lezen in de Minimiks 
van November 2018 en 
aan iedereen verstuurd 
samen met de
uitnodiging voor de ALV.
Deze worden goedge-
keurd met dank aan de se-
cretaris..

4. JAARVERSLAG SE-
CRETARIS.
Te lezen in de Minimiks 
van september 2019.
Dit verslag wordt onder 
dankzegging aan de se-
cretaris goedgekeurd.

de goede opkomst voor 
deze vergadering.
Voor de gebruikelijke te-
rugblik op het afgelopen 
seizoen verwijst Ton naar 
de laatste Minimiks waar-
in de verslagen van de di-
verse commissies te lezen 
zijn.
In de inleiding gaat het 
vooral over de structuur 
van onze vereniging met 
alle commissies die er voor 
zorgen dat alles in goede 
banen wordt geleid en er 
van alles wordt georgani-
seerd.
Verder is er aandacht voor 
de jaarlijkse uitreiking van 
het Laarbeekse vrijwilli-
gerscompliment, georga-

Notulen ALV

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: Paul 
Beekman, Steffi Boelens, 
Remco Driessens, Inge 
van Grinsven, Ronald 
Hertogs, Rob Hollanders, 
Maike Horijon, Martin Kuij-
pers, Anniek van Leuken, 
Sanne van Lieshout, Dick 
Paulussen, Eva Schardijn, 
Monika Slaets, Ferry Ta-
bor, Harrie van der Vegt en 
Arne van de Wijdeven.
Ton bedankt iedereen voor 

NOTULEN ALGEMENE LEDEN VER-
GADERING BC MIXED,  VRIJDAG 11 
OKTOBER 2019

Het bestuur.  vln: Anne Swinkels, Peter v Leuken, Ton 
Slaets, Stan vd Heijden en Gert Lahaije.
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schappen wegens te wei-
nig animo door de TC in 
overleg met het bestuur 
zijn afgelast is dit punt toe-
gevoegd aan de agenda.
Uit de ingevulde poll blijkt 
dat 85% het belangrijk 
vindt dat er elk jaar club-
kampioenschappen wor-
den georganiseerd. Uit de 
poll zijn een aantal zaken 
naar voren gekomen die 

5. JAARVERSLAG SEI-
ZOEN 2018-2019 EN 
2019-2020 VAN DE PEN-
NINGMEESTER. 
Te lezen in de Minimiks 
van september 2019.
Peter geeft een korte uit-
leg, er zijn geen vragen.
Het jaarverslag en de 
begroting worden onder 
dankzegging aan de pen-
ningmeester
goedgekeurd.

6. VERSLAG KASCOM-
MISSIE 
De kascommissie bestond 
uit, Ruud Fransen, Maikel 
Iven en Arne van de Wij-
deven.
Maikel leest het verslag 
van de kascommissie voor.
Het bestuur wordt dechar-
ge verleend voor het ge-
voerde financiële beleid.

7. INTERACTIEVE DIS-
CUSSIE OVER DE CLUB-
KAMPIOENSCHAPPEN.7. 
Omdat de clubkampioen-

als kapstok dienen om in 
deze vergadering een dis-
cussie op gang te brengen.
Het uitganspunt is om de 
clubkampioenschappen 
later dit seizoen alsnog te 
organiseren.
Ruud Fransen denkt dat 
het organiseren in de peri-
ode na de competitie beter 
is omdat dan de belasting 
van de competitie wegvalt. 
Behalve dat we elk jaar 
clubkampioenen moeten 
hebben geeft Ruud aan 
dat ook de sportiviteitsprijs 
een traditie is die zeker 
moet blijven.
Teun van de Vorst zou 
het jammer vinden als het 
wordt uitgesmeerd over di-
verse vrijdagen omdat het 
de enige activiteit is van 
jeugd en senioren samen.

Teun van der Vorst aan het woord tijdens de interactie-
ve discussie over de clubkampioenschappen.

De opkomst was ook dit 
jaar weer groot. 
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10. VERKIEZINGEN BE-
STUUR
In het bestuur zijn aftre-
dend en herkiesbaar Peter 
van Leuken en Gert Laha-
ije.
Er heeft zich niemand ver-
kiesbaar gesteld en de ver-
gadering gaat akkoord met
de herverkiezing van Peter 
en Gert.

11. RONDVRAAG 
Voor de rondvraag mel-
den zich Bas Fransen en 
Ruud Fransen. Namens 
de jubileumcommissie wil 
Bas graag weten hoe de 
aanwezigen denken over 
het organiseren van een 
seniorenkamp. Het animo 
onder de aanwezigen is 
heel groot. Voor Bas en 
de jubileumcommissie vol-
doende om dit plan verder 
uit te werken.
Ruud vraagt aan iedereen 

Afgesproken dat de TC op-
nieuw aan het werk gaat 
om te kijken wanneer en 
hoe de clubkampioen-
schappen toch door kun-
nen gaan.

8A. BEDANKEN KADER-
LEDEN
De volgende jubilerende 
kaderleden worden door 
Ton bedankt met een bos 
bloemen:
Roger van Lieshout, 5 jaar 
BAC. Sonja van Erp, 5 jaar 
BAC. Ruud Fransen, 5 jaar 
redactie

8B. JUBILARISSEN
Het afgelopen seizoen 
hadden we 6 jubilarissen:
Maikel Iven, 40 jaar lid.
Mari Donkers, 40 jaar lid.
Sandra Driessens, 40 jaar 
lid. Dick Paulussen, 25 jaar 
lid. Claudia Krone, 25 jaar 
lid. Laurens van Kilsdonk, 
40 jaar lid
Opvallend feit: we hebben 
op dit moment 35 leden 
die hun 25-jarig jubileum 
al hebben gehad en 9 met 
een 40-jarig jubileum.
Opvallend was ook de aan-
wezigheid van Claudia die 
de verre reis trotseerde om 
de felicitaties in ontvangst 
te nemen. Alle jubilarissen 
krijgen een oorkonde. 

9. VERKIEZINGEN KAS-
COMMISSIE
Aftredend is Maikel Iven.
Ruud van Kilsdonk stelt 
zich beschikbaar als nieuw 
lid van de kascommissie.

De jubilarissen: Claudia 
Krone, Maikel Iven en 
Laurens van Kilsdonk.

Ruud Fransen nam een 
bloemetje in ontvangst 

vanwege 5 jaar redactie
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 Nieuwe leden, even voorstellen.......

LIEKE VAN BEEK   

   
                            
        MINI

FLEUR MERKS

   
                            
        JEUGD

Ik ben Lieke van Beek, ik ben 4,5 jaar. Ik zit 
op ‘t Otterke in groep 1. Ik heb een broer 
Pim, hij zit bij judo en is 6 jaar.
Ik vind het heel leuk bij badminton, vooral 
shuttle tikkertje. Ik zit ook bij zwemles, dat 
gaat super!
Glijden van de glijbaan vind ik ook heel leuk.
Tot ziens bij badminton!!

Hoi, Ik ben Fleur Merks, ben 8 jaar oud en 
de tweelingzus van Sem. Ik zit op basis-
school De Raagten in groep 4 bij juffrouw 
Kristy en juffrouw Miranda. Het liefste 
knutsel ik en speel met mijn poppen. Naast 
badminton zit ik ook op dansen. Als ik later 
groot ben wordt ik juffrouw 

om met ideeën te komen 
voor het jubileumjaar.
Verder roept hij iedereen 
op een Mixed shirt te dra-
gen tijdens de competitie.

12. SLUITING
Om 23.40 uur sluit Ton 
de vergadering en biedt 
iedereen een consumptie 
aan.
Gert Lahaije
Secretaris B.C. Mixed
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JESSE JANS 

   
                              
JEUGD

SUZE DERKSEN

   
                            
        MINI

Mijn naam is Suze Derksen en ik ben 5 
jaar oud. Ik zit in groep 1/2 A van 't Otterke 
bij juffrouw Anniek, toevallig is dat  dezelf-
de juffrouw als op vrijdagavond bij de Bad-
miniton. Stijn en Evi zijn mijn grote broer en 
zus en zijn ook allebei lid van Mixed. 
Badminiton is erg leuk, vooral ook omdat 
er veel kinderen van school bij zitten en we 
veel plezier maken met elkaar.
Mijn andere hobby's zijn: met Playmobil 
spelen, knutselen en buiten spelen. 
Op vrijdag kan ik niet wachten tot ik weer 
naar de sporthal mag.... 

Hallo, ik ben Jesse Jans en ik wil me even 
voorstellen. Ik ben 7 jaar oud en ik woon 
in Beek en Donk. Dit seizoen ben ik bij 
badminton gegaan. 
Ik ga naar school op de Muldershof en zit in 
groep 5. Verder zit ik ook nog bij scouting.  
Ik vind het ook leuk om op mijn tablet spel-
letjes te doen en met lego te bouwen.

Hallo mijn naam is Pim van Kaathoven
Ik ben 10 jaar oud en zit in groep 7 van 
basisschool 't Otterke. Ik zit sinds de 
zomervakantie bij badminton. Ik vind het 
heel leuk en gezellig. Ik heb ook nog een 
andere passie en dat is Drummen. Ik houd 
enorm van muziek. Groetjes Pim van 
Kaathoven.

PIM VAN KAATHOVEN

   
                          
JEUGD
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RIK VAN KAATHOVEN
Hoi Ik ben Rik,
Ik ben het broertje van Pim van Kaathoven. 
Ik ben net als mijn broer nieuw bij het bad-
minton. Ik ben 8 jaar en zit in groep 4 van 
basisschool 't Otterke. Ook ik vind het leuk 
en gezellig bij badminton. Verder zit ik ook 
bij zwemles. Ik knutsel graag maar buiten 
spelen vind ik het allerleukste. Groetjes Rik 
van Kaathoven

   
                              
JEUGD

FENNA GRUIJTERS 

   
                            
JEUGD

Ik ben Fenna Gruijters en zit in groep 4 bij 
Kindcentrum De Raagten. Ik woon in Beek 
en Donk samen met papa, mama en mijn 
broer Joey. Ik zit nog maar net op badmin-
ton en vind het erg leuk. De juffen helpen 
me goed waardoor ik het steeds leuker ga 
vinden. Naast de badminton ga  ik op zater-
dag ook naar de scouting.
Sinterklaas is weer in het land, dat vind ik 
erg spannend. Ook spannend omdat ik dan 
ook bijna jarig ben. Op 17 december wordt 
ik 9 jaar.

   
                            
      MINI

Hallo, ik heet Sanne Jansen. In januari 
word ik al 5 jaar. Ik heb een babyzusje, 
dat is Fenna. Mijn hobby's zijn badminton, 
zwemmen, dansen en optreden. 
Ik vind het leuk om naar badminton te 
gaan. Mijn papa zat vroeger ook bij bad-
minton. 

SANNE JANSEN
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Kids zone

2 februari 2020
Open jeugdtoernooi  BC Mixed

Doe mee en geef je snel op!
 van 8.30 tot 17.00 uur

           Hallo jongens en meisjes.

Het is alweer bijna december, de feestmaand komt er aan. Sinterklaas is al in het land 

en hij  heeft ons verteld dat hij zijn pieten weer zal sturen. Dit gaat vast een hele gezel-

lige avond worden. 

Helaas zijn afgelopen november de clubkampioenschappen niet door gegaan omdat 

er te weinig inschrijvingen waren. Het bestuur en de toernooicommissie hebben een 

nieuwe datum geprikt om alsnog de kampioenschappen te spelen. 

Op 27 juni 2020 zullen deze clubkampioenschappen gehouden worden. Dit duurt nog 

erg lang, maar bij deze willen we jullie vragen om deze dag alvast vrij te houden. Alle 

kinderen mogen hieraan meedoen. Het is elk jaar een heel erg gezellig toernooi, met 

alleen leden van onze vereniging, waar mooie prijzen zijn te winnen. Wij hopen dat 

jullie allemaal van de partij zullen zijn op deze dag. 

Hieronder zie je de aankondiging van ons Open jeugdtoernooi. Dit is ook een to-

ernooi dat door onze toernooicommissie wordt georganiseerd. Op dit toernooi zijn 

ook kinderen van andere verenigingen welkom. Wij hopen dat wij met een grote groep 

kinderen voor de wisselbeker kunnen gaan. Voor dit toernooi krijg je één dezer dagen 

de uitnodiging. Geef je dan maar snel op!!!

In deze Minimiks is nog veel meer te lezen en te zien. Kijk maar eens naar de leuke 

strip van jullie trainingsavond. Of lees het verhaal van Rune en Mixed 6.  Jimmie heeft 

deze keer voor de Moppenmix gezorgd. Heb jij ook een leuke tekst, foto, tekening of 

iets anders voor de Minimiks, stuur het dan naar redactie@bcmixed.nl, wij zijn daar erg 

blij mee.

Ik wens jullie heel erg veel lees- en kijkplezier.  

namens de redactie en de jeugdcommissie, Marlie Fransen 
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Hiep Hiep Hoera, het mag in de krant,
want de Sint en zijn Pieten zijn weer in het land.
Afgelopen weekend is hij met zijn Pietermannen,
aangekomen in ons dorp en hij heeft ook dit jaar weer grote plannen.
Want wat was het leuk om de boot te zien komen bij het kanaal,
en wat vond de Sint het leuk om jullie weer te zien allemaal.
Zingen en dansend sprongen de Pieten op de grond,
en de pepernoten vlogen in het rond.
Misschien heb je je schoentje al mogen zetten,
heb je een liedje gezongen en ben je de hele avond goed op aan het letten.
Of je de Sint of zijn Pieten over het dak ziet gaan,
en of hij je schoentje wel ziet staan?
Met een mooie tekening of een lieve kaart,
of wat suikerklontjes voor de Sint zijn paard
Maar de Minimiksers hebben ook nog een nieuwtje gehoord,
want de Pieten komen naar de training dus zeg het voort
Op 29 November gaan ze laten zien,
dat ze niet alleen kunnen dansen en springen,
maar ook kunnen badmintonnen bovendien
Want wat is er leuker om met de Pieten op het veld 
te staan,
om samen met ze over te slaan.
Wij van de Miks wensen iedereen een 
fantastische Sinterklaas
met veel gezelligheid, plezier, pepernoten 
en speculaas.

De redactie

Sinterklaas
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dat was een hele leuke 
middag hij was heel aar-
dig. Afgelopen week op 
woensdag had ik training 
van Mark Caljouw gekre-
gen. Hij is geblesseerd aan 
zijn enkel, dus hij kan geen 
wedstrijden spelen. Dat is 
jammer, want hij moet pun-
ten verzamelen voor de 
Olympische Spelen. Back-
hand smash return hebben 
we geoefend. Dat was best 
lastig. Ik mocht met hem 
de oefening voordoen voor 
alle andere kinderen.

Toen ik naar huis ging 
zagen we een heleboel 
Olympische deelnemers, 

Ik heb in de vorige Mini-
miks geschreven over de 
trainingen van de Badmin-
tonstars in Papendal. In-
middels heb ik al 6 trainin-
gen gehad van de 8. Een 
paar weken geleden had-
den we training in Almere, 
waar toen de Dutch Open 
bezig was. De hulptrain-
ster was Eefje Muskens, 
bondscoach van het para-
badminton. Na de training 
mochten we nog enkele 
wedstrijden kijken. Dat 
was heel leuk. Veel Azia-
tische deelnemers gezien. 

Twee weken geleden was 
Jelle Maas de hulptrainer 

TRAINING IN ALMERE BIJ DE 
DUTCH OPEN
Door Rune van der Vorst

want er was een passessie 
voor de kleding van Tokyo. 
Onder andere Daphne 
Schippers, Marit Bouw-
meester en nog meer be-
kenden. 
Ik heb veel zin in de 2 laat-
ste trainingen!

Badmintonstars
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Badmintonstars De jeugdtraining bij Mixed!

 ik ben de 
chauffeur en 

jullie de 
chau-achter

 in de vorm van 
een hart, ik hou 
van badminton

duurt 
te 

lang
 kan ik die zooi 
weer opruimen

makkie, kat in 
het bakkie

snoep.
Kan je 
nooit ge-
noeg van 
hebben

 ik hou van koken,
 maar ben geen koker
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ik heb geen 
racket nodig

jij gooit zo 
hard dat mijn
 haar waait

ik sla sneller 
dan mijn 
schaduw

oh man 
zo kom 
ik nooit
boven

zo sta je het stevigst 
voor een ladder
 vast te houden

 liggen jullie 
nu te slapen

nee joh

wij zijn aan 
het matten



19    MINIMIKS |  November  2019

oh man 
zo kom 
ik nooit
boven

nee joh

wij zijn aan 
het matten

Toonladder?

vandaag een 
hoepel gegeten

 Frans toilet

kijk eens
 hoe ik 

balanceer 
op een touw

wat is die 
tribune 
hier klein

 ons pap 
werkte vroeger 
al bij een bank

zo voelt een 
brug zich dus
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Lucas 
van 

Deursen

Next time:

Het is geel en gevaarlijk
(Knalgeel)

Ken je de mop van die blinde 
drummer al?(Die slaat nergens op)

Wat is zwart-geel-zwart-geel-zwart 
geel maar niet helemaal.
(Maya de bijna)

Waarom vliegt een heks op een 

bezem? (omdat een stofzuiger te 

zwaar is!)

Jantje wordt wakker van de tele-

foon. Hij neemt hem op en hoort 

een stem: ‘Oh sorry, het verkeer-

de nummer. Heb ik je wakker 

gemaakt?’ Jantje: ‘Ja, maar het 

geeft niet. Ik moest toch opstaan, 

de telefoon rinkelde!’

Waarom neemt 

een Belg een mes mee 

in de auto?

(Om de bocht af te 

snijden)

Waarom heeft een oen nooit een 

hersenschudding? 

(Wat je niet hebt, kun je ook niet 

schudden)

Het is geel en je kunt het achter de 
auto hangen?
(Een banaanhangwagen)

Moppen

Miks van 
   Jimmie

Wat is dertig meter lang en grijs 

van boven? (Een polonaise in het 

bejaardenhuis)
Twee onderbroeken lopen over 

straat. Zegt de een tegen de ander: 

“Ga je mee naar Spanje? Daar is het 

lekker zonnig!” Zegt de ander: “Nee, 

ik ben al bruin genoeg.”

Snap je
 hem

?

Ha, ha 
die is leuk
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maximaal 8 personen, 
waardoor ieder individu net 
dat beetje extra persoonlij-
ke aandacht krijgt. Is het 
dan alleen maar serieus 
anderhalf uur trainen? Nee 
hoor, uiteraard trainen we 
een tijdje serieus, maar er 
is ook plaats voor spellen 
en natuurlijk ook veel ple-
zier!

Mocht je interesse heb-
ben om hier aan deel te 
nemen, dan kun je altijd 
contact opnemen voor een 
aantal proeftrainingen. Let 
wel op; er is nog beperkt 
aantal plaats voor nieuwe 
deelnemers! Voor meer 
informatie kun je terecht bij 
je eigen vcl’er of door een 
mail te sturen naar centra-
letraining@hbbond.nl . 

het enige wat we vragen is 
net dat stukje meer inzet 
om op de zaterdagochtend 
een extra training mee te 
doen. 

Op dit moment trainen we 
in vier groepen verdeeld 
over twee tijden. Twee ge-
diplomeerde trainers zijn 
verantwoordelijk voor de 
trainingen. Hierdoor trai-
nen we in groepen van 

Centrale jeugdtraining HBB

Ieder seizoen wordt door 
de Helmondse Badminton 
Bond (HBB) een extra trai-
ning georganiseerd voor 
jeugdleden van alle bad-
mintonverenigingen die bij 
de HBB zijn aangesloten. 
Op dit moment trainen er 
een kleine dertig jeugd-
spelers van zes vereni-
gingen op iedere zaterdag 
buiten de vakanties om van 
september tot april. Zijn er 
speciale eisen om mee te 
mogen trainen? Nee hoor, 

Door Erwin Boudewijns
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BESTE MINIMIKS LEZERS

Hallo allemaal ik ben Koss van de 
Wijdeven. Geboren op 4 juli 2003. 
16 jaar oud dus. Op dit moment zit 
ik thuis op de bank en zal de vragen 
snel beantwoorden.

Heb je broers en of zussen, zo ja zijn 
ze ouder/jonger. Zitten ze ook op 
badminton?
Ik heb een oudere zus, Nova, die bad-
mintont niet meer. Mijn jongere broertje 
Finn speelt wel badminton. 
Ons pap en mam zitten ook bij Mixed 
maar ze zijn nu allebei geblesseerd.

In welk team zit je en heb je een vast 
speelmaatje
Ik speel bij de jeugd in Mixed 1. Begon-
nen in de P-klasse en speel ook nu nog 
met 1 van hen, Brady Bots. Kampioen 
geworden met ons team in de P-klasse 
en vorig jaar in de B-klasse. En dit jaar 
gaat het ook goed.

Wat is je lievelingskleur? 
Rood

Wat is je mening over mussen? 
T zijn vogels, weet ik veel. Wat een 
rare vraag.

Naar welk land wil je op vakantie? 
Amerika, omdat ik de taal leuk vind. Er 
zijn ook leuke pretparken zoals bijvo-
orbeeld Bush Gardens waar ik met ons 
pap in alle achtbanen ben geweest.

Hoeveel keer heb je gevlogen? 
Geen idee, stuk of 12 keer.

In  deze rubriek wordt elke editie een 
badminton collega gevraagd om wil-
lekeurig enkele vragen te beantwoor-
den die hen worden toegezonden. 
Deze vragen worden met een aantal 
“vaste” vragen verwerkt in deze ru-
briek.

Deze editie hebben we ons jeugdlid 
Koss van de Wijdeven bereid gevon-
den om dit keer de vragen te beant-
woorden.
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Als je een letter was, welke dan? 
De Z. Fijn kort door de bocht.

Ben je een trekkie of een star wars 
fan? 
Star wars

Welk bordspel mag in de shredder? 
Ganzenbord want dat slaat nergens op, 
en er zit niet eens een verhaal achter.

Welk kledingstuk vind je het mooist? 
Truien. Zelfs in de zomer had ik een 
keer een trui aan. Dat vind ik gewoon 
lekker zitten.

Wat mag er van jou veranderen aan 
de badmintonregels? 
Niet zo tussen de tramrails staan met 
het serveren maar gewoon normaal in 
het midden. 
Dat er een punt voor de tegenstander 
is als je met je racket over het net heen 
komt. Zeker als je weet dat de shuttle 
er toch niet overheen zou komen.
 
Wat lees je het eerst in de minimiks?
De strips natuurlijk.

Wat zou je graag kunnen wat je niet 
kan? 
De tijd stil zetten (en langere antwoor-
den geven red.)

Welk vak vind je het leukst op 
school? 
Muziek, gym en geschiedenis

Bij welke temperatuur voel je je het 
meest op je gemak? 
Rond de 17 graden.

Wat is je geluksgetal? 
7 of course.

Welke sport vind je het leukst na 
badminton? 
MMA

Welke series kijk je op Netflix? 
The end of the f@cking world. Rick and 
Morty

Wat zou je nog eens willen meema-
ken? 
Een overval, maar dan meer om hoe 
dat gaat?

Wat wil je later worden als je groot 
bent?
2 meter
En acteur

Koss, als laatste een dankjewel na-
mens de redactie. Het
is een leuk kort maar krachtig in-
terview geworden waarin we je wat 
beter hebben leren kennen. 
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Akkermuntstraat 16
5741 VK  Beek en Donk

Tel.: 0492-462911

Auto en Motorrijschool 
 DE JONG

Stip tot stip ‘sinterklaas’
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Stip tot stip ‘sinterklaas’
Ook hier hebben de jon-
gens en Roos veel enthou-
siasme en inzet laten zien. 
Ook wordt Mixie iedere
wedstrijd bij het net gezet 
en worden de spelers door 
de niet-spelers vanaf de 
zijlijn aangemoedigd.
Moe maar voldaan kon 
Mixed 6 de sporthal verla-
ten met 2 x een 6-2 over-
winning in the pocket.
Komende zondag mogen 
wij wederom spelen en is 
het voor ons als begelei-
ders weer genieten van
een leuke, sportieve och-
tend.
Roos, veel plezier met 
Mixie de komende weken! 
Geef de beer maar niet te-
veel pepernoten ;-)

Zondag 10 november 
mocht Mixed 6, één van 
de 3 pupillenteams van 
Mixed, eindelijk weer spe-
len.
De laatste wedstrijden 
dateerden alweer van 15 
september. De 5 kids van 
Mixed 6 hadden er veel 
zin in.
In die tussenliggende pe-
riode had onze mascotte 
Mixie aan aandacht geen 
gebrek. Hij logeerde na-
melijk bij Liam Wasser en 
die heeft heel goed voor 
Mixie gezorgd. Fijn Liam!
De eerste tegenstander 
deze zondagochtend was 
Mixed 8, het pupillenteam 
onder leiding van Jan de 
Jong en Paul Boelens. 
Jan verzorgde een prima 
warming-up door alle kin-

EEN ZONDAGOCHTEND IN 
SUYTKADE.....
Door Claudia Verheijen

deren mee te laten spelen 
met “rond de tafel” (of is 
het “rond het net”?). Dus 
dat was een goede start 
van de zondag.
We begonnen vervolgens 
de wedstrijd met de Ge-
mengd Dubbels, waarbij 
eerst Femke Boelens
tegen haar broer Tim 
mocht spelen. De tweede 
GD stond Roos Hupkes 
tegenover haar grote broer
Wessel. Het ging er spor-
tief aan toe en het was ex-
tra leuk dat Roos, samen 
met haar dubbelpartner
Jimmy Coppens, de partij 
met 30-28 heeft gewon-
nen.
Na de leuke “derby” tegen 
Mixed 8 was tegenstander 
BVC uit Valkenswaard aan 
de beurt. Roos Hupkes met Mixie

Competitie verslagen
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Mixed 1 en 2
AB-klasse gs pt

1 Mixed 1 5 34
2 Mierlo 1 5 28
3 Mierlo 2 6 27
4 BCAB 1 6 26
5 Mierlo 3 5 25
6 Mixed 2 6 17
7 Bakel 1 5 17
8 Mierlo 4 5 13
9 BCV 1 5 5

Mixed 3
C-klasse gs pt

1 Someren 1 6 31
2 Bakel 3 6 27
3 Phoenix 1 6 25
4 Bakel 2 6 22
5 Mixed 3 6 21
6 Mierlo 5 6 18

Mixed 4 en 5
GH-klasse gs pt

1 Bakel 4 3 21
2 Hanevoet 3 4 19
3 Mixed 5 4 18
4 Ganzeveer 1 3 17
5 Phoenix 5 3 17
6 Mierlo 10 4 13
7 Con Brio 1 4 12
8 Mixed 4 3 8
9 Phoenix 6 4 3

Mixed 6,7 en 8
P-klasse gs pt

1 Mixed 6 6 31
2 Mierlo 11 6 27
3 Mixed 7 6 27
4 Mixed 8 6 23
5 BCV 5 6 20

Standenlijst jeugd 2019-2020

Miecon toernooi
Deze toppers van BC 
Mixed hebben op 20 ok-
tober meegedaan aan het 
MieCon toernooi in Mier-
lo. In het gemengd dub-

bel B-klasse zijn Neva en 
Rune eerste geworden. 
Mirne en Marik werden 
tweede. In het damesenkel 
A-klasse werd Neva twee-

de. Mirne won in het 
damesenkel B-klasse. 
Nogmaals gefeliciteerd al-
lemaal. 
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Standenlijst jeugd 2019-2020

Programma en uitslagen jeugd

Uitslagen sept.-nov.
Datum Team Uitslag
06-10 Mixed 2 - Bakel 1 4-4

Mierlo 4 - Mixed 1 0-8
Mierlo 5 - Mixed 3 3-5
Mixed 4 - Mixed 5 3-5
Mixed 7 - Mierlo 11 6-2
Mixed 3 - Bakel 3 4-4
Mixed 8 - Mixed 7 4-4
Bakel 4-Mixed 4 8-0
Phoenix 5 - Mixed 5 3-5

27-10 BCAB 1 - Mixed 2 7-1
Mixed 1 - Bakel 1 8-0

10-11 Mierlo 1 - Mixed 2 7-1
Mierlo 2 - Mixed 1 3-5
Mixed 8 - Mixed 6 2-6
Con brio 1 - Mixed 4 3-5
Mixed 7 - BCV 4-4
Mixed 5 - Bakel 4 1-7
BCV 5 - Mixed 6 2-6
Mixed 5- Phoenix 6 7-1
Mixed 7 - Mixed 8 5-3

17-11 Mixed 1 - Mierlo 1 7-1
Mixed 2 - Mierlo 2 3-5
Bakel 2 - Mixed 3 5-3
Mierlo 11 - Mixed 7 7-1
Mixed 7 - Mixed 6 3-5
Phoenix 1 - Mixed 3 6-2
Mixed 6 - Mixed 8 4-4

Programma Maart / April
Datum Tijd Team Bn
24-11 9.30 Mixed 1 - Mixed 2 3

9.30 Mixed 4 - Mierlo 10 11
9.30 Mixed 5 - Ganzeveer 1 13
11.15 Ganzeveer 1 - Mixed 4 11
11.15 Mierlo 10 - Mixed 5 14

01-12 9.30 Mierlo 3 - Mixed 1 4
08-12 9.30 BCV 1 - Mixed 1 2

9.30 Someren 1 - Mixed 3 4
11.15 Mixed 3 - Mierlo 5 5
9.30 Mixed 6 - BCV 5 10
9.30 Mixed 4 - Phoenix 5 11
11.15 Phoenix 6 - Mixed 4 11
11.15 Mixed 5 - Con Brio 1 12
9.30 Hanevoet 3 - Mixed 5 13
9.30 Mixed 8 - BCV 5 15
11.15 Mixed 8 - Mierlo 11 15

15-12 9.30 Mixed 2 - Mierlo 3 1
9.30 Mixed 4 - Hanevoet 3 14
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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, warm-

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

Oude Bemmerstraat 5   
5741 EA   Beek en Donk
T: 0492-468931  M: 06-51865334

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

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

Tel.: 0492-382629

Gespecialiseerd in de risicovoet  
en geregistreerd bij 

verzekeringen.

Steenovenweg 40, 
5708 HN Helmond
Tel.: 0031(0)492 531854
Sales@RLEuropeanDistribution.com
WWW.RLEuropeanDistribution.comYour Logistics Partner

Heuvelplein 10
5741JK   Beek en Donk

Tel: 0492 72 92 47Cafetaria
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Senioren

Zoals wellicht bekend be-
staat BC Mixed op 11 janu-
ari 2021 maar liefst 60 jaar, 
BC Mixed zou BC Mixed 
niet zijn als dit niet groots 
gevierd gaat worden.
Daarom zijn we nu al be-
gonnen met de eerste 
voorbereidingen voor dit 
jubileumjaar. Er is een ju-
bileumcommissie samen 
gesteld, bestaan de uit 
Peter van Leuken, Gert La-
haije, Anja Beekmans, Bas 
Fransen, Martijn van Oef-
fel, Ruud van Kilsdonk en 
Ruud Fransen. Daarnaast 
zijn er nu al meerdere le-
den benadert om mee te 
helpen in de organisatie 
van de diverse activiteiten.
De eerst brainstormsessie 
is geweest en er is al een 
voorzichtige opzet voor 
een agenda voor het jubi-
leumjaar gemaakt. Maar 
vanzelfsprekend zijn alle 

De jubileumcommissie

mooie ideeën voor zowel 
de jeugd als ook de seni-
oren zeer welkom. Deze 
kunnen verstuurd worden 
naar onderstaand e-mail-
adres:
jubileum@bcmixed.nl
We kunnen natuurlijk niet 
garanderen dat alle ideeën 
ook daadwerkelijk realiteit 
gaan worden, dit hangt af 
van een aantal factoren. 
WE kunnen wel beloven 
dat we alle ideeën serieus 
gaan bekijken en gaan be-
spreken. Heb je dus een 
idee, hoe wild of gek dan 

BC MIXED 
60 JAAR
Door Ruud Fransen

ook, laat het ons weten! 
Alvast onze hartelijke dank 
daarvoor.
Als er weer iets te mel-
den is betreffende het ju-
bileumjaar dan zullen we 
hierover berichten in ons 
mooie clubblad.
Namens de jubileumcom-
missie, Ruud.

Bas Fransen en Evi van 
Rixtel tijdens de ALV. 
Zij willen weten of er 

voldoende animo is voor 
het eventueel organiseren 

van een senioren kamp.
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Senioren
gaan werken is het van het 
grootste belang om alles 
wat we van de club hebben 
te digitaliseren. Foto’s, ver-
slagen, boeken enzovoort. 
Er is al veel werk verzet. 
Om de geschiedenis van 
BC Mixed te waarborgen is 
dit van grote waarde. Maar 
zonder vrijwilligers zou dit 
niet gebeuren.
In de zaal zien we iedere 
week een groep recrean-
ten die begeleid worden en 
waar zelfs het afgelopen 
jaar een recreantencom-
petitie voor georganiseerd 
is. Van het ontvangen van
nieuwe leden, het aanle-
ren van de beginselen van 
badminton, zorgen voor in-
tegratie binnen de vereni-
ging tot de eerder genoem-
de recreanten competitie. 
Iets wat niet zomaar ge-
beurt, maar wel dankzij de 
vrijwilligers van onze Re-
creantencommissie.
De HBB competitie waar 
ieder seizoen vele teams 
van BC Mixed aan deel-
nemen komt niet tot stand 
zonder de Competitie 
Commissie. Ik ben zelf 
jarenlang lid geweest 
van deze commissie en 
weet als geen ander hoe 
moeilijk het is om ieder 
jaar weer teams samen te 
stellen waarbij je rekening 
probeert te houden met 

inzetten die ik eens wat na-
der wil benoemen. Want ik 
heb al vaker aangegeven
dat vrijwilligers in het alge-
meen en die van BC Mixed 
in het bijzonder van cruci-
aal belang zijn.
Zoals jullie weten hebben 
we bij onze vereniging een 
structuur waarin wij als be-
stuursleden afgevaardigd 
zijn in één of meer com-
missies. We zijn in sommi-
ge gevallen zelf actief in de
commissie, maar vaak ook 
niet. Door die koppeling 
van de commissie met het 
bestuur krijgen wij inzicht 
in de activiteiten van de 
commissie. Maar de com-
missie opereert volledig
zelfstandig. Ieder jaar 
leveren de commissies 
waarvoor dat van toepas-
sing is een begroting in 
voor de activiteiten die ze 
het seizoen daarop willen 
gaan organiseren. Op die 
manier kan Peter de alge-
hele begroting opstellen 
voor de vereniging. Welke 
commissies hebben we 
allemaal? En wat doen ze 
zoal?
Een commissie die op pa-
pier nog niet zo lang be-
staat maar in de praktijk al 
jaren heel belangrijk werk 
verricht voor de vereniging 
is de Archiefcommissie. 
Nu we steeds digitaler

Welkom op de ALV van BC 
Mixed. Natuurlijk een bij-
zonder welkom aan onze 
ere voorzitters en ere le-
den. In deze opening geef 
ik normaal gesproken een 
korte terugblik op het af-
gelopen seizoen. Maar dit 
keer pak ik het anders aan. 
Alles van het afgelopen 
seizoen is namelijk terug te 
lezen in de jaarverslagen 
die onze commissies heb-
ben gemaakt. Deze staan
in de laatste Minimiks. En 
het zijn juist die commis-
sies en de vrijwilligers die 
zich voor onze vereniging 

Nominatie vrijwilligerscompliment

VRIJWILLIGER 
BIJ BC MIXED.
VOORWOORD ALV.
Door Ton Slaets, 
voorzitter
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diverse mensen worden 
gemobiliseerd om stukjes 
te schrijven. En dat zo’n 
7 keer per jaar. Een flinke 
klus voor de vrijwilligers 
van onze Redactie. Maar 
het eindresultaat mag er 
elke keer weer zijn.
Iets wat tegenwoordig niet 
meer weg te denken is, is 
een website voor je vereni-
ging of organisatie. Bij BC 
Mixed hebben we al heel 
lang een website en die is 
door de jaren heen steeds 
verder ontwikkeld. Ach-

te doen in deze commis-
sie. We zijn dan ook maar
wat blij dat ook hier een 
geweldig team van vrijwil-
ligers tijd en energie voor 
wil vrij maken.
In de aanloop naar deze 
vergadering moet er re-
kening worden gehouden 
met extra pagina’s in ons 
clubblad. Interviews met 
jubilarissen komen niet uit 
de lucht vallen. De layout 
wordt regelmatig aange-
past en verbeterd, nieuwe 
rubrieken worden bedacht, 

van alles en nog wat. Zijn 
de teams niet te kwets-
baar ivm blessures, speelt 
iedereen op het juiste ni-
veau, hebben we doorge-
geven dat een team liever 
niet op woensdag speelt, 
mag iemand zomaar in-
vallen. Het zijn maar een 
paar vragen die je als com-
missie door het jaar heen 
krijgt. En met onze kundige
vrijwilligers wordt dit iedere 
keer weer keurig en naar 
eer en geweten opgelost.
Verderop in de vergade-
ring gaan we het nog heb-
ben over onze clubkampi-
oenschappen.
Ondanks het feit die in de 
huidige vorm in november 
niet doorgaan, wilt dit niet 
zeggen dat onze Toernooi 
Commissie nu de komen-
de maanden niets meer te 
doen heeft. Het voorberei-
den van een toernooi, wer-
ven van deelnemers, op 
het laatste moment aan-
passen van schema’s, re-
gelen van prijzen. Genoeg 

Lucas van Deursen (genomineerd), hier tijdens de 
jeugdtraining samen met Wendy Verbrugge.  

Anke van Dijk en Evi v Rixtel (genomineerd), hier tijdens uitleg van een slag. 
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greep uit de dingen die je 
allemaal voorbij ziet ko-
men dankzij de PR- en 
Sponsorcommissie.
Er zijn van die jaren dat er 
iets extra’s georganiseerd 
wordt bij BC Mixed. In 
2021 is dat weer zover. De 
club bestaat dan 60 jaar. 
Daarom is er onlangs een 
tijdelijke commissie in het 
leven geroepen: de Jubile-
um commissie. Het is mooi 
om te zien dat mensen 
zich daar spontaan voor 
aanmelden. Het zijn leden 
die ook al in andere com-
missies actief zijn, maar 
ook mensen die nog niet 
als vrijwilliger actief zijn. Er 
is dus veel animo onder de 
leden om iets voor de club 
te doen. Dat hebben we 
gelukkig bij BC Mixed altijd 
gezien.
Er zijn ook vrijwilligers 
actief waar 
geen com-
missie aan 
gekoppeld is. 
Maar ik wil 
ze hier toch 
even noe-
men. Martijn 
van Oeffel en 
Theo Mouris 
bijvoorbeeld. 
Zij zorgen er 
ieder week 
voor dat onze 
zaal netjes is 
o p g e r u i m d , 
dat de klok 
er staat, dat 
de gevonden 
voor werpen 

ter de schermen werkt de 
Websitecommissie aan het
onderhoud van de site, 
hebben tegenwoordig be-
paalde commissies toe-
gang tot delen van de site 
om er zelf content op te 
zetten. De socialpage met 
de integratie van facebook,
instagram en twitterberich-
ten door en over BC Mixed 
is een voorbeeld van de 
verandering die is ingezet. 
Maar ook dit bestaat niet 
zonder dat mensen daar 
tijd in steken.
Veel zichtbaarder zijn de 
vrijwilligers van de Bijzon-
dere Activiteiten Commis-
sie, de BAC. We kunnen 
ons geen seizoen voor-
stellen zonder Mixed Grill, 
feestavond, nieuwjaars-
receptie, afsluitingsavond 
en zo kan ik nog wel even 
doorgaan. Boodschappen 
doen, aankleding regelen, 
dansvloertje leggen, prij-
zen verzamelen en inpak-
ken, heerlijke buffetjes op-
dienen. Wat is het allemaal 
vanzelfsprekend als je het 
zo hoort hé?
Wat een leuk stukje in 
de Mooi Laarbeek Krant 
deze week! Waar haal je 
die prijzen toch allemaal 
vandaan? Leuk filmpje op 
Facebook! Wat zien de ad-
vertenties er weer goed uit!
Mag ik een paar extra 
boekjes voor de sponsors? 
Heb je het verhaal op In-
stagram al gezien?
Wil je ook op de website 
adverteren? Zomaar een 

worden opgeruimd enzo-
voort. Voor iedereen heel 
vanzelfsprekend, maar 
goed om nu even bij stil te
staan. En wat te denken 
van de ouders die tijdens 
de jeugdcompetitie op 
zondagochtend als
teambegeleider actief zijn. 
Chapeau!
De grootste commissie 
noem ik als laatste. En dat 
heeft een reden. Ik heb het 
natuurlijk over de Jeugd 
Commissie. Verantwoor-
delijk voor het wel en wee 
van ongeveer 80 jeugdle-
den. Wekelijks trainingen 
verzorgen, teams samen-
stellen, teambegeleiders 
regelen, contact met
ouders, inschrijvingen 
voor toernooien regelen, 
activiteiten zoals carnaval 
en sinterklaas organiseren 
en natuurlijk het populaire 

Anniek v Leuken  (genomineerd), 
geeft training aan de mini’s.
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Anke en Lucas te nomine-
ren voor het Laarbeeks
vr i jwi l l igerscompliment 
2019.
De uitreiking is op woens-
dag 27 november aan-
staande. We hopen na-
tuurlijk dat jullie gekozen 
worden, maar ook al is dit 
niet het geval dan willen 
we hiermee onderstrepen 
dat we heel erg trots zijn 
op jullie. En dat dit voor-
al een stimulans mag zijn 
voor alle jongeren binnen 
onze vereniging om bin-
nenkort of in de toekomst 
ook als vrijwilliger actief te
worden. En dan natuurlijk 
het liefst bij BC Mixed.

heel vanzelfsprekend,
maar geloof me dat het dat 
zeker niet is. Als je je ogen 
en oren goed de kost geeft 
bij andere verenigingen 
dan staat het thema vrijwil-
ligers en vooral het gebrek 
eraan vaak hoog op de
agenda.
Sinds een aantal jaren or-
ganiseert de gemeente 
Laarbeek in samenwer-
king met Vierbinden de uit-
reiking van het Laarbeeks 
vrijwilligerscompliment. Dit 
jaar is er een nieuwe cate-
gorie toegevoegd om het 
bijzondere karakter van 
die groep vrijwilligers extra 
aandacht te geven.
Ik heb het over jeugdige 
vrijwilligers in de leeftijd 
van 16 tot 30 jaar. En dat 
komt nou eens goed uit, 
want wij hebben dan ook 
van de gelegenheid ge-
bruik gemaakt om onze 
jeugdige vrijwilligers Bas, 
Anniek, Evi, Lieke, Sanne, 

jeugdkamp in elkaar zet-
ten. Ik heb vast en zeker 
nog niet alles genoemd, 
maar het mag duidelijk zijn 
dat hier veel vrijwilligers-
werk in gaat zitten.
Wat en weelde dat wij als 
club zo’n mooie groep vrij-
willigers hebben.
Het ‘dagelijks bestuur’ 
van de Jeugdcommissie 
bestaat al meerdere jaren 
uit Marieke van Turnhout, 
Wendy Verbrugge en Mo-
nika Slaets. Het afgelopen 
jaar is Bas Fransen daarbij
gekomen. Zij zetten met 
z’n vieren de lijnen uit en 
sturen de commissie aan. 
Alle vier geven ze ook ac-
tief training aan de jeugd 
en dat doen ze samen met 
alle andere leden van de
jeugdcommissie. En daar-
bij valt op dat er binnen de 
jeugdcommissie veel jon-
geren als vrijwilliger actief 
zijn. Zeven vrijwilligers zijn 
25 jaar of jonger. Dat lijkt 

Sanne v Lieshout en Lieke
Fransen  (genomineerd), 
samen met Marieke v Turn-
hout, tijdens de w-up van 
de jongste jeugd.

Bas Fransen (genomi-
neerd), tijdens slagentrai-

ning oudste jeugd.
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professionele setting werd 
de bedoeling van het inter-
view kort uitgelegd. Gerard 
had zich goed voorbe-
reid en vraagt in een kort 
voorgesprekje al enkele 
zaken die hij aan de orde 
wil stellen. Ton was vooral 
aan het woord zijn over de 
geschiedenis van de club. 
Het tweede half uur kwam 
grotendeels voor rekening 
van Anne. Die vertelde met 
verve over de jeugd van 
BC Mixed en natuurlijk alle 
vrijwilligers die daarmee 
gemoeid zijn. 

Het was een mooie ge-
legenheid om de vereni-
ging onder de aandacht 
te brengen en Anne en 
Ton zijn daar zeker in ge-
slaagd. Met dank aan 
Gerard Brouwers voor de 
gastvrijheid en het prima 
interview.  

Op zondag 27 oktober jl. 
mochten Anne Swinkels 
en Ton Slaets aanschuiven 
bij het sportprogramma 
van Gerard Brouwers op 
Omroep Kontakt. Het werd 
een zeer leuk interview 
waarin de geschiedenis 

Omroep Kontakt

BC MIXED BIJ OMROEP KONTAKT
Door Ton Slaets

van de club werd belicht en 
ook de jeugd flink de aan-
dacht kreeg. 

In de studio werden de 
Mixedleden ontvangen 
door Gerard en zijn tech-
nicus. In een leuke en 
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Ken je dat? Dat je op zoek bent naar een bedrijf er-
gens voor en dat je het effe niet weet? Vroeger had-
den we daar de gouden gids voor. Op papier dan. Nu 
niet meer. Op papier dan.

Maar er is een andere soort van gouden gids. Oh ja? 
Ja joh. De Minimiks. Daar vind je zomaar zonder zoe-
ken de beste bedrijven voor producten en diensten. En 
weet je wat nog mooier is? Nou? Dat al deze bedrijven 
onze sport sponsoren. Door een financiële bijdrage, 
door sponsoring van de Mixed grill, door ondersteu-
ning van de website, door het gratis geven van prij-
zen voor de loterij. Zeurkouzen zeggen dan: “huh, dat 
doen ze niet voor niks, dat doen ze voor de reclame”. 
Nou en? Wat geweldig dat zij ons willen ondersteunen 
in ruil voor een klein beetje reclame. Ze leveren een 
mooi berichtje voor op de site of in de Minimiks. Maakt 
het geheel nog wat fleuriger. Win-win-win zou ik zeg-
gen. Wacht ik vergeet nog een win. Door deze on-
dersteuning houden we ook nog eens de contributie 
wat lager. Oh, en nog een win. De lokale bedrijvigheid 
wordt nog verder betrokken bij een gezond en sportief 
Noord-Brabant. Al onze spelers komen van heinde 
en verre om in de Beek en Donkse badmintontempel 
samen de Minimiks of de website te lezen. Mede mo-
gelijk gemaakt door. Door bijvoorbeeld slagerij Danny 
Megens (voorheen Brouwers) Al jaren sponsor voor 
onze heerlijke Mixed Grill spijzen. Bedankt!!
Nu gaan jullie als lezers natuurlijk even kijken in de 
Minimiks. Kijk ook even op de website. Daar staan: 
Verschuren APK en bandenservice BV, Schilderwer-
ken Jan de Jong, Attentiv verzekeringen Hypotheken 
en banksparen, Hoffmanngroep bodemtechnieken en 
verhuur en verkoop damwanden en funderingsma-
chines, Jansen autobedrijf en carwash, Vishandel de 
Beer, ADZ verhuizingen, Vd Vegt IT, Vd Ven Hollan-

WIN-WIN-WIN-WIN-WIN
Door Arne vd Wijdeven

BODEMTECHNIEKEN / KRINGS / W-DAM / WINMIX

Hoffmann Groep
Beekerheide 17-19
5741 HB 
Beek en Donk

https://hoffmanngroep.com/

Sponsoren bedankt...

DANNY MEGENS
keurslager
Woenselsemarkt 15, Eindhoven
Tel. 040-2430716
www.megens.keurslager.nl

Als het meer mag zijn

Willemstraat 1
5741PA Beek en Donk
Reserveren uitsluitend telefonisch!
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Sponsoren bedankt...
ders sanitair en installatie, sporthal D’n Ekker, Danny 
Megens Keurslager, De 4 seizoenen Bloemist, Yours 
Fashion kleding, Sluys 6 lunchroom, Aphroditi Grieks 
restaurant, Patrick Wetzel opticien, R&L European 
distribution, Lifestyle Center laarbeek, Eeterij Uniek, 
Skyhigh media voor uw websites. 

De alternatieve kampioenschappen

BC MIXED@ THE KARAOKE BAR
Door Paul vd Vegt
2 november 2019 was 
een datum die al geruime 
tijd omcirkeld stond op de 
kalender. Hier zou, na de 

clubkampioenschappen, 
nagepilst worden in een 
nader te bepalen kroeg.

Jong tot oud, iedereen had 
zich aangemeld om mee te 
gaan.
Tot onze schrik bleken de 
clubkampioenschappen 
niet door te gaan, vanwege 
een gebrek aan animo.
Stond het stappen nu ook 
op losse schroeven? Ook 
voor het stappen haakten 
er steeds meer af, was 
dit omdat er besloten was 
naar de karaoke bar te 
gaan? Wat overbleef was 
de jeugd, alhoewel hier-
over de meningen blijkbaar 
verdeeld waren…..

We hadden afgesproken 
de bus van 21:30 te pak-
ken. Niet te vroeg natuur-
lijk, anders was er nog 
niks te beleven! Eenmaal 
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in Eindhoven werden onze 
“lone wolves” bijeenge-
roepen en waren we echt 
compleet. En werd er 
koers gezet naar stratum. 
Ons eerste doel, jas op-
hangen, bleek nog lasti-
ger dan gedacht. Blijkbaar 
is 22:30 toch echt nog te 
vroeg.. Er was nog geen 
garderobe open! Dan maar 
in de kroeg zelf ophangen.. 
Na eenmaal de A’MeeZing 
bar gevonden te hebben, 
met enige hulp van onze 
zeer ervaren reisleiders, 
werd er al snel het eerste 
nummer aangevraagd. 
‘F*** her gently’ wel te ver-
staan. Echter kreeg onze, 
ik zal geen namen noe-
men, ex-prinses niemand 
mee het podium op. Wat 
was dat nou? Vooraf ieder-
een een ‘grote’ mond, een-
maal binnen durfde nie-
mand meer! En dat terwijl 
het niveau van onze mede 
karaoke gangers toch niet 
bijzonder hoog lag..

Toch maar eerst wat 
spraak/zang water aan-
brengen. Waarbij onze 
top artiest M.Eeuwes al 
op haar telefoon keek of 
er al een uur verstreken 
was. Nee helaas, het wa-
ren reeds 15 minuten.. Be-
gonnen de eerste hier al 
spijt te krijgen? De tongen 
kwamen, onder het genot 
van afdoende spraakwa-
ter, al wat los. De ‘zang’ 
begon ook steeds beter 

te klinken. Werden zij nou 
beter, of legden wij de 
lat lager? Dan toch maar 
een nummer aanvragen. 
Wat nou als we het onder 
de naam BC Mixed aan-
vragen, krijgen we dan 
iedereen mee het podium 
op? Wie niet waagt, wie 
niet wint. Gewoon probe-
ren. En zowaar! Heel de 
afvaardiging stond op het 
podium. Maar wat gingen 
we nu zingen? Malle Bab-
be was het antwoord. Niet 
iedereen wist hier de tekst 
van, maar daarvoor waren 
de tv’s. Andere bleken de 
tekst te goed te kennen en 
liepen steevast een aantal 
seconden voor, of achter, 
of zaten in het verkeerde 
couplet. Het had in iede-
re geval goed geklonken, 
want we kregen een staan-
de ovatie. Snel het podium 
weer af, het voelde toch 
wel wat ongemakkelijk. 
Echter had d’n Elvis de 
smaak goed te pakken, 
zelfs toen de volgende 
groep het podium op kwam 
bleef hij hartstochtelijk de 
microfoon beminnen. Ech-
ter hoe laat was het nu? 
23:30, 0:00 misschien? 
Wat 01:30? Wat is er met 
de laatste 2 uur gebeurd? 
Is de klok vooruit gezet?

Het was in ieder geval tijd 
om even een andere kroeg 
op te zoeken. De nieuwe 
costa. Hier bleek nu ook 
de garderobe open te zijn, 

vet handig! Hier hebben 
we nog de sterren van 
het blauwe scherm af ge-
danst. Ook hier ging de tijd 
erg snel en werd besloten 
de innerlijke ik te verwen-
nen. Het was ondertussen 
ook al 04:00, tijd voor de 
taxi. In de stromende re-
gen, buienalarm leek een 
BSOD te veroorzaken, 
werd er gezocht naar een 
vrije taxi.

Het bleek een geslaagde 
avond, die voor herhaling 
vatbaar is.

En ohja, weet je dat het 
pieter baan centrum ook 
zeehondjes op vangt?
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GESCHIED-
SCHRIJVIN-
GEN DOOR 
DE JAREN 
HEEN,
DEEL 2.
Door Rien v Kessel

De vereniging bestond in 
2001 40 jaar. Jan trad af 
als voorzitter en Ruud nam 
zijnplaats in. Reden voor 
Karel Lemmen van de HBB 
om een groot interview te 
hebben met Jan en Ruud 
in d’n HBB-er. 
‘40 jaar competitie bij BC.
Mixed 1961-2001 was 
weer een boekwerk uit de 
koker van Jan. Hij beschrijft 
hierin de geschiedenis van 
Mixed maar ook staan er 
de jeugdteams in vanaf 
1978 en de seniorenteams 
vanaf 1961. Verder wordt 
de relatie van Mixed met 
de HBB belicht. Ook weer 
een prachtig stuk geschie-
denis. 
 
In 2002 werd een website 

voor de vereniging in het 
leven geroepen. Jan was 
de initiatiefnemer, Ber-
ton de technische man en 
Rien deed het beheer. De 
pagina’s van deze website 
werden gevuld en ook de 
geschiedenis van Mixed 
kreeg een plaats op de 
site. In de loop van de ja-
ren werd de website ver-
nieuwd, ontstonden meer
mogelijkheden voor de 
plaatsing van artikelen en 
werd de geschiedenis van 
Mixed en het badminton 
verder uitgediept en gepu-
bliceerd. 
“Dat men in een jeugdafde-
ling meer doet dan alleen 
maar badminton spelen, 
zal duidelijk worden na het 
lezen van dit boekje; zo 

schrijft Jan in 2010 in zijn
introductie. Het ‘boekje’ 
is een boekwerk van 170 
bladzijden en bevat een 
groot aantal verzamelde 
teksten en foto’s van de 
jeugdafdeling van Mixed. 
In 8 delen maakt Jan dui-
delijk wat de jeugd en de 
jeugdbegeleiders allemaal 
gedaan hebben vanaf de 
oprichting in 1973 en nog 
steeds doen bij de vereni-
ging, een erg mooi
naslagwerk.

WORDT 
VERVOLGD

De geschiedenis boom van Mixed
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Voor de volgende “koken met 

Mixed” wil ik graag weten wat het 

favoriete recept is van:  

Wendy Verbrugge

Benodigdheden:
Aard 1 a1.5 kg
Andijvie gesneden 500 graag. 
Bakje spekblokjes
Uien 3 stuks
Gehakt 500 gr. gekruid
2 maggieblokjes 
Zout en peper melk

De Andijviestamppot 

Aard schillen en gaar koken.
Andijvie alleen overgieten met kokend water.
Spekblokjes uitbakken, daarna aard puree maken met melk dit 
mengen met de andijvie en de spekjes.

Gehaktsaus

Uien fruiten met 2 maggieblokjes.
Gehakt erbij doen en rul bakken tot alles gaar is.
Op smaak maken met peper en zout.
Melk erbij doen tot het mengsel onderstaat. 
Daarna met wat maïzena dikker maken.

Ik zou zeggen 
eet smakelijk 
Deany Muller

ANDIJVIESTAMPPOT MET GEHAKTSAUS
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In deze Minimiks waren de 
notulen te lezen van de al-
gemene ledenvergadering 
van BC Mixed.
Er was nog al wat kritiek op 
de gang van zaken. Er was 
o.m. de vraag; waarom 
krijgen de jeugdtrainers 
elke week een consumptie 
aangeboden en de andere 
commissieleden niet?
Het ging zelfs zo ver dat 
de toenmalige VKL-ler het 
hier niet mee eens was en 
daarom zijn functie neer-
legde. Ook waren twee le-
den van het bestuur aftre-
dend en stelden zich niet 
meer herkiesbaar.
Dan waren enkele leden 
bezorgt over het feit dat het 
bestuur voor twee leden 
van BC Mixed een trainer-
scursus hadden betaald 
zonder bindende afspra-
ken te maken. Het toenma-
lige bestuur ging er van uit 
de betreffende leden hun 
eigen verantwoording had-
den en ook zouden nemen. 
Dat was ook zo, zij hebben 

jarenlang training gege-
ven, zonder daarvoor be-
taald te zijn en hebben de 
onkosten van hun cursus 
voor de vereniging ‘dubbel 
en dwars” terug verdiend.
De HBB had een nieuw 
beleid met betrekking tot 
strafzaken.
De boetes waren niet mis. 
Zo kostte het honderd gul-
den wanneer een team niet 
kwam op dagen, maar ook 
vijftien gulden als de kle-
ding tijdens de wedstrijden 
niet volgens de reglemen-
ten was. Iedereen moest 
ook op tijd zijn, want de 
boete voor een incompleet 
team was vijfentwintig 
gulden. (te betalen door 
de betreffende spelers of 
speelsters).
Wat een tijd, toen waren 
er nog acht senioren toer-
nooien en een HBB kampi-
oenschap in een seizoen. 
De HBB bestond toen nog 
uit 33 verenigingen. Veel 
daarvan bestaan intussen 
niet meer. Enkele bekende 
verenigingen die niet meer 
bestaan: BC Dot, BC Ral-
ly, BC de Meppers en BC 
Tovo.
Er was een nieuwe lijst 
gepubliceerd van de bes-
te competitie spelers en 
–speelsters. Bij de dames 
bestond de top drie uit Ka-
rin van de Biggelaar, Inge 

van Griensven en Sabitri
Heesakkers. Bij de heren 
ging de eerste plaats naar 
Remco Plettenberg, ge-
volgd door Arne v d Wijde-
ven en Paul Plettenberg.
Ook uit het clubblad: op 15 
oktober 1994 zijn Ilse en 
Karlijn Lahaije geboren, 
dochters van Yvonne en 
Gert Lahaije. Liefst zes pa-
gina’s werden gebruikt als 
“gebruiksaanwijzing nieu-
we baby”. Met complete
“handleiding”.
Jeugdleden van toen 
schreven hun verhaal in de 
Minimiks.
Een stukje tekst van Clau-
dia Krone:
Dubbelen moest ik met 
Moniek. Die hadden we 
bijna allemaal gewonnen, 
maar toen hadden we er 
een paar verloren. Moniek 
en ik waren derde gewor-
den in het damesdubbel en 
we kregen een hand met 
drie vingers omhoog.
Einde.

Humor uit even lachen:
“Waarom heeft deze kip 
maar een poot?” vroeg de 
klant.” Ze is in een gevecht 
verwikkeld geraakt, me-
neer,” zei de kelner. “Wel, 
neem ze dan maar mee te-
rug en breng me de
winnaar!”

UIT DE MINI-
MIKS VAN 
NOVEMBER 
1994
Door Jan Driessens

Wat er 25 jaar geleden gebeurde....
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atoomwapens in Neder-
land, maar ze blijken ge-
woon bij onze achterdeur 
te liggen. Trump gaat ze 
binnenkort vernieuwen en 
heeft ons gevraagd om 
erop te passen. Lief  van 
ons he. Als Poetin nou 
boos is op Trump en hem 
wil plagen, wat kan hij dan 
doen? Juist ja, een bom-
metje op Volkel gooien. 
Wie maakt zich daar nou 
druk over? Het nadeel is 
dat wij dan allemaal weg 
zijn, zwaar verbrand zijn 
of vol straling zitten. Maar 
och, wat is nou belangrij-
ker om te vertellen in het 
nieuws... 

De ‘plant’ en zijn verhaal    

Door Tom Poppelaars

Het einde van het jaar is 
alweer in zicht. Er gebeurt 
elk jaar nog vanalles zo in 
de laatste weken van het 
jaar. Zappend langs de 
televisiekanalen val ik van 
de ene in de andere verba-
zing. 
Vloerbrood blijkt niet op 
de ovenvloer gebakken, 
maar kost wel het dubbe-
le van het brood met de 
standaard vorm van exact 
hetzelfde deeg. Vreemd? 
Tussen kunst en kitch ty-
petjes zijn benieuwd naar 
de achtergrond van hun 
schilderij of kurkentrekker. 
Als ze de waarde horen 
zeggen ze dat ze het leuk 
vinden om te weten. Ei-
genlijk denken ze "Die ver-
rekte ome Koos heeft me 
jarenlang opgezadeld met 
dit lelijke ding, en nu is het 
geen ruk waard". Als we 
verder zappen hebben we 
Maarten en broer van Ros-
sum die Berlijn bezoeken. 
Ze hebben geen hoofd 
voor de tv, maar ik mag er 

smakelijk om grinniken. 
We zappen weer verder. 
De Sint komt er weer aan. 
Het sinterklaas journaal 
doet deze keer nog lekker 
wat olie op het vuur van de 
discussie en heeft dit jaar 
demonstrant Piet Zwart, 
die in het echt Youpie heet. 
In het echt schopt hij ook 
graag tegen onzinnige 
dingen, en ik mag hem 
binnenkort bewonderen in 
het theater. #zinin! En dan 
hebben we natuurlijk nog 
de discussie. Of ie nou 
zwart, met vegen, groen of 
paars is maakt geen ene.. 
. uit. Kinderen blijven toch 
wel van hem houden. 

Oké, en door, PFAS, stik-
stof problematiek, 100 
rijden op de snelweg, sta-
kende boeren, stakende 
leraren, stakende bouw-
vakkers... 
NPO 2, Zembla. Normaal 
zou ik doorzappen, maar 
hoorde iets over Volkel en 
atoombommen. Volgens 
de regering zijn er geen 

ZAPPEND EN 
ZEUREND 
NAAR HET 
EINDE.
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mixed met Frank Vermee-
sch aantoonde geen enkel 
respect te hebben voor 
grote namen. Pas in de 
beslissende derde game 
moest het Roosterse duo 
winst uit handen geven. 
Maar toen was de
spetterende winst voor 
RBC al binnen.

Kampioenspoule:

Handhavingspoule: 

Na negen wedstrijden zijn 
de kampioens- en handha-
vingspoule van de eredivi-
sie badminton definitief be-
kend. Ruim aan de leiding 
gaat Almere, waarna het 
Haarlemse Duinwijck en 
Dropshot uit de Haag met 
een gelijk aantal punten 
de tweede plaats delen. 
Debutant het Hoornse BV 
staat ook in de kampioen-
spoule en heeft zelfs een 
punt meer dan DKC, de 
tweede Haagse badmin-
tonclub in de kampioen-
spoule.
Roosterse BV haalde het 

net niet, evenmin als Velo 
uit Wateringen. Amersfoort 
staat op de derde plaats en 
onderaan zullen Smashing 
uit Wijchen en Amor uit 
Groningen gaan bepalen 
wie aan het einde van het 
seizoen de eredivisie moet 
verlaten, waarbij Amor het 
wel eens heel moeilijk zal 
krijgen. 

Max en Novi Wieland, op-
gegroeid bij de jeugd van 
BC Mixed spelen ook bij 
het Limburgse Roosterse 
BV. Zij spelen in de twee-
de Divisie afdeling 3. Novi 
heeft al eens kennis ge-
maakt met de eredivisie.
Dat was in de wedstrijd 
tegen BC Amersfoort, die 
door Roosterse met 5-3 
werd gewonnen. Citaat uit 
een artikel uit de krant van 
2 oktober j.l. : 

RBC trad aan met ‘rookie’ 
Novi Wieland die in haar 

Badminton Nederland

KAMPIOENS- 
EN HANDHA-
VINGSPOULE 
EREDIVISIE 
BEKEND.
Door Jan Driessens

Almere 9 56
Drop shot 9 47
Duinwijck 9 47
Hoornse BV 9 42
DKC 9 41

Roosterse 9 35
Velo 9 34
Amersfoort 9 27
Smashing 9 23
Amor 9 8

Adresgegevens:
Koppelstraat 35
5741 GA Beek en Donk
0492 - 46 11 81
www.pannenkoekenhuispluk.nl

Wilt u reserve-
ren?
Doe dit dan bij 
voorkeur online. 
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Zuster Katja

Er is een verslaving die we 
eigenlijk allemaal wel ken-
nen. Sterker nog, de mees-
ten van ons hebben hem. 
Het is geen gevaarlijke ver-
slaving of zo. Je wordt er 
niet ziek van je gaat er niet 
dood aan..... das het mooie 
van deze
verslaving.... gelukkig, 
maar het is wel een lastige 
verslaving. Het is een ver-
slaving die je soms deelt 
met anderen, vaak met je 
partner, maar je kunt hem 
ook alleen hebben, want in 
principe heb je er niemand 

anders voor nodig. In deze 
tegenwoordige tijd is deze 
specifieke verslaving ook 
van ALLE LEEFTIJDEN. 
Kindjes zo jong als 2 jaar
kunnen al verslaafd zijn, 
ouderen van ver in de tach-
tig ook. Rara politiepet..... 
waar gaat het over..? Ik zal 
jullie niet langer in span-
ning houden. Dit keer gaan 
we het hebben over SE-
RIES.
Series Katja?
“Ja, series!”
Serieus, moet je daar nou 
zo over aangaan Katja?
“Yep!, watch me...... Series, 
wie kijkt ze niet. Keken we 
vroeger nog altijd de serie 
op de goede oude TV, vaak 
ook met het hele gezin, vol 
spanning zittend voor de 
beeldbuis, tegenwoordig 
kijken de meesten zijn of 
haar series op de privé TV 
namelijk
hun telefoon, I-pad, of com-
puter. Bij mij huis ben ik al 
blij als ze een keer alle-
maal beneden zitten, ieder 
op zijn eigen “televisietje”, 
op de bank, oordoppen in, 
hééél gezellig!
Dus ben ik eens even op 
zoek gegaan naar het 
ontstaan van de serie. De 
serie is een uitvloeisel van 
de soapserie. De eerste 
soap is ontstaan in 1933 in 
Amerika. De Amerikaanse 

zeepfabrikant Procter and 
Gamble kocht dagelijks
vijftien minuten zendtijd op 
een radiostation. Twaalf 
daarvan werden gebruikt 
om een hoorspel uit te zen-
den en de andere drie mi-
nuten werden gebruikt als 
reclame voor het zeepmerk 
Oxydol. De naam soapse-
rie is dus afgeleid van het 
Amerikaanse soap-opera. 
Deze uitzendingen wer-
den in de jaren 30 voor het 
eerst uitgezonden op de 
radio en vanaf de jaren 40 
ook op de televisie en zij 
werden gesponsord door
wasmiddelfabrikanten die 
het luisteren of kijken gere-
geld voor hun reclames on-
derbraken. De echte soap-
series worden 4 à 5 maal 
per week uitgezonden. De 
series (zonder zeep) zijn 
in principe maar 1 keer per 
week op TV.
Deze “zeeploze” series 
van tegenwoordig zijn bij-
na minifilms van 42 minu-
ten. Alles wordt uit de kast 
gehaald, er zijn enorme 
budgetten. Waren vroeger 
de series weggelegd voor 
de B-acteurs die niet goed 
genoeg waren voor het 
witte doek, tegenwoordig 
schamen de FILMsterren 
zich absoluut niet meer 
om een grote rol te spelen 
in een serie. Kijk naar Big 

ZEEP
Door Katja van der 
Vorst
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aflevering van Suits, maar 
laten we wel wezen, in 
1979 was er bijna niets be-
langrijker in de hele wereld 
dan te weten..... WIE JR 
NEERSCHOOT IN DE
CLIFFHANGER VAN DAL-
LAS. Wat voor impact had 
“de serie” toen al, eigenlijk 
te bizar voor woorden als je 
erover nadenkt. Met in die 
tijd bijna alleen de TV als 
medium.
De KRO/NCRV was de 
eerste omroep in Neder-
land. In April 1955 zonden 
ze de allereerste serie op 
de Nederlandse TV uit en 
dat was Swiebertje. Wie 
kent hem niet, onze Swie-
ber samen met Saartje en 
Bromsnor.
Terwijl ik dit schrijf, ga ik 
meteen in gedachten naar 
Swiebertje bij Saar in de 

Little Lies, waar het werke-
lijk bol staat van de A-list-
beroemdheden. Het zijn nu 
de series in
plaats van de films, die de 
grote sterren voortbren-
gen, denk aan Game of 
Thrones. Zelf kan ik me de 
serie Dallas het beste her-
inneren van vroeger, jeetje 
wat vond ik het spannend. 
Elke zondag mocht ik van 
ons mam langer opblijven, 
want om 20.00u begon 
Dallas. Tataaa tataaa ta-
taaadadadada
tadadadadaaaaaa..... (tune 
van Dallas voor diegenen 
die geen idee hebben waar 
de laatste zin over gaat). 
Hoe oud zal ik geweest 
zijn, ik denk een jaar of 10. 
Dallas, met JR, Sue Ellen, 
Bobby en Pamela en na-
tuurlijk de knappe Sam-
my-Jo (mijn eerste kind 
zou Sammy-Jo heten, dat 
stond als een paal boven 
water). De dagen werden 
afgeteld
naar de zondag, want dan 
kon ik weer mee dromen in 
de wereld van mijn soap-
sterren op Southfork.
De series van nu worden 
compleet gehypet door so-
cial media. Iedereen heeft 
een mening over wie de 
troon moet bestijgen in 
Game Of Thrones, of dat 
Rachel Zane (nu in real life 
beter bekend als Hare Ko-
ninklijke Hoogheid de
hertogin van Sussex Meg-
han Markle) nog een keer 
moet terugkeren in een 

keuken. Marente is me 
ondertussen raar aan het 
aankijken, want ik ben luid-
keels aan het zingen gesla-
gen: daar komt Swiebertje, 
rare Swiebertje
onze Swieber met zijn in-
gedeukte hoed, daar komt 
Swiebertje, rare Swiebertje
onze Swieber die steeds 
malle dingen doet
Na Swiebertje volgden 
er meer series: Pipo de 
Clown, Stiefbeen en Zoon 
en Dagboek van een Her-
dershond, om er een paar 
te noemen.
Vele jaren en vele om-
roepen later, in 1989 start 
dan de commerciële met 
TV 10 van Joop van den 
Ende. Het aanbod wordt 
groter, er komen meer se-
ries MAAR... er komen ook 
reclameblokken, vreselijke 
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FLIXCHEATING. Menig 
relatie is eraan onderdoor 
gegaan. Je kunt beter 
vreemdgaan met een per-
soon dan met een serie 
kan ik je vertellen. Dus,
de oplossing voor elk Net-
flixhuwelijk dat niet op-
schiet: neem er een se-
rie-“liefje” naast (in mijn 
geval is dat meestal een 
heerlijke girlpowerserie zo-
als Scandal of The Good 
Wife), waar je alleen naar 
kijkt zonder rekening te 
hoeven houden met je be-
tere helft. Hij heeft ook zo’n 
serie-”liefje” naast ons Net-
flixhuwelijk. In zijn geval 
vecht, schiet en bloed zijn 
serie-“liefje” veel en
vaak en daar zit ik dan 
weer niet zo op te wachten, 
maar ach, zo is iedereen 
tevreden.
Maar hoe je het ook wendt 
of keert, de moraal van dit 
verhaal is duidelijk.
Zonder zeep geen Swie-
bertje.....!
Liefs, Katja

dinnen over welke serie we 
nu moeten
gaan kijken. En vindt 
vriend- of vriendinlief dit 
ook een leuke serie, zodat 
we gezellig samen kunnen 
kijken?
Hoe leuk is het, samen of 
alleen bingend op de bank. 
Op een druilerige dag werk 
je toch zo een seizoentje of 
2 onder een dekentje weg. 
Suits, Stranger things, La 
Casa de Papel, zeg het 
maar, voor elk wat wils. Er 
is echter 1 gouden regel 
als je samen kijkt. Eenmaal 
SAMEN begonnen aan 
een serie, dan ook SAMEN 
afmaken. Wijk je van deze 
regel af, dan is dat vaak 
het begin van het einde. 
Heeeeeeel slecht voor je 
huwelijk, dat
verder kijken..... Sterker 
nog, het héét niet eens 
verder kijken, nee beste 
mensen, het heeft een of-
ficiële naam. Het stiekem 
verder kijken zonder die-
gene waarmee je de serie 
gestart bent, heet NET-

reclameblokken. In groten 
getale nemen ze de series 
over. Midden in een span-
nende aflevering van je 
favoriete serie, zit je er net
helemaal in, op het puntje 
van je stoel, je hangt aan 
de lippen van het verhaal 
en..... hoppaaaaa..... recla-
meblok!
En dat maal 4 per serie van 
42 minuten, met als gevolg 
dat ik en velen met mij, om 
die reden, nauwelijks meer 
TV kijken.
Maar daar was in 2013 de 
verlosser van de reclame-
blokken in de vorm van 
Netflix video on demand. 
Persoonlijk ben ik meer fan 
van HBO, maar to each his 
own zullen we maar zeg-
gen. Wat een opluchting, 
kijken wanneer je
wilt, wat je wilt, hoe je wilt. 
Zeg het maar en het is 
mogelijk. We kijken in alle 
standen, op elk tijdstip en 
in elke vorm.
En kijken doen we. Er is 
met regelmaat groot over-
leg met vrienden en vrien-
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Sporthal Suytkade

Voor de vakantie heb ik 
een aardige klaagzang 
gehouden betreffende de 
fantastische sporthal aan 
de Suytkade in Helmond 
waar we onze competitie- 
en bekerwedstrijden mo-
gen spelen.

Gelukkig is er goed nieuws, 
inmiddels zijn de oude 
conventionele lichtbalken 
met de dubbele TL-ver-
lichting vervangen door 
LED-verlichting. In plaats 
van 2 rijen licht per balk is 
er nu nog maar 1 rij licht. 
Voor badmintonnen erg 
prettig, want minder kans 
om de shuttle te verliezen 
in de lichtbaan. Daarnaast 
geven ze enorm veel licht. 
Ze staan nu op 100% licht-
sterkte, deze zou terug 
gebracht kunnen worden 
naar 90-80 of zelf 70%, 

echter na testen blijkt de 
100% prima te doen.

Daarnaast wordt de vloer 
wat vaker schoon gemaakt 
en hoogstwaarschijnlijk ko-
mend jaar vernieuwd. Tot 
die tijd vraag ik jullie aan-
dacht voor onderstaande:

Nu het weer herfst is en 
richting winter gaat, is het 
extra belangrijk om de zaal 
zuiver te houden en geen 
stof/vuil mee naar binnen 
te lopen. 
De gemeente/eigenaar 
Green bv heeft aangege-
ven in deze periode vaker 
schoon te zullen (laten) 
maken, maar dan moeten 
wij als gebruiker daaraan 
ook een bijdrage leveren.
 
Daarom aan alle competi-
tiespelers, coaches, jeugd-

begeleiders en tellers het 
verzoek om de zaal alleen 
te betreden met daarvoor 
bestemde zaalschoenen 
(waarmee niet buiten gelo-
pen is).
Ook als je na het spelen 
en douchen weer terug de 
zaal in gaat, is het van be-
lang om toch je zaalschoe-
nen weer aan te doen. Ga 
niet met je normale schoe-
nen weer naar binnen.
De zaalwacht dient hierop 
ook te controleren bij bin-
nenkomst en tijdens de 
wedstrijden.
 
Hiermee leveren we zelf 
een bijdrage aan een 
schone vloer die niet door 
stof/vuil glad wordt, zodat 
we het aantal onnodige 
blessures beperken. Te-
vens kunnen we dan ook 
de gemeente / Green b.v. 
aanspreken als zij meer 
inzet moeten verrichten 
om de zaalvloer te reinigen 
indien deze toch te glad 
wordt (door andere gebrui-
kers).
 
Alvast bedankt voor jullie 
medewerking!

Groet,  
Ruud Fransen
Lid van de B.C.S. van de 
HBB

HOUD DE VLOER SCHOON!
Door Ruud Fransen
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Ons vaandelteam  
MIXED 1 staat na 4 
speelronden op een ver-
dienstelijk gedeelde 2e 
plaats in de hoofdklasse, 
samen met Mierlo 3 en op 
slechts 1 punt van koploper 
Hanevoet 1.  Tegen Mierlo 
3 heeft Mixed gelijk ge-
speeld en op 14 november 
speelt Mixed 1 tegen kop-
loper Hanevoet. Hopelijk 
kunnen ze hier een over-
winning pakken en daar-
mee over Hanevoet heen 
gaan.  Wat verder op valt 
bij Mixed 1 is dat Ruud van 
Kilsdonk erg sterk is terug 
gekomen na zijn blessure, 
hij heeft tot op heden al zijn 
partijen gewonnen!
Mixed 1 speelt pas in janu-
ari voor de beker.

MIXED 2  speelt haar 
wedstrijden in de Over-
gangsklasse- I, na 4 ge-
speelde wedstrijden staat 

dit team op een 3e plaats, 
met inmiddels 4 punten 
achterstand op koploper 
Bakel 1. Mixed 2 heeft 
al wel flinke pech gehad 
door de blessure van Paul 
Boelens, gelukkig valt Mi-
chael Hollanders in als hij 
tijd heeft. Daarnaast was 
Jürgen afwezig in de eer-
ste wedstrijd wat ook een 
behoorlijke verzwakking 
is, bovendien was dit in de 
wedstrijd tegen koploper 
Bakel. Hierdoor is er nog 
alle kans om revanche te 
nemen in de return later in 
het seizoen. Zowel Monika 
als Jürgen hebben nog al 
hun partijen gewonnen en 
zijn dus bijzonder goed be-
zig.
In de beker heeft Mixed 
2 met 4-3 gewonnen van 
RBC uit de andere poule 
en is daarmee dus door 
naar de 2e ronde.

In de overgangsklasse II 
vinden we MIXED 3 te-
rug.  Voor enkele spelers 
van dit team is het, na 
promotie in de 1e klasse, 
de eerste ervaring in de 
overgangsklasse. Echter 
door aanvulling van enkele 
zeer ervaren teamgenoten 
doet Mixed 3 het prima. Na 
4 speelronden staan ze 
op een keurige 3e plaats, 
inmiddels wel op 4 punten 

van koploper  RBC1. Ton, 
met al zijn ervaring en het 
inzicht van een toptrainer, 
scoort een perfecte 100%!
Helaas mocht Mixed 3 in 
de beker aantreden tegen 
de koploper uit de ande-
re poule, Bakel  1. Deze 
spannende wedstrijd werd 
verloren met  5-2 waardoor 
het bekeravontuur ten ein-
de is.

MIXED 4, ook in een ge-
heel nieuwe samenstelling, 
speelt in de enige poule 
in de 1e klasse. Vanzelf-
sprekend had Mixed 4 al 
voorafgaand aan de com-
petitie een blessuregeval 
in de persoon van Arne. 
Hierdoor bleven er slechts 
2 heren over die allebei lie-
ver geen 3 partijen spelen 
in verband met blessures 
in het verleden. Gelukkig 
kon Roger nog tijdig toe-
gevoegd worden waardoor 
Mixed 4 op papier weer 3 
heren hebben. In de prak-
tijk heeft het team pas 1 
keer in een complete sa-
menstelling gespeeld. On-
danks dat staat ook Mixed 
4 na 4 wedstrijden op een 
nog keurige 3e positie op 
de ranglijst, wel al op 5 
punten van de koploper 
Bakel 2. Met ruim 70% is 
Rob de best scorende spe-
ler uit dit team.

Senioren competitie

HOE DOEN 
ONZE TEAMS 
HET IN DE 
COMPETITIE 
EN BEKER?
Door Ruud Fransen
VCL-er BC Mixed
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Senioren competitie Mixed 4 speelt in januari 
pas voor de beker.

MIXED 5, uit komend in 
de 2e klasse-I heeft een 
lastige start van het sei-
zoen en staat na 5 wed-
strijden op een 6e plaats 
met inmiddels 10 punten 
achterstand op de koplo-
per RBC2. Echter dit team 
heeft al 6 wedstrijden ge-
speeld.  Bovendien heeft 
Mixed 5 al tegen zowel 
de nummer 1 als ook de 
nummer 2 in deze klasse 
gespeeld! Alle kans dus 
om verder te stijgen op de 
ranglijst. Met name Katja 
en Teun doen het prima 
met een score van boven 
de 80%
In de beker bleek dat de 2e 
klasse-II waarschijnlijk wel 
beduidend sterker is dan 
de 2e klasse-I, er werd met 
maar liefst 6-1 gewonnen 
van Bakel 3.

In de 3e klasse-I speelt 
het nog altijd jeugdige 
team Mixed 6. Zij staan 
na 2 wedstrijden op een 

5e plaats, echter met een 
wedstrijd minder gespeeld 
dan de nummers 2 t/m 4. 
Dus dat zegt nog niet zo 
veel op dit moment.  Met 
67% is Joran op dit mo-
ment de best scorende 
speler in Mixed 6.
In de beker werd keurig de 
2e ronde gehaald door een 
4-3 overwinning op Veld-
hoven 1 uit de andere pou-
le in de 3e klasse.

Na 3 wedstrijden in de 4e 
klasse-I staat MIXED 7 
op een perfecte 1e plaats 
in de ranglijst. Dit ondanks 
een horror blessure van 

Betsie die daardoor dit sei-
zoen zeker niet meer zal 
kunnen spelen en het feit 
dat ze bijna elke wedstrijd 
in een andere samenstel-
ling spelen. Met een score 
van maar liefst 100% zijn 
Suzanne en Ronald de 
best scorende spelers uit 
dit team.
In de beker heeft Mixed 7 
inmiddels met 4-3 gewon-
nen van Gemert 4 en is 
daarmee door naar de 2e 
ronde.
Ik wens alle teams nog 
veel succes, maar vooral 
fijne en blessurevrije wed-
strijden.
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Het hoogtepunt van het 
seizoen tot nu toe vond 
plaats buiten de sporthal. 
Op zaterdag 9 november 
had Mixed 3 haar (eerste) 
teamuitje. Martin moest 
helaas ziek afhaken en 
heeft dus nog wat in te 
halen tijdens het volgen-
de teamuitje. De rest van 
het team zat al om half 
2 in de trein richting het 
mooie Maastricht. Aldaar 
aangekomen stond Alex 
klaar met koffie en heerlij-
ke brownies. Na de koffie 
was het al snel tijd voor 
een biertje op het Vrijthof, 
als voorbereiding op de 

op het formulier. Vervol-
gens werden er helaas 
4 driesetters verloren en 
werd er uiteindelijk gelijk 
gespeeld. Niet verkeerd, 
volgende keer beter. Tus-
sendoor is Mixed 3 in actie 
gekomen in de beker, te-
gen Bakel 1, kampioens-
kandidaat in de andere 
poule. Het bleek dan ook 
een zware pot te zijn. Posi-
tief aan die avond was dat 
het met Ton dusdanig goed 
ging dat hij besloot twee 
wedstrijden te spelen, om 
ze vervolgens ook allebei 
te winnen. Daar bleef het 
helaas bij en Mixed werd 
zo al in de eerste ronde uit-
geschakeld.

pas zou gaan komen. De 
wedstrijd werd uiteindelijk 
met 5-3 verloren, vooral 
door de erg sterke dames 
van RBC. Ondertussen 
zijn we een paar maanden 
verder en staat RBC bo-
venaan de competitie. In 
de tweede wedstrijd kwam 
Mixed 3 uit tegen Phoenix 
2, een leuk team dat er 
een spannende avond van 
maakte. Opnieuw werd er 
met 5-3 verloren, maar 
Mixed zag genoeg positie-
ve punten om op verder te 
gaan. Een week later tegen 
Brabantia 2 ging het dan 
ook weer erg goed. Alleen 
de twee heren enkels wer-
den, diep in de derde set, 
verloren. De eerste over-
winning was daarmee bin-
nen. Op dat moment stond 
Mixed netjes in de midden-
moot en stond de wedstrijd 
tegen concurrent Con Brio 
5 op het programma. Con 
Brio 5 is vorig jaar met een 
kleine voorsprong kampi-
oen geworden in de eerste 
klasse en dus samen met 
ons gepromoveerd naar de 
overgangsklasse. Mixed 
had een wat onhandige 
voorbereiding op deze 
wedstrijd; Anniek was bij 
de Lama’s in Amsterdam, 
Martin moest zich juist 
haasten om vanuit Amster-
dam op tijd in de hal te zijn 
en Ton moest op tijd naar 
huis omdat puppy Lily voor 
het eerst alleen thuis was. 
Desondanks stond er al 
snel een 3-0 voorsprong 

Vorig seizoen eindigde 
Mixed 5 op de tweede 
plaats in de eerste klasse, 
genoeg om te promoveren 
naar de overgangsklas-
se. Van dat team besloot 
Marije om nog een jaartje 
in de eerste klasse te blij-
ven. De rest van het team 
(Anniek, Evi, Martin en 
Bas) ging samen door als 
Mixed 3. Om mee te kun-
nen doen in de overgangs-
klasse werd het team ver-
sterkt met Evelien, Roger 
en Ton, die voor het eerst 
na zijn knieblessure weer 
competitie wilde gaan spe-
len. Roger werd echter 
al snel tegen een mooie 
transfersom weggekaapt 
door Mixed 4, waar hij 
daarna uitgegroeid is tot 
publiekslieveling. Met Ton 
werd afgesproken dat hij 
zou beginnen met alleen 
de herendubbel. In de ope-
ningswedstrijd tegen RBC 
1 bleek al snel dat de erva-
ring van Ton erg goed van 

Mixed 3
Overgangsklasse

Door Bas Fransen

SEIZOEN 
START 
MIXED 3

TEAMUITJE
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tal foute omschrijvingen. 
Eenmaal terug in Beek en 
Donk werd er gezellig af-
gesloten bij van de Burgt. 
Daar het kon natuurlijk niet 
al te laat worden… onze 

escape room. Dat Mixed 
3 langzaamaan goed op 
elkaar ingespeeld raakt 
bleek daar wel. Een snelle 
49 minuten na opgesloten 
te zijn in de poker kamer, 
was de buit al gevonden 
en werd de kamer verla-
ten. Het was een leuke 
kamer en er werd erg goed 
samengewerkt (en ook 
erg sterk gerekend door 
Evelien). Dit succes mocht 
natuurlijk groots gevierd 
worden bij restaurant/spe-
ciaalbiercafe de Zwaan. 
Veel speciaalbier en goed 
eten verder was het weer 
tijd om met de trein terug te 
keren. Schaamteloos werd 
daar een fanatiek potje 30 
seconds gespeeld, ik kan 
me niet anders voorstellen 
dan dat de andere reizigers 
zich kostelijk vermaakt 
hebben met een aan-

dames moesten goed sla-
pen voor de belangrijke 
uitwedstrijd tegen Feducia 
1. Maar dat is verder een 
lang verhaal… op naar de 
volgende.

Mixed 7
Vierde klasse

Door Suzanne Bouman

EEN GOEDE
START

12-09-2019
Mixed 7 -RBC 3
De eerste wedstrijd van 
het seizoen, wij worden 
kampioen...

Althans dat proberen we, al 
onze tegenstanders echter 
ook. De baan op met Anja , 
Marianne , Suzanne , Chiel 
en Dennis.
We mochten meteen een 
extra baan gebruiken en 
startten met 1e en 2e GD. 
Chiel en Suzanne sleepten 
het 1e winstpunt binnen. 
Dennis en Marianne verlo-
ren en gaven 1 puntje aan 
de tegenstander.
De HD werd een spannen-
de 3 setter die Dennis en 
Chiel toch mooi even bin-

nen haalden.
Dennis en Suzanne won-
nen hun enkelspel. Anja en 
Marianne waren nog niet 
echt op elkaar ingespeeld 
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18-09-2019
Ganzeveer 4 - Mixed 7
De baan op met Betsie, 
Suzanne, Dennis enRo-
nald ( of was het nou Ro-
land? ) We startten met de 
1e GD; Dennis en Betsie. 
Wat een mooie wedstrijd, 
het gaat gelijk op. Er
werd gevochten voor ieder 
punt. Na een mooie 3 set-
ter is het eerste winstpunt 
voor ons binnen!
Dat belooft wat voor de 
rest van de avond!!
OF??... TOCH NIET?!...
De daarop volgende wed-
strijden worden met 'ge-
mak' binnen gehaald, 
waarbij onze tegenstan-
ders dikwijls niet boven 

de 10 punten uit wisten te 
komen.
6-0 was het... met nog 2 
DE te gaan.
Betsie heeft de eerste set 
gewonnen, ze zat er lekker 
in. Het zag ernaar uit dat 
ze die 2e set ook wel even 
ging doen. Toen sloeg het 
noodlot toe.. Een harde 
val, we zagen allen... Dit is 
niet goed.
EHBO werd ingeschakeld, 
die daarop 112 belden 
waarop er een ambulance 
werd ingeschakeld.
Betsie is een bikkel, ze 
bleef positief kon nog altijd 

EEN BIT-
TERZOETE 
OVERWIN-
NING

09-10-2019
Mixed 7 - Con Brio 7
De baan op met Anja, Su-

waardoor de DD verloren 
ging. Chiel was nog niet 
helemaal blessure/ pijntjes 
vrij waardoor de 1e HE ook 
verloren ging.
Met nog 1 DE2 te gaan 
(met een tussenstand van 
4-3 voor ons ) Haalt Anja 
mooi de winst binnen.
Met een 5-3 overwinning 
hebben we de avond mooi 
afgesloten.
Op naar de volgende ˝! WIND MEE

lachen en wist vanaf de 
brancard nog even te
melden: Suus jij gaat je 
DE nog even winnen. Dat 
is dus ook gebeurd; voor 
Betsie
Eindstand 7-1 en een 
teamgenoot die niet meer 
mee kan doen.
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min of meer toch nog bin-
nen de lijntjes. Onze door-
zetter Anja heeft in haar 
DE de tegenstander flink 
laten zweten en gaf zich 
niet zomaar gewonnen, 
waardoor Anja de DE net 
niet binnen harkt in 3 sets.
Trots op ons team, ditmaal 
dus 7-1 winst voor Mixed 7. 
Dat voelt lekker!

Trainingsschema 
Maand datum 20:40-21:30u 21:30-22:10u

November 29 M1,M2,M3 M4,M5,M6

December 6,13,20 M4,M5,M6 M1,M2,M3

27 vrij spelen

Januari 3 vrij spelen

10,17,24.31 M4,M5,M6 M1,M2,M3

Februari 7  en 14 M1,M2,M3 M4,M5,M6

21 en 28 vrij spelen

Maart 6,13,20 M4,M5,M6 M1,M2,M3

27 vrij spelen

April 3, 10 en 17 M1,M2,M3 M4,M5,M6

24 vrij spelen

Training

• Het trai-
ningssche-
ma kan mo-
gelijk in 
overleg nog 
wijzigen. Dat 
wordt tijdig 
bekend ge-
maakt.

Gelukkig geeft Ton ook dit jaar weer training aan de senioren. Samen met de VCL-er 
en het bestuur heeft hij weer een trainingsschema gemaakt zodat iedereen deze tijdig 
in zijn/haar agenda kan plaatsen om zodoende geen enkele broodnodige training te 
missen. Je traint niet alleen voor jezelf maar ook voor  je teamgenoten en om de eer van 
onze club hoog te houden. Hopelijk zien we iedereen terug op de banen bij Ton!

zanne, Ronald en Chiel
Vorig seizoen 1x verloren 
met 7-1 , 1x gelijk gespeeld 
en 1x 5-2 overwinning in 
de beker tegen
Con Brio.
Werk aan de winkel dus.
En dat hebben we zeker 
gedaan. Alles in 2 sets 
gewonnen, bijna alles. We 
hadden wind mee en alles 
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Programma en uitslagen Senioren

Uitslagen Okt. - Nov. 
Datum Team
02-10 MIxed 3 - Phoenix 2 3-5

Mixed 2 - Con Brio 4 5-3
Mixed 5 - Dommelen 1 4-4

03-10 Mixed 4- Hanevoet 2 5-3
Heiakker 1 - Mixed 6 5-3

09-10 MIxed 7 - Con Brio 7 7-1
Mixed 1 - Phoenix 1 4-4
Brabantia 2 - Mixed 3 2-6

10-10 BCAB 3 - Mixed 4 5-3
23-10 Mixed 6 - Heeze 1 5-3

Bakel 3 - Mixed 5 1-6
30-10 Bakel 1 - Mixed 3 5-2

RBC 1 - Mixed 2 3-4
Ganzeveer 3 - Mixed 5 2-6

31-10 Mierlo 3 - Mixed 1 4-4
06-11 Veldhoven 1 Mixed 6 3-4

Mixed 2 - Mierlo 5 8-0
07-11 Mixed 4 - BC 85 1 3-5

Mixed 3 - Con Brio 5 4-4

Programma Nov. - Dec.
Datum Team Baan
27-11 Mierlo 4 - Mixed 3 9

Mixed 2 - Bakel 1 10
Mixed 7 - BC 85 2 13
Sm Bruang 1 - Mixed 1 15

28-11 Mixed 6 - Hanevoet 4 8
Someren 2 - Mixed 5 11

11-12 Mierlo 8 - Mixed 6 6
Mixed 2 - eindhoven 1 8
Mixed 5 - Gemert 1 10

12-12 Mixed 4 - Bakel 2 11
18-12 Mixed 1 - Someren 1 6
19-12 RBC 1 - Mixed 3 6

Someren 5 - Mixed 7 10

13-11 Gemert 2 - Mixed 6 7-1
14-11 Mixed 5 - Mierlo 6 5-3

Mixed 1 - Hanevoet 1 4-4
20-11 Mixed 2 - Phoenix 3

Mierlo 11 - Mixed 7
Sm Bruang 2 - Mixed 4

Scoringspercentages  Dames

s w %
1 Suzanne Bouman 8 8 100
2 Anne Swinkels 7 6 86
3 Katja vd Vorst 10 8 80
4 Evi v Rixtel 9 6 67
5 Anke v Dijk 11 7 64

 

Scoringspercentages  Heren

s w %
1 Ronald Hertogs 6 6 100
2 Ton Slaets 5 5 100
3 Jurgen van Kraaij 5 5 100
4 Dennis Verlijsdonk 6 5 83
5 Chiel Meulendijks 6 5 83
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Programma en uitslagen Senioren Standenlijst Senioren 2019-2020

Mixed 1
Hoofdklasse
1 Hanevoet 5-26
2 Mixed 1 5-25
3 Mierlo 3 4-21
4 Sm Bruang 1 5-17
5 Con Brio 3 4-15
6 Phoenix 1 4-15
7 BCAB 2 4-15
8 Someren 1 5-10

Mixed 2
Overgangsklasse I
1 Bakel 1 5-27
2 Con Brio 4 4-19
3 Mixed 2 4-18
4 Phoenix 3 4-17
5 Eindhoven 1 5-16
6 Mierlo 5 4-7

Mixed 3
Overgangsklasse II
1 RBC 1 4-20
2 Mierlo 4 4-19
3 Mixed 3 4-16
4 Brabantia 2 4-15
5 Phoenix 2 4-15
6 Con Brio 5 4-11

Mixed 4
Eerste klasse
1 Bakel 2 4-21
2 BCAB 3 4-17
3 Mixed 4 4-16
4 Sm Bruang 2 3-13
5 Hanevoet 2 3-12
6 BC ‘85 1 3-9
7 Never Down 1 3-8

Mixed 5
Tweede klasse I
1 RBC 2 5-26
2 Dommelen 1 5-25
3 Someren 2 5-25
4 Mixed 5 5-21
5 Mierlo 6 5-19
6 Gemert 1 5-19
7 Geldrop 1 5-13
8 Ganzeveer 3 5-12

Mixed 6
Derde klasse II
1 Gemert 2 4-21
2 Hanevoet 4 3-19
3 Someren 4 4-16
4 Heiakker 1 3-13
5 Mixed 6 3-9
6 Mierlo 8 3-9
7 Heeze 1 4-9

Mixed 7
Vierde klasse I
1 BC ‘85 2 3-20
2 Mixed 7 3-19
3 RBC 3 4-16
4 Mierlo 11 4-14
5 Con Brio 7 3-13
6 Ganzeveer 4 4-10
7 Someren 5 3-2
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Oplossing puzzel:

CLOWN

Patrick Wetzel
Piet van Thielplein 17
5741 CP Beek en Donk
tel. 0492 450693 

BedaNKt NaMeNS de RedactIe

MINIMIKS

Uitgave volgende clubblad

December 2019

Open jeugdtoernooi BC Mixed

2 februari 2020

en 
Clubkampioenschappen 

27 juni 2020 

Noteer in je agenda:

SchRIjveRS MINIMIKS
Aan dit clubblad werkte mee: Ton Slaets, Gert Lahaije, Lieke v Beek, Fleur Merks, Suze Derk-sen, Jesse Jans, Pim v Kaathoven, Rik v Kaat-hoven, Fenna Gruijters, Sanne Jansen, Rune vd Vorst, Jimmie Coppens, Erwin Boudewijns, Claudia Verheijen, Paul vd Vegt, Jan Driessens, Rien v Kessel, Tom Poppelaars, Daeny Muller, Bas Fransen en Suzanne Bouman

Bedankt namens de redactie!
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