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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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Lid van de Helmondse
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KvK nr.: 40239324
IBAN Rekeningnummer
NL10RABO0101425597
Sporthal D’n Ekker,
Muzenlaan 2a
5741NS, Beek en Donk
Tel: 0492-466263
www.bcmixed.nl
Redactie:
Marlie Fransen
(lay out)
Ruud Fransen
Katja van der Vorst
Arne van de Wijdeven
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Van mini naar jeugd: Jules van Herwijnen, Sep Tiebosch en Jelte Bouman.

Agenda
3-01

Nieuwjaarsreceptie

02-02

Mixed Open jeugdtoernooi

05-04

HBB kampioenschappen jeugd

17-05

HBB senioren kampioenschappen

24-05

Bekerfinale en huldiging HBB
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Van de redactie...
HBB Badminton milieu
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Van jullie voorzitter
Om te beginnen prettige kerstdagen en alvast een
heel mooi 2020 gewenst.
Over een paar weken bevinden we ons in de Twintiger-jaren van deze eeuw. Velen van ons hebben tijdens de
geschiedenisles op school nog geleerd wat er allemaal
aan de hand was in de Twintiger-jaren van de vorige
eeuw. The Roaring Twenties, zoals ze ook wel genoemd
worden. Natuurlijk weten we allemaal dat het economisch
gezien in die tijd niet zo goed ging. Dat is nogal een understatement.
Aan het einde van dat decennium was de grote beurskrach op Wall-Street
en werd in Europa het Nationaal-Socialisme steeds machtiger met uiteindelijk 10 jaar later WO II als resultaat. Een duister scenario waarop we in
de huidige jaren twintig natuurlijk niet hopen.
Er waren 100 jaar geleden echter ook mooie ontwikkelingen. De vitamine
B1 wordt ontdekt door twee Nederlandse wetenschappers. De mode van
zowel mannen als vrouwen werd steeds uitdagender onder invloed van
onder andere Coco Chanel. In Amerika werd de broodrooster uitgevonden.
En Johnny Weissmuller (later bekend als Tarzan in de gelijknamige film)
wint tijdens twee Olympische Spelen 5 gouden medailles. Badminton is in
die tijd nog een kleine sport die vooral in Engeland of kolonies van dat land
gespeeld wordt. In de loop van de Jaren twintig ontwikkelt de sport zich
snel en in 1931 wordt de Nederlandse Badminton Bond opgericht. Dertig
jaar daarna is BC Mixed een feit.
Terug naar de jaren twintig, wel te verstaan het jaar 2020. Wat staat ons
allemaal te wachten. Ongetwijfeld veel mooie dingen. Vanuit BC Mixed
staat er in ieder geval weer van alles op het programma. Te beginnen met
de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 3 januari. We hopen daar natuurlijk
weer zoveel mogelijk leden te mogen begroeten voor een gezellige avond
met een hapje en een drankje. Nog een paar grote evenementen die je
alvast in de agenda kunt zetten zijn: Het BC Mixed Open Jeugdtoernooi op
de eerste zondag van februari (2-2-2020) en de Feestavond op 4-4-2020.
Tot volgend jaar.
Ton Slaets
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Bestuursmededelingen
NOTULEN BESTUURSVERGADERING
BC MIXED, DONDERDAG 14-11- 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 20.15 uur.

2. INGEKOME EN UITGEGANE STUKKEN

Ingekomen:
• Mail van de HBB met het
verzoek om de regels omtrent het betreden van de
zaal met buitenschoenen
na te leven en te handhaven.

3. NOTULEN BESTUURSVERGADERING d.d. 14

oktober 2019
• De notulen zijn met dank
aan Gert goedgekeurd.

4. FINANCIEËN
• Niets.

5. LEDENBESTAND

• Van mini naar jeugd: Jules van Herwijnen, Sep
Tiebosch en Jelte Bouman. • De presentielijst
van 4 vrijdagen laat het
volgende van de opkomst
zien: -20-30 jaar is goed
-40-50 jaar is matig

-boven de 50 is goed
De gemiddelde opkomst
is 50 van de 90 potentiele
spelers.

• Archiefcommissie: -Niets.
• Wijzigingen vrijwilligers:
-Geen.

6. COMMISSIES

• De HBB kampioenschappen komen naar D’n Ekker.
• De volgende vergadering
is op maandag 16/11.

• Recr. -De beginnerscursus besproken. • JC:
-Niets • Red: -De volgende Minimiks verschijnt op
29/11. • Bac: -Data voor
de agenda: clubkampioenschappen op 27/6 en de
feestavond op 4/4.
• Jubileum Commissie:
-Het seniorenkamp besproken. • TC: -De clubkampioenschappen
besproken en het bekend
maken ervan. Er wordt
alleen op de zaterdag gespeeld. -De uitnodiging
van het jeugdtoernooi
wordt volgende week verstuurd. • CC: -Uitnodiging
versturen voor de uitwisseling bij Bakel. -De datum
bij ons voor de uitwisseling
wordt 12/6. • Sfeer: -Goed.
• PR en Sponsoring: Niets.
• Website: -Overleg gepland.
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7. RONDVRAAG

8. SLUITING

• Ton sluit de vergadering
om 22.30 uur.
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Nieuwe leden, even voorstellen.......
LIV VAN DER RIJT
Hallo ik ben Liv van der Rijt, ik ben 6 jaar
oud. Ik zit op Basisschool 't Otterke in groep
3. Mijn hobby's zijn badminton en dansen
op zaterdagochtend bij Dede. Verder vind ik
kleuren en knutselen ook heel leuk. Samen
met mijn vriend Riley Verbrugge kom ik op
vrijdagavond de sporthal onveilig maken.

JEUGD
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Mijn kin lijkt te steunen
op jouw hoofd Laurens

1,1,2,3 dat is de
Fibernachi reeks
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OPEN JEUGDTOERNOOI
BC MIXED
Zondag 2 februari 2020

Het leukste toernooi
van het jaar.
Geef je nog snel op.
(Dit kan nog tot 10 januari
2020. Wij hopen op zo veel
mogelijk inschrijvingen van
BC Mixed zodat we, net als de
vorige jaren, als Mixed weer
goed vertegenwoordigd zijn)
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NBBJ
VRIJWILLIGE OUDERS;
Een behoorlijk aantal vrijwillige ouders hadden zich
aangemeld zodat we de
totale bezetting konden
onderverdelen in een wedstrijdtafel, zaalwacht, loterij en niet te vergeten onze
fotograaf (Fiona Bijl)

DE ORGANISATIE;

BIKKEN EN BAKKEN
JEUGDTOERNOOI 2019

Door Leon Florentinus, hoofdtrainer en toernooileider, nbbj.nl 25-11-2019

ALGEMEEN:

Toen we een 6-tal jaren
geleden begonnen met de
organisatie van onze 1e
wedstrijddag welke structureel gelijktijdig met de 1e
dag van de Regio Senioren
Kampioenschappen(RSK)
verspeeld werd, kon niemand vermoeden dat er
de 7e keer echt volgens
Badminton
nederland.
toernooi.nl ingeschreven
moest worden.

VOORBEREIDINGEN;

Eerst maar eens nadenken
over een naam en omdat

ik onze 1e aangemelde
sponsor toch wel in het
badminton zonnetje wilde zetten werd dit al ras
het NBBJ Bikken&Bakken
jeugdtoernooi.
Na een behoorlijk lange
voorbereidingstijd
van
Toernooi.nl operationeel
maken, toernooi reglement, promotie, op persoonlijke titel lobbyen,
organisatie, etc, etc. zijn
we op vrijdag 15 nov over
gegaan op de loting en
aansluitend alles op de site
plaatsen
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De wedstrijdtafel zorgde
voor het invullen van de
wedstrijdsheets, uitslagen
en de communicatie via
internet met de site van
toernooi.nl. Tevens werden
de spelers van de eerstvolgende partijen opgeroepen
op de spelersbank waarna
vervolgens de zaalwach-

Jan van Riel als eigenaar
van Bikken&Bakken met
een speciale herinnering
en Leon Florentinus
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ten zorgden voor het door
wisselen van vrijkomende
banen. Een prima systeem
om het tijdspad van alle
wedstrijden een beetje in
de hand te houden

DE DAG ZELF:
‘s Morgens om 07.30 waren Rob AZ en ik al aanwezig om daar waar nodig was te beginnen met
het inrichten van de zaal.
Ook de overige vrijwillige
ouders waren ruim op tijd
aanwezig zodat zeker een
half uur voorafgaande het
tijdstip 1e wedstrijd alles
gereed was. Even voor
09.00 een welkomstwoord
met wat afspraken en spelregels en zoals gepland
vingen de eerste wedstrijden op tijd aan. Liefst 66
spelers met als uiterste
grens Middelburg en Almelo speelden 166 partijen in
het enkel en dubbelspel.
Daar waar het kon eerst
in een poule om uiteindelijk verder te gaan in een
afvalsysteem. Per speler
minimaal 5 wedstrijden

en maximaal 8 of 9. Het
was ook weer eens leuk
om tegen toch wel echt
onbekende kids te spelen
maar soms ontkwam je er
niet aan dat het toch NBBJ
tegen NBBJ was. Vanaf
16.00 u werden de banen
in stroken afgebouwd wat
uiteindelijk resulteerde in
een laatste wedstrijd van
het dubbel Mirne/Neva die
ze op het einde maar net
verloren. Het was inmiddels 18.10 u

DE PRIJSUITREIKING:
Om 18.15u verzamelden
zich alle spelers in de
kantine en onder het toeziend oog van alle ouders
werden eerst de 2 Dunlop
rackets verloot en aansluiten de bekers in een 1e en
2e prijs per leeftijdscategorie uitgereikt. Om 18.30 u
hadden we dan het einde
van het NBBJ/Bikken&Bakken toernooi bereikt en
kon iedereen moe en voldaan huiswaarts keren.

DE LOTERIJ:

SLOTWOORD:

Dankzij
Bikken&Bakken
en Dunlop lagen er weer
voldoende lekkernijen en
gadgets op de tafel.
Lotje kopen, enveloppe
scoren, open ritsen en
kijken of je nummertje er
bij lag. De 2 hoofdprijzen
i.d.v.v Dunlop rackets werden extra verloot direct
voorafgaande prijsuitreiking. Globaal 100 lotjes
verkopen in ongeveer 15
minuten was het eindresultaat

ik wil hierbij een dankwoord uitspreken aan:
# Alle spelers voor hun inzet en sportiviteit
# Alle ouders voor hun logistiek en het kweken van
zitvlees versus pijnlijke billen.
# Alle vrijwilligers van de
NBBJ, de wedstrijdtafel,
zaalwachten,
spelersopvang, fotograaf, loterij
maar
zeker ook specifiek aan
het adres van Rob die achter de
schermen een geweldige
klus heeft geklaard.
# Onze vrijgevige sponsors Bikken&Bakken voor
alle
lekkernijen en Dunlop voor
alle badmintongadgets,
specifiek de 2 rackets.
# Sporthal de Braken voor
het leveren van faciliteiten
De loterij
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MIXED JEUGD NAAR HET BIKKEN
EN BAKKEN JEUGDTOERNOOI 2019
Door Jente Jansen

Wat doe je op een zaterdag wanneer het hartstikke koud is? Een toernooi
spelen natuurlijk (alhoewel
het in de zaal niet veel warmer was). Op zaterdag 23
november stonden er een
paar fanatiekelingen van
Mixed weer vroeg op, om
op tijd in Boxtel te kunnen
zijn. En dan had je mij, die
daar om 11 uur op haar
gemakje aan kwam. Irene
Slaets, Lieke de Visscher,
Koss v/d Wijdeven, Rune
& Neva v/d Vorst en Marik,
Mirne & Jente Jansen waren present.
Vrijwel iedereen speelde namens de NBBJ
(Noord-Brabantse
Badminton Bond Jeugd)
behalve Irene. Het toer-

nooi startte voor de meeste om 9:00 uur en we begonnen met een single. Er
werd deze dag gespeeld in
poules, bij de dames was
het de beste twee
van de
poule gaan door en
bij de heren was er
maar één gelukkige
die door mocht.
Irene (U13) was in
haar poule door,
maar werd helaas
in haar halve finale
verslagen met een
3-setter. Voor de
niet-badmintonnende die dit lezen. Een
set is tot de 21 en je
moet er 2 winnen
om de wedstrijd gewonnen te hebben.
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Marik (U15) en Koss (U17)
werden helaas in hun poule er al uitgeslagen, de
wedstrijden werden echter
door geen van twee zomaar weggegeven, dus de
volgende keer beter!
Neva (U15) had de poules
overleefd, maar in haar
kwartfinale werd ze helaas
verslagen (door de nummer 1, maar ja, dat wisten
we van tevoren natuurlijk
niet).
Lieke (U15) werd er in de
halve finale uit geslagen
maar het was zeker een
spannende wedstrijd.
Mirne (U15) en Jente (U17)
hadden deze dag echter
wat meer geluk. Mirne had
al haar singles gewonnen
tot haar finale, waarin ze
tweede werd. Maar beide
hadden rode hoofden aan
het einde, dus de wedstrijd was zeker een interessante met een goede

13

tegenstander voor beide
partijen.
Jente had in haar poule in
single verloren, dus had de
hoop al half opgegeven.
Maar… ze had uiteindelijk
toch de meeste punten en
stond eerste in haar poule.
De nummer 2 van de andere poule was haar tegenstander en die was er na de
tweede set helemaal klaar
mee, toch ietsje te moeilijk
zei ze. In de finale was het
even spannend, maar had
Jente gewonnen.
Voor de dubbels was er
een heel ander systeem.
Iedereen moest een keer
tegen elkaar spelen en dan
moesten de nummers 1
en 2 daarna nog een keer
tegen elkaar om de finale
te spelen. Hierbij is Rune,
samen met Pim (NBBJ) 1e
geworden in zijn klasse.
Mirne en
Neva 2e in hun klasse,
Irene samen met Noella
(Geen NBBJ, maar wat
wel is een goede vraag)
2e. Koss samen met Thijs
(NBBJ) ook 2e en Jen-

te was samen met Lotte
(NBBJ) ook jawel hoor, 2e.
Kortom, het was een topdag voor vele Mixed spelers die aan dit toernooi
hadden meegedaan. Het
was super gezellig en in de
pauzes werden er spelletjes gespeeld.
Iedereen heeft zijn beste
beentje voor gezet en dat
was te zien aan de resultaten. Lekker gespeeld iedereen!
De Mixed jeugd tijdens de
prijsuitreiking.

Tijdens het toernooi presenteerden de NBBJ jeugd
zich in hun nieuwe badmintonkleding. Uiteraard
met dank aan Dunlop en
Badminton Planet.

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

Als je als trainer iets beloofd dan moet je natuurlijk
dat ook waarmaken.
Zo kregen de spelers van
trainer Jeroen de opdracht
om de service te beoefenen, met name geplaats in
een staande lege shuttlekoker.

11-12-2019 nbbj.nl

Gaat niemand doen dus
kunnen we wel een Twix in
de aanbieding doen als dit
gaat lukken.
Zowaar Neva lukte dat dus
vandaar de officiële huldiging van specialist service
girl Neva die dus deze geweldige traktatie mee naar
huis mocht nemen
Jeroen lachend met Neva.

Pietenavond

CHAOS IN DE ZAAL

De zaal in sporthal d’n
Ekker werd vrijdagavond
29 november op z’n kop
gezet door drie gezellige Pieten. Samen met de

jongste jeugd deden de
Pieten allerlei leuke spelletjes. De pieten werden
door de jeugd uitgedaagd.
Zouden zij ook kunnen
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serveren en zijn zij net zo
snel tijdens het parcours.
Natuurlijk waren ze de
pepernoten niet vergeten.
Ook bij de jeugd uit het
tweede uur lieten de Pieten zich nog even zien. Ze
lieten de jeugd tijdens de
warming-up goed warm
worden. Hierna vertrokken
ze weer, via de Commanderij, waar het deze avond
open avond was, verlieten
zij de zaal. Maar voordat
ze vertrokken kregen alle
kinderen natuurlijk nog een
lekkere chocolade letter.
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Next time:
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Kruiswoordpuzzel

VERTICAAL:

1. Het Engelse woord voor kerst.
3. Dit type boom gebruiken we met kerst
5. In deze maand vieren we kerst
10. Wat valt er met een “witte kerst”?
11. Andere naam voor een babybed.

HORIZONTAAL:

2. Het land waar de kerstman woont
4. Iets wat je in de boom hangt.
6. Wat voor slee heeft de kerstman?
7. Het seizoen waarin we kerst vieren
8. De hoofdpersoon in het kerstverhaal
9. Dit branden veel mensen met kerst
12. Dit dier trekt de slee

Auto en Motorrijschool
DE JONG
Akkermuntstraat 16
5741 VK Beek en Donk
Tel.: 0492-462911
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Carnaval 2020

JEUGDLEDEN
WORDEN JEUGDPRINS
LUUKSKE XXXIV EN
JEUGDPRINSES VAN
GANZENDONCK

Op zondag 24 november 2019 vond
de Jeugdbekendmaking van de Teugelders van Ganzendonck plaats.
De opzet was dat diegenen die Prins
en Prinses wilden worden, om de
beurt op het podium, een kokertje
met hun naam erin, in een grote glazen schaal moesten leggen. Prins
Luuk XLVIII mocht natuurlijk de namen van de jeugdprins en jeugdprinses trekken uit de schaal. Hij maakte
er een mooi spel van. Uiteindelijk
werd het kokertje van

Pim van Kaathoven

uit de schaal gehaald. Hij wordt dus
voor het komend jaar Prins Luukske
XXXIV van Ganzendonck. Het kokertje van de prinses dat getrokken werd,
was van

Caithlyn Verbrugge.

Daarom mag Caithlyn zich nu een
jaar lang Jeugdprinses van Ganzendonck noemen. Zowel Pim als Caithlyn spelen badminton bij BC Mixed.
Wij wensen deze twee jeugdleden
daarom een hele fijne carnaval toe.

20
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Jeugd competitie
TUSSENBALANS
JEUGD COMPETITIE
Door Ton Slaets

dit moment staan ze op
een vijfde plek maar ze
hebben zeker de mogelijkheid om nog een paar
plaatsen te stijgen.

GH-klasse:

In de jeugdcompetitie van de Helmondse Badminton Bond (HBB) zijn de acht jeugdteams van onze
vereniging ongeveer halverwege het competitie seizoen. Tijd voor een korte tussenbalans. Hoe staan de
teams ervoor? En wat zijn de verwachtingen.

AB-klasse:

In de hoogste klasse van
de HBB jeugdcompetitie
is de eerste helft van het
seizoen met 9 teams gespeeld. Er is een halve
competitie afgewerkt en de
beste 4 of 5 tems stromen
nu door in de A-klasse. De
rest gaat naar de B-klasse.
In deze klasse zijn twee
teams van BC Mixed vertegenwoordigd. Het vaandelteam (Mixed 1) steekt
met kop en schouders uit
boven de rest. Zij staan
ongeslagen aan kop en

stevenen regelrecht af op
het kampioenschap. Team
2 zal waarschijnlijk in de
B-klasse instromen. Daar
hebben zij ook nog kans
op de titel maar er zitten
enkele sterke tegenstanders bij.

C-klasse:
Team 3 speelt in een poule
waarin alle teams behoorlijk aan elkaar gewaagd
zijn. Met enkele nieuwe
spelers in het team hebben
ze wat tijd nodig gehad om
aan elkaar te wennen. Op
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Ook in deze poule is de
eerste helft van het seizoen een halve competitie
gespeeld. De poule wordt
opgesplitst in een G- en
een H-klasse. Beide teams
van BC Mixed (team 4 en
5) komen waarschijnlijk in
de H-klasse. Met de andere teams strijden zij daar
om het kampioenschap.
Dat wordt nog heel spannen, want ze ontlopen elkaar allemaal niet veel.

PUPILLEN-klasse:
Met maar liefst 3 teams is
BC Mixed hofleverancier
in deze klasse waar de
jongste jeugd in de leeftijd
van 7 tot en met 10 jaar
competitie speelt. Team 6
gaat aan de leiding, maar
de andere teams volgen
op de voet. Het is dus nog
geen gelopen race in de
pupillenklasse. Met team 7
en 8 op een derde en vierde plaats blijft het spannend tot het einde van de
competitie.
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Standenlijst jeugd 2019-2020
Mixed 1 en 2
AB-klasse gs

Mixed 3
C-klasse

pt

gs

pt

Mixed 4 en 5
GH-klasse gs

pt

1

Mixed 1

8

58

1

Someren 1

7

36

1

Bakel 4

7

47

2

Mierlo 1

8

43

2

Bakel 3

7

33

2

Ganzeveer 1 7

35

3

Mierlo 2

8

38

3

Phoenix 1

7

27

3

Phoenix 5

7

32

4

Mierlo 3

7

32

4

Bakel 2

7

25

4

Mierlo 10

7

31

5

BCAB 1

7

31

5

Mixed 3

7

24

5

Mixed 5

8

29

6

Bakel 1

8

28

6

Mierlo 5

7

23

6

Hanevoet 3 7

29

7

Mierlo 4

7

17

Con Brio 1 7

23

Mixed 2

7

17

8

Mixed 4

7

22

9

BCV 1

8

8

Mixed 6,7 en 8
gs
P-klasse

7

8

9

Phoenix 6

7

8

pt

1

Mixed 6

8

39

2

Mierlo 11

8

36

3

Mixed 7

8

27

4

Mixed 8

7

26

5

BCV 5

7

24

Programma en uitslagen jeugd
Scoringspercentages Meisjes
s

w

%
92

Scoringspercentages Jongens
s

w

%

Koss vd Wijdeven

17

16

94

1

Neva v der Vorst

24

22

2

Mirne Jansen

24

22

92

2

Tim Boelens

16

14

88

3

Evi Derksen

18

15

83

3

Noah Hollanders

14

11

79

4

Fenna vd Meulengraaf

16

13

81

4

Brady Bots

17

13

76

5

Lieke de Visscher

10

7

70

5

Tim Slaets

15

11

73

6

Marit vd Kerkhof

16

10

63

6

Siem Wilbers

7

5

71

1

7

Isabeau Coppens

12

7

58

7

Rune v der Vorst

14

10

71

8

Femke Boelens

14

7

50

8

Thomas Deckers

10

7

70

22

MINIMIKS | December 2019

Programma en uitslagen jeugd
Programma jan. - febr.
Datum

Tijd

Team

12-01

9.30

Bakel 3 - Mixed 3

11.15

Mixed 3 Bakel 2

9.30

Mixed 6 - Mixed 7

11.15

Mierlo 11 - Mixed 6

11.15

BCV 5 - Mixed 7

19-01

09-02

16-02

Uitslagen nov. - dec.
Bn

Datum

Team

4

24-11

Mixed 1 - Mixed 2

Uitslag
8-0

5

Mixed 4 - Mierlo 10

3-5

11

Mixed 5 - Ganzeveer 1

1-7

11

Ganzeveer 1 - Mixed 4

6-2

12

Mierlo 10 - Mixed 5

6-2

9.30

BCV 5 - Mixed 8

10

01-12

Mierlo 3 - Mixed 1

0-8

11.15

Mixed 8 - Mixed 7

10

08-12

BCV 1 - Mixed 1

0-8

9.30

Mixed 7 - Mierlo 11

15

Someren 1 - Mixed 3

9.30

Mixed 8 - Mixed 6

11

Mixed 3 - Mierlo 5

3-5

11.15

BCV 5 - Mixed 6

11

Mixed 6 - BCV 5

4-4

9.30

Mixed 7 - BCV 5

12

Mixed 4 - Phoenix 5

4-4

11.15

Mixed 7 - Mixed 8

12

Phoenix 6 - Mixed 4

3-5

9.30

Mixed 3 - Phoenix 1

5

Mixed 5 - Con Brio 1

5-3

11.15

Mixed 3 - Someren 1

Hanevoet 3 - Mixed 5

5-3

-

Mixed 8 - BCV 5
Mixed 8 - Mierlo 11
15-12

4-4

Mixed 2 - Mierlo 3
Mixed 4 - Hanevoet 3

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.
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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!

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

info@schilderwerkenjdejong.nl
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Sales@RLEuropeanDistribution.com
WWW.RLEuropeanDistribution.com

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

Par tner
Your Logistics

Steenovenweg 40,
5708 HN Helmond
Tel.: 0031(0)492 531854

Tel: 0492 72 92 47

Cafetaria

Heuvelplein 10
5741JK Beek en Donk
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Senioren
KerstmiKs quiz
DE GROTE KERSTMIKS

- Amerikaanse actrice
- Nederlandse moeder
- Breakfast at Tiffany’s
- Oscar

3 HOLLANDS GRORIE

Door de redactie
Zo vlak voor het nieuwe jaar laten we de hersenen
nog eens goed kraken in de grote KerstmiKs quiz.
Veel plezier……

1 D’R TUSSEN

Welk woord past tussen
beide woorden
1 Peren …. schors
2 Kikker …. boor
3 Kerst …. koopman
4 Kinder …. maat
5 Pop … flakes
6 Zand …. keten
7 Snoep …. Deksel

2 WIE-BEN-IK?

Enkele aanwijzingen voor
bekende personen?
Persoon 1.
-5
- 50

26

- Amerikaan
- Pop-icoon
Persoon 2.
- 3 dochters
- 2-2-2002 getrouwd
- Jorge en Maria-Carmen
- Buenos aires
Persoon 3.
- Sint Helena
- Josephine
- 5-5-1821
- ABBA
Persoon 4.
- Geboren in Breda
- Centrale verdediger
-4
- Groningen
Persoon 5.
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Vraag 1
Welke achternaam komt in
Nederland het allermeeste
voor?
Vraag 2
Hoeveel coupletten heeft
het Wilhelmus?
Vraag 3
Wat is het grootste Nederlandse Waddeneiland?
Vraag 4
Waar is de start en de
finish van de Elfstedentocht?
Vraag 5
Welk festival wordt in
Landgraaf gehouden?
Vraag 6
In welk jaar vond de watersnoodramp plaats?
Vraag 7
Welk “gulden”-biljet werd
aangeduid met een vuurtoren?
Vraag 8
Welke stad in Nederland
is wereldberoemd om zijn
bloemenveiling?
Vraag 9

In welke Belgische stad is
Max Verstappen geboren?
Vraag 10
In welke megaproductue
van HBO speelde Carice
van Houten de rol van de
rode priesteres?

4 WERELD BEROEMDE
CITATEN/LYRICS/QUOTES

Waar komt de zin vandaan?
Vraag 1
“I have a dream”
Vraag 2
“Life’s like a box of chocolates”
Vraag 3
“Er gaat meer boven je pet
dan eronder”
Vraag 4
“You can check out anytime you like, but you can
never leave”
Vraag 5
“I’m gonna make him an
offer he can’t refuse”
Vraag 6
“Als ik wist wat jij toen
dacht, had ik nooit op jou
gewacht”

6 BADMINTONWEETJES
Vraag 1.
Badminton is een Olympische sport sinds
a)
1992
b)
1988
c)
1982
Vraag 2
Hoe hoog moet het net
zelf zijn?
a)
85cm
b)
76cm
c)
60cm
Vraag 3
Vanaf welk jaar is er een
nieuwe puntentelling?
a)
2001
b)
2004
c)
2006
Vraag 4
Wie is geen Nederlands
kampioen in de herenenkel

a)
Dicky Palyama
b)
Mark Caljouw
c)
Chris Brul
d)
Uun Santosa
e)
Eric Pang
Vraag 5
Een shuttle moet tussen
de … en de …. Gram zijn
a)
4,7 en 5,5 gram
b)
6,4 en 7,8 gram
c)
8,1 en 9,4 gram
Vraag 6
Hoeveel verenigingen
waren er in 2017 officieel
geregistreerd in Nederland?
a)
512
b)
649
c)
479

DE REDACTIE
WENST JE
EEN GELUKKIG
EN SPORTIEF

5 WIE VOETBALT
WAAR?

1. San Siro stadion
(2 clubs)
2. Old Trafford
3. Camp Nou
4. De Kuip
5. Signal Iduna Park
6. Anfield
7. Santiago Bernabéu
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Uitwisseling BC Bakel

EEN GASTVRIJ BC
BAKEL

Door Ruud Fransen

Op woensdagavond 11 december waren alle leden
van BC Mixed welkom om
een shutteltje te slaan bij
onze bevriende vereniging
BC Bakel.
Ongeveer 10 leden van
onze vereniging waren

28

aanwezig op deze inmiddels traditionele uitwisseling. Natuurlijk werd iedereen welkom geheten door
de voorzitter, en tevens
ook lid van onze vereniging, Roel Schaap.
Middels het op een stapel
gooien van de rackets,
want zo gaat dat bij boeren
volgens Roel, werden de
eerste koppels bij elkaar
gezocht om lekker te gaan
spelen. Na de eerste ronde
waren er plotseling speelkaarten aanwezig en werd
er op die manier gekop-
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peld. Hoe dan ook, veel
verassende combinaties
en nog meer leuke partijen.
Er werd fanatiek gespeeld,
met name door oud-Mixed
lid Jorg (niet dat Jorg oud
is, maar gewoon vroeger
lid was), en er werd vooral
ook veel gelachen en daar
gaat het tenslotte om als je
met je hobby en vrienden
bezig bent. Bij BC Bakel
staat altijd een goed gevulde fruitmand (of beter
gezegd doos), met dank
aan de lokale Jumbo. Roel
deelde aan spelers en de

grote schare supporters
een consumptiebon uitzodat iedereen later nag
even kon aprèz-badmintonnen in de kantine van
sporthal “De Kolk”.
Natuurlijk kan er na het
badmintonnen
geen
schaaltje gemengd ontbreken, dus ook daar had BC
Bakel voor gezorgd, geweldig!
Een hartelijk dank aan BC
Bakel voor de prima verzorgde, gezellige en sportieve uitwisseling.

De alternatieve avond
JOKEREN,
RIKKEN
EN....

Door Ruud Fransen
In verband met de jaarlijkse kerstshow van rollerclub
“De oude molen” was de
sporthal op vrijdag 13 december gesloten voor alle
sporters. Gelukkig geldt
dit niet voor sportkantine
d’n Ekker, deze was weer
open voor onze jaarlijkse
alternatieve
spelletjesavond, ook wel joker+rik
avond genoemd.
Om 20.00 uur waren de
eerste fanatieke kaarters
al aanwezig, helaas wa-

ren er nog geen kaarten
en dus was het wachten
op ons aller Anja met de
formulieren en kaarten en
op Ton die samen met ondergetekende de organisatie voor zijn rekening nam.
Traditionele spelleider Ad
had andere verplichtingen,
nl. zuipen en lachen op de
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kletsavond bij Sparta `25.
Uit betrouwbare bron weet
ik dat dat lachen in elk geval gelukt is.
Nadat Ton en ik alles uitgepakt hadden werden
de deelnemers verdeelt
in jokeraars, rikkers, toeschouwers
en
enkele
helden (Anja, Martijn en

29

Anne-Jet) die de kaarters
drankjes en hapjes
bezorgden. Na 20 potjes
jokeren werden alle uitslagen opgeteld en konden de
winnaars worden
bepaalt. Bij het jokeren
was Anne deze avond het
beste, Lisa kwam als runner-up uit de telling. Iets later op de avond waren ook
de rikkers klaar met hun
40 potjes, als grote winnaar (qua lengte en uitslag)
kwam erg verrassend Stan
uit de telling. Waarom verassend zult u
denken. De eerste 20 potjes moesten de meer “ervaren” rikkers Stan uitleggen hoe de
spelregels ook alweer gingen en hem regelmatig tips
en tricks geven. Dat Stan
een goed leerling
is bleek al snel, hij won bijna elk potje. De nummer 2
bij het rikken was Teun. Uit
handen van gelegenheids
organisator Ruud kregen
de nummers 1 en 2 een
leuk presentje.
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Na het rikken werden nog
enkele andere spelletjes
gespeeld. Bas probeerde
aan enkele ex-rikkers het
spelletje exploding kittens
uit te leggen. Gelukkig
bleek al snel dat er geen
kleine poesjes werden op
geblazen maar dat het een
tamelijk onschuldig maar
erg ingewikkeld leuk
spel was. Of lag dat ingewikkelde aan het feit dat
het inmiddels 02.00 uur
was en dat sommige
deelnemers niet alleen
frisdrank hadden gedronken. Ik heb in elk geval niet
gewonnen, wie wel
ben ik op de een of andere
manier ook kwijt geraakt...
Alles bij elkaar was het
weer een bijzonder leuke
avond met ouderwets fanatiek spel en erg veel
plezier.
Dank aan iedereen die hier
aan heeft bijgedragen.
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Laarbeeks Vrijwilligerscompliment

Al zo’n 15 jaar organiseert de gemeente Laarbeek in samenwerking
met Vierbinden de uitreiking van het Laarbeeks
vrijwilligerscompliment.
Door het uitdelen van
deze bijzondere complimenten spreekt de
gemeente Laarbeek en
Vierbinden hun waardering uit naar alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die actief zijn
binnen de gemeente.
Vrijwilligerswerk is in elk
dorp van de gemeente
een onmisbare en belangrijke schakel. Dankzij vrijwilligers blijven de
dorpen leefbaar!
Iedere vrijwilliger die
een geweldig compliment verdient kan ge-

nomineerd worden. De
vrijwilliger hoeft zich
niet per se in te zetten
via een vereniging of
stichting. Ook groepen
vrijwilligers kunnen genomineerd worden.
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In het verleden werden
vaak wat oudere vrijwilligers genomineerd. Er zijn
ook veel jonge vrijwilligers
en om dat te benadrukken
zijn er vanaf 2019 twee
leeftijdscategorieën voor
de complimenten: 16-30
jaar en 30 jaar of ouder.
Dat kwam goed uit, want
bij BC Mixed hadden we
namelijk zo’n groep vrijwilligers. In onze jeugdcommissie hebben we zeven
vrijwilligers van 25 jaar en
jonger, die elke week actief zijn. Dat lijkt vanzelfsprekend maar geloof het,
dat is zeker niet zo. Als je
je ogen en oren goed de
kost geeft bij andere verenigingen dan staat het
thema vrijwilligers en vooral het gebrek eraan vaak
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hoog op de agenda.
BC Mixed had daarom van
de gelegenheid gebruik
gemaakt om haar jeugdbegeleiders Bas Fransen, Anniek v Leuken, Evi v Rixtel,
Lieke Fransen, Sanne van
Lieshout, Anke van Dijk
en Lucas van Deursen, te
nomineren voor het Laarbeeks vrijwilligerscompliment 2019. Helaas vielen
onze jeugdige helden op
deze woensdag 27 november niet in de prijzen.
Tot aan de laatste uitreiking had ik stiekem toch
gehoopt dat onze jeugd
nog op het podium mocht
komen. Maar eigenlijk ging
het daar helemaal niet
om, de waardering van
BC Mixed en de gemeente door ze te nomineren
is natuurlijk al helemaal
geweldig. Bovendien was
het een erg leuke en goed
verzorgde avond waar
bleek dat Laarbeek veel
inwoners heeft die op een
erg goede manier bezig
zijn door hun kostbare vrije
tijd te besteden aan hun
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medemens. Alleen hierdoor kunnen verenigingen
bestaan. Nogmaals veel
waardering en hulde voor
alle vrijwilligers die op
wat voor manier dan ook
iets voor de samenleving
doen. Daarnaast waren er
ook nog prachtige optre-
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dens van Laarbeekenaren
die afgelopen jaar bijzondere prestaties hadden
geleverd. Bovendien was
het mooi om te zien hoe
onze eigen wethouder Monika en Anne acteerden
op het podium, heel goed
gedaan!

Wat er 25 jaar geleden gebeurde....
Door Jan Driessens
De redactie bestond toen
uit twee dames en een
heer, het bestuur uit twee
heren en drie dames, dus
wat betreft aanwezigheid
van dames, dat was toen
al goed geregeld.
De jeugdcompetitie had
een rustperiode rond Kerst
en nieuwjaar, wel werden
er toernooien gespeeld.
Een reactie van Dick Paulussen:
Hallo mensen
We hadden Phoenix toernooi. Ik deed herendubbel
met Loet en gemengddubbel met Moniek. Ik werd
derde met Loet (herendubbel).
We zagen ook zwarte Pieten, Sinterklaas was pleite…
Dick.
Een heel verhaal (liefst
vijf pagina’s) over Mixed
4, met spelers als Magic
Remco, Smashing Sandra,
Air Inge, Ram Bam Bas en
Flying Noor. Dat krijg je
als je een studententeam
op zondag competitie laat
spelen.
Een voorbeeld:
Deze krant is er achter

gekomen dat onze Flying
Noor op de vrijdagavond
zwart bij klust als jeugdtrainster. Omdat deze
jeugd erg opkijkt naar hun
aller heldin geeft zij geen
goed voorbeeld door met
haar team te blijven gelijkspelen.
Kan zij de druk aan?
Flying Noor is Noortje van
den Eijnde en de schrijver
was Egan van Doorn.
Ook weer enkele wisselingen van vrijwilligers.
Zo werd Ruud Fransen
de nieuwe VKL-er van
onze vereniging, terwijl Ad
Breijnaerts de scoringspercentages bij gaat houden.

gen kantine van d’n Ekker.
Na de opening werden
de twee beste competitie-spelers van Mixed
uitgenodigd om met de
openings-wisseldans de
feestavond te openen. Al
snel bleek dat het paar
Remco Plettenberg en Karin van de Biggelaar beter
kunnen badmintonnen dan
dansen.
Uit Even Lachen:
“Mijn vrouw heeft een
slechte gewoonte. Ze
gaat altijd om vier uur ’s
morgens naar bed.”
“Waarom doet ze dat?”
"Ze wacht tot ik thuiskom".

Ook
de
BAK,
kreeg versterking,
naast
bestuursafgevaardigde Heidi
Breijnaerts en Alexander Vesters kwamen Ad Breijnaerts
(echtgenoot
van
Heidi) en Ton Slaets deze commissie
versterken.
Ook een verslag
over de feestavond,
die weer georganiseerd werd in de ei-

MINIMIKS | December 2019

33

Interview met......
sië, Tibet, Bhutan, maar
ook Australië en Nieuw
Zeeland zijn landen om
nooit te vergeten. Helaas
ben ik door mijn Chronisch
Vermoeidheids Syndroom
de laatste 10 jaar gedwongen om mijn avontuurlijke
reizen om te zetten in
vakanties naar landen die
wat dichter bij huis liggen.

RIEN VAN KESSEL

Op zaterdag 7 december vierde één van onze ereleden zijn 40-jarig jubileum bij onze vereniging. Vanzelfsprekend hoort hierbij een diepte-interview in
zijn geliefde clubblad de Minimiks.
Door Ruud Fransen
1) Voor de nieuwere leden: vertel eens kort wie
je bent, wat je voor werk
doet, wat je hobbies zijn
naast badminton, etc.
Ik ben Rien van Kessel,
66 jaar en wonende in
Gemert. Ik ben werkzaam bij de gemeente
Geldrop-Mierlo als bouwkundig medewerking bij de
cluster Vergunningen,
het vroegere Bouw- en
Woningtoezicht. Ik werk
daar alweer bijna 34 jaar
en begin maart mag ik
met pensioen. Naast het
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spelletje badminton, op recreanten-nivo, en diverse
werkzaamheden bij de
vereniging, is ook tuinieren een hobby van
mij. Verder heb ik in het
reizen naar verre vreemde
landen altijd veel interesse
gehad. Het schrijven van
verhalen daarover en het
maken van fotoalbums
hoorde daar zeker bij. Ik
ben een beetje de
tel kwijt maar zo'n 45
landen heb ik toch wel
bezocht. Vooral Azië trekt
mij heel erg zoals Indone-
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2) Waarom ben je destijds gaan badmintonnen?
Op mijn vorige werk op
een architectenbureau
wilde een collega wat aan
sport gaan doen. Hij had
al eerder gebadmintond
dus zijn we op zoek gegaan naar een vereniging.

Rien tijdens carnaval bij BC
Mixed tijdens de jaren 80.

De allereerste redactie: Dora Polman, Ellen van Leuken en
Rien van Kessel.

De keuze viel op BC.Gemert. Maar helaas brandde de sporthal daar tot
de grond toe af en waren
we min of meer gedwongen om in Beek en Donk
iets te zoeken omdat
mijn collega destijds daar
woonde. De keuze was
BC.Dot of BC.Mixed.
Die keuze was snel gemaakt en nu ben ik alweer
40 jaar lid van Mixed, wat
gaat de tijd snel.
3) heb je tijdens de afgelopen 40 jaar of daarvoor
nog andere sporten beoefend?
Vanuit mijn huidige werk
ga ik 2 keer in de week
fitnessen in Geldrop,
maar dat houdt eind dit
jaar op. Als ik straks met
pensioen ben wil ik op de
maandagmorgen bij de
oudjes (Mixed plus) in de
Rollerhal gaan spelen en

wellicht ga ik nog wat vrij
zwemmen.
Daarnaast ga ik vaak
wandelen en fietsen.

de keuken bij de jeugdkampen, zat ik aan de
kassa bij de grote Mixedtoernooien, heb ik diverse
jaren in de feestcommissie
gezeten en heb ik met Jan
de website gestart en opgebouwd en ben daar nog
zijdelings bij betrokken.
Alleen met de competitie heb ik niet zoveel te
maken gehad. Alhoewel,
als waarnemend voorzitter
heb ik een Spelersraad
bijeenkomst mogen leiden
waar het er nogal heftig aan toe ging. En nu
beheer ik een aantal jaren
het Mixed archief en ben
samen met Jan het
analoge archief aan het
digitaliseren. Vanuit mijn
werkzaamheden voor het

4) Welke functies heb je
Het bestuur van 1986
heb je allemaal
Vlnr: Wilma Constant, Ellen Tousvervuld binnen
saint, Rien v Kessel, Laurens v
BC Mixed?
Kilsdonk en Jan Driessens.
Ik was nog niet
zo lang lid van
Mixed toen Jan
mij vroeg om bij
de nieuw op te
richten redactie
van de Minimiks
te komen. Kort
daarna, wellicht
toen Jan zag dat
het goed was,
heb ik de functie
van Gerrit Swarts
als penningmester overgenomen,
dat heb ik 13 jaar
mogen doen.
Verder sta ik vanaf het begin in
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archiefbeheer schrijf ik
artikelen met betrekking
tot de geschiedenis van
Mixed en het badminton
die veelal worden gepubliceerd in de Minimiks.
De laatste loot is mijn
betrokkenheid bij de jubileumcommissie als lid van
de archiefcommissie
5) Heb je eigenlijk ooit
competitie gespeeld? Zo
ja, wanneer ongeveer en
zo nee,
waarom niet?
Jazeker heb ik competitie gespeeld, en wel in
het seizoen 1986-1987.
Vanwege mijn werkzaamheden in het bestuur en
het feit dat ik liever bij de
recreanten wilde trainen,
hield ik het na 1 seizoen
voor gezien.
6) Je gaat al jaren mee
op jeugdkamp, welk
kamp is je het meest bij
gebleven, en waarom?
Ik ben vanaf het eerste
jeugdkamp in 1990 betrok-
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ken bij het jeugdkamp en
we hebben er inmiddels
16 kampen op zitten. Het
laatste kamp van juni 2019
zit nog het beste in mijn
geheugen. Maar wellicht
is het eerste jeugdkamp in
Uden wel het meest spannende geweest omdat ik
toen de financiën en de
keuken deed en vrijwel
niemand toen ervaring
had. Bovendien overleed
mede organisator Marcel
Janssen tijdens de voorbereidingen van het kamp
wat een zware domper
was, dat vergeet ik nooit
meer.

mijn vermoeidheidsziekte
vertelde en gaf altijd tips
en steun. Heel erg jammer
dat hij niet meer onder ons
is. De mooiste herinnering
is toch wel dat ik in 2001
tot erelid ben benoemd. Je
doet het er niet om, maar
het is toch wel leuk.
8) Heb je nog ergens
anders gebadmintond
dan bij BC Mixed? Nee
Mixed was mijn eerste en
enige vereniging waar ik
badminton gespeeld heb.
9) Wat zou je wel of niet
veranderen als je het bij
Mixed voor het zeggen
had?
Dit is een vraag die niet
door veel mensen bij een
interview beantwoordt
wordt. En dat begrijp ik
want je spuit niet graag
kritiek over je vereniging
(ook al is het opbouwende
kritiek), en al helemaal
niet in het clubblad. En dat

7) Wat is je mooiste herinnering aan BC Mixed?
En wat is je slechtste
herinnering?
De slechtste herinnering is
voor mij het overlijden van
Barry, een zeer gewaardeerd lid van Mixed en onder andere kort betrokken
bij de redactie van de
Minimiks. Hij was echt
Rien tijdens de jeugdkampen
geïnteresseerd als ik over
in 1992 en en 2008.
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Op 12 oktober 2001 wordt
Rien benoemd tot erelid van
BC Mixed.

is nou precies wat ik graag
zou veranderen. Op een
oude versie van de website stond een poll waar
mensen anoniem hun
mening konden ventileren
over diverse zaken. Zo
kon je toch een beetje
peilen wat de leden openlijk niet zouden zeggen
maar wat er toch speelde.
Misschien iets om over na
te denken.
10) Wat ben ik vergeten
te vragen maar wil je
wel graag kwijt aan de
lezers van ons mooie
clubblad?

Inderdaad een mooi
clubblad. Ik heb 30 jaar
mogen meewerken aan
dit boekje, de laatste jaren
samen met Jan. Met nieuwe mensen, frisse ideeën
en moderne media is de
Minimiks in vergelijking
met het oude clubblad
opgewaardeerd. Klasse
en veel waardering.
Wat ik als eeuwige recreant ook nog kwijt wil
is de aandacht voor de
nieuwelingen /recreanten. Gelukkig helpt Peter
tegenwoordig Jan mee
bij de training van de
recreanten en wordt er
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weer een beginnerscursus
opgezet. De recreanten
vormen een aparte groep
bij de senioren en daarom mag deze groep niet
te klein worden. Ik hoop
daarom op meer aanwas.
Als laatste wil ik het
bestuur danken voor het
gezellige bezoek en de
lekkere taart. We hebben
afgesproken dit over 10
jaar nog eens over te
doen.
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Deze editie hebben we ons seniorenlid RENE SCHEPERS bereid gevonden om dit keer de vragen te beantwoorden.
Hallo allemaal, ik ben René Schepers
en ik ben 48 jaar. Ik ben volgens mij
bij BC Mixed begonnen in 1989 of
1990 (rond mijn 18de) tot 1995. Toen
ging ik in Rotterdam werken en vanaf
1997 ben ik weer lid geworden. Dus
al circa 27 jaar opgeteld.

BESTE MINIMIKS LEZERS
In deze rubriek wordt elke editie een
badminton collega gevraagd om willekeurig enkele vragen te beantwoorden die hen worden toegezonden.
Deze vragen worden met een aantal
“vaste” vragen verwerkt in deze rubriek.

Heb je broers en of zussen, zo ja
zijn ze ouder/jonger. Zitten ze ook
op badminton?
Ik heb een oudere broer die niet op
badminton zit.
Waarom ben je gaan badmintonnen?
Omdat mijn beste vriend (Remco Plettenberg) bij Mixed speelde. Ik
speelde eerst bij de Ganzeveer en ben
toen meegegaan naar Mixed. En
omdat het leuk is!
Je woont in Gemert, vanwaar ben je
daar geen lid geworden?
Er is geen gezelligere club dan Mixed.
Hoe zorg je ervoor dat je geen sokken kwijtraakt in de was?
Daar zorgt Edith voor. Mijn sportsokjes
zijn elke keer weer tip top in orde
en fris en fruitig.
Welk fruit mag van jou worden
afgeschaft?
Goeie vraag. Ik denk al het fruit dat rot
is. Heb je niet meer zoveel aan.
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In welke computerspel ben je een
topper?
Nu niets meer. Veul te veul knopjes op
die controllers. Vroeger een kei in
Decathlon op de commodore 64.
Weekenden lang samen met Remco
aan die controller gehengst om zo ver
mogelijk te springen, hardlopen,
speerwerpen; een soort van 10 kamp.
Geweldig!
Wat is jouw top 2 van mooiste liedjes?
Het zijn er meer maar top 2: George
Michael: You have been loved als
rustig liedje en Depeche Mode: Behind
the Wheel als energie boost. Tip album
101 van Depeche mode.
En zuur fruit, ben ik ook niet zo van.
Voor welk TV programma blijf je
thuis en waarom?
Ik kijk graag een mooie sportwedstrijd
(meestal voetbal); daarnaast Wie is de
Mol. Daar vind ik de spellen erg leuk
in elkaar gezet en het zoeken naar de
mol-acties.
Als je zelf een blad in de leesmap
was, welk blad was dat dan?
Ik ben niet zo van de leesmap. Ik heb
even opgezocht welke bladen daar
in zitten, maar kan niet echt een match
vinden. Vroeger de Donald Duck,
maar nu…..
Wat lees je het eerste in de minimiks? En wat daarna?
Het eerst de voorkant. Daarna wisselend wat ik tegenkom. Wat verslagen
van wedstrijden of leuke BAC activiteiten.

Welke naam zou je geven aan jouw
favoriete chips?
Lays paprika en de naam: Sjip.
Hoe zou jij badminton nog interessanter maken?
Een wisselmogelijkheid tijdens de wedstrijden of Var momenten.
Als je een meisje was, hoe zou je
dan heten?
Gewoon René maar dan met een extra
e.
Wat zou jij nooit voor jezelf of voor
een ander kopen?
Een badmuts; nutteloos en lelijk.
René, als laatste een dankjewel
namens de redactie. Het is een leuk
interview geworden waarin we je
een klein beetje beter hebben leren
kennen.
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Archiefcommissie
NIEUWSBRIEVEN
JEUGDGROEP
Bij het digitaliseren van
documenten uit het Mixed
archief, kwam ik een ingebonden boekwerkje tegen
van Jan (A-4 formaat) met
Nieuwsbrieven gemaakt in
1999 voor de begeleiders
van de jeugdgroep. Dit
was ook het eerste jaar dat
deze Nieuwsbrief
uitgegeven is. Het doel
was het beter informeren
van de jeugdbegeleiding.
Het zou geen concurrentie worden van de Minimiks omdat de brieven met
name waren bedoeld voor
de jeugdafdeling en de info
minder interessant werd
geacht voor de
lezers van het clubblad.
De ingebonden Nieuwsbrieven zijn gedigitaliseerd
en bewaard in het digitale
Mixed archief (de NAS). Er
zijn in 1999 9 nummers van
de Nieuwsbrief uitgegeven
aan de jeugdbegeleiders.

ven is die van
november 2000. In het
voorwoord staat dat ’door
omstandigheden het in de
toekomst niet meer mogelijk is om de Nieuwsbrief op
A-3 formaat af te drukken.
We moeten
naar A-4 dat gewoon gekopieerd kan worden’. Het
werd de eerste Nieuwsbrief in Minimiks-formaat
die gemiddeld 14 pagina’s
ging bevatten.Inhoudelijk
erg interessant voor de
jeugdbegeleiders;
leden- en standenlijsten,
ledenverloop, competitiewedstrijden overzichten,
verhalen over jeugdaktiviteiten, centrale jeugdtraining, competitieprogramma’s
enz.
Werden er in
1999 9 nummers
van de Nieuwsbrief uitgegeven,
in de volgende
seizoenen
verscheen het
boekje gemiddeld zo’n 4 keer
per jaar.

Met het 9e nummer eindigt
deze serie ingebonden
Nieuwsbrieven op A-3 en
op A-4 formaat gevouwen.
De eerstvolgende Nieuwsbrief die bewaard is geble-

In het Mixed archief is de laatst
bewaard gebleven Nieuwsbrief
die van februari
2004 en dat was

Door Rien v Kessel
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het 26e nummer. Of het
seizoen is afgemaakt is
niet bekend. Ook in de
jaarverslagen
van
de
jeugd, de Minimiks en notulen kan ik niets terugvinden over het einde van de
Nieuwsbrieven. Wel is bekend dat Jan in 2001 met
de vut ging en lid
werd van de redactie van
de Minimiks. Wellicht ging
het werken aan twee boekjes te veel tijd kosten en
stopte Jan met de Nieuwsbrieven. Ze waren in ieder
geval vele jaren een bron
van informatie voor de
begeleiders van de jeugdgroep.

De plant en zijn verhaal

KERSTIGE APENBOOM
Door Tom Poppelaars

In onze voortuin staat zoals in meer oude tuinen
uit de jaren 70 een apenboom. Dat is inderdaad
een vreemde naam, maar
die komt van een Engelsman die de boom in het
Westen
introduceerde.
Hij zei dat een aap er nog
een hele puzzel aan zou
hebben om deze te beklimmen. Daarom noemen
ze hem ook wel 'Monkey
tree', 'Monkey puzzle tree',
'apetreiter', 'apeverdriet',
'apenpuzzel', 'kandelaarden' of slangenden. Dat
laatste komt doordat de
schubben op de zwiepende takken doet denken aan

een slang.
In het Latijn heet ie Araucaria araucana, wat verwijst
naar de Arauco-indianen
uit Chili en Argentinië. Hier
komt de boom oorspronkelijk vandaan. Door illegale
houtkap en bosbranden
daar staat de boom sinds
2013 op de lijst met bedreigde soorten.
Hier in Nederland kennen
we de slangenden sinds
de jaren 70, toen deze helemaal hot was. Die klein
geplantte boompjes zijn
nu groot geworden en worden massaal gekapt als
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er een nieuwe
tuin aangelegd
wordt.
Als je de takken wil snoeien of eraan wil
zagen dan zou
ik maar veiligheidsmaatregelen treffen.
De vlijmscherpe schubben
gaan door je
kleding
en
handschoenen heen als je niet oplet.
Als je knipt of zaagt komt
er ook hars vrij. Lekker
plakkerig! Deze soort valt
dan ook onder de conifeerachtigen.
Wij willen hem laten staan
als we met de tuin gaan
beginnen. Hij hoort er ondertussen gewoon bij. Het
beplantingsplan is er zelfs
op aangepast. Hij heeft
ook nog wel een mooie
vorm voor lichtjes in de
donkere maanden, maar
hoe we dat voor elkaar
gaan krijgen zonder gewond te raken is een ander
verhaal...
Fijne kerst allemaal (hé dat
rijmt) en een feestelijk oud
op nieuw toegewenst.
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Jubileumcommissie
Het jubileum van mixed in januari 2021 lijkt nog ver weg maar
toch zijn er al diverse mensen bezig om er iets moois van te
maken.
Ook de archiefcommissie is bezig om het een en ander uit te
werken dat (uiteraard) met de geschiedenis van de bijna 60 jarige
vereniging te maken heeft.
Daarom deze oproep aan de leden en/of oud-leden om eens op de zolder of in die
schoenendoos te kijken of er wellicht foto's of informatie te vinden is van met name de
begintijd van Mixed.
Mixed is begonnen met badminton spelen in de kleine zaal Van Heinsbergen (naast
de bioscoop) op de Donk. In deze zaal vierde destijds iedereen zijn/haar bruiloft en
veel verenigingen hadden daar hun thuishaven. Ik zoek foto's van deze zaal van rond
1961 toen Mixed er speelde.
Maar andere informatie, foto's of filmpjes zijn natuurlijk ook van harte welkom.
Laat het mij weten als je wat hebt; rien246@kpnmail.nl

Marianne van Dijk-Swinkels
Het Laar 6a, Aarle-Rixtel
Tel.: 0492-382629
Gespecialiseerd in de risicovoet
en geregistreerd bij
verzekeringen.
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Zuster Katja
KERST BIJ KOOS

Door Katja van der Vorst

De Sint en zijn Pietermannen hebben de hielen nog
niet gelicht, of de kerstballen kunnen alweer uit het
vet.
Sterker nog, je ziet ze elk
jaar eerder, de kerstversiering en de kerstbomen bij
de mensen thuis, zelfs al
voor Sinterklaas. De een
heeft zijn huis nog mooier versierd dan de ander.
Complete lichtshows met
rendieren op het dak en
levensgrote kerstmannen
op sleeën in de tuin. Eneco
is er goed mee zullen we
maar zeggen… Binnen is
het niet veel euhhh…donkerder. Kerstbomen met
ballen, ornamenten, takken, slingers, lichtjes, het
kan niet op. Het moet gro-

ter, kleuriger en flitsender.
Soms blijft het zelfs niet bij
1 boom, maar staan er wel
2 of 3 in huis, elk met een
eigen thema in een andere
kleur.
Laten we wel wezen, ik
vind een kerstboom ook
erg mooi en gezellig en dus
ook in huize Van der Vorst
wordt hij elk jaar van zolder
gehaald en opgetuigd. Tot
mijn groot plezier, maar
toch ook wel een beetje
tot mijn spijt, hebben we
sinds jaar en dag een echte “neppert”, want hoewel
ik moet toegeven dat een
echte boom veel lekkerder ruikt en toch ook wel
meer sfeer brengt, heb ik
zo’n verschrikkelijke hekel
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aan die naalden. Van die
prikkerige dennennaalden
die ik vanaf het moment
dat de boom mijn huis binnenkomt werkelijk waar O
VE RAL vind. De ergernis
van een “echte” weegt dus
helaas niet op tegen mijn
heerlijke naaldvaste “neppert”.
Samen
met
dochterlief zet ik dus al jaren in
de week NA Sinterklaas
trouw de kerstboom met
op de achtergrond Sky
Radio Kerst. We brullen
dan al voor het eerst mee
met Wham, want wat is
de kerstboom opzetten
zonder Last Christmas?
Maar, zoals je ziet aan de
hoofdletters van het woord
NA, is het dus NA Sinterklaas. Persoonlijk vind ik
het toch heiligschennis als
de boom al in de kamer
geparkeerd staat, terwijl
de Sint nog over de daken stapt met Amerigo…
euhhh ik bedoel Ozosnel.
Tja, die veranderingen allemaal, die gaan heden
ten dage ook ozosnel, ik
kan het allemaal niet meer
bijhouden. Roet Piet, Veeg
Piet, Zwarte Piet, Amerigo,
Ozosnel…zucht. Zal ik me
maar eens even mooi niet
in deze discussie mengen
en verdergaan..?
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Echter moet ik toegeven,
lieve lezers, dat ik wel wat
milder ben geworden qua
opzetdatum van de kerstboom (het heet toch nog
wel steeds kerstboom hè?
Mocht ik pedagogisch niet
verantwoord bezig zijn met
deze benaming, laat het
me dan vooral NIET weten).
Vond ik vroeger dat mensen direct op de bon moesten, of sterker nog, voor het
gerecht moesten verschijnen indien de boom vóór
6 december en plein public
werd tentoongesteld, ben
ik nu van mening dat IK
hem níet eerder zet, maar
dat iedereen dat lekker zelf
moet weten. Mocht je je afvragen waarom dan..? Dat
zal ik je vertellen.
Enkele jaren geleden, toen
ik nog in de wijk werkte
als wijkverpleegkundige,
kwam ik in mijn eerste jaar
op route bij een man en
vrouw thuis in hartje Helmond. Echtgenoot werkte
nog hele dagen en mw.
was zorgafhankelijk en dus
de hele dag alleen thuis.
Ze zat in een comfortabele
stoel te wachten tot manlief
weer thuis was (om even
de situatie te schetsen).
Op een mooie herfstdag
kwam ik bij het echtpaar
binnen. Het was 30 oktober om precies te zijn en
kleurige lichtjes schenen
me al tegemoet in het kleine halletje. Toen ik, ietwat
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verbaasd, hun
piepkleine
woonkamertje
binnenstapte,
zag ik buiten
de gebruikelijke
ligstoel,
waarin
de
vrouw des huizes de hele
dag
vertoefde, een boom
staan.
Een
enorme boom,
een KERSTboom… Op 30
oktober!
De
ligstoel
was
verplaatst naar
de hoek van
de kamer en
andere meubels waren opzij geschoven achter de boom om de
boom de meest prominente plek in de huiskamer te
kunnen geven. Daar stond
ie dan, nogmaals je leest
het goed, op 30 oktober,
met rode, groene en blauwe flikkerende lampjes. Zo
fel dat je er spontaan epilepsie van zou krijgen. Met
mw. ernaast, glimmend als
een kerstbal om maar even
in de sfeer te blijven. Zo
droevig en bedrukt als ze
altijd was bij binnenkomst,
zo stralend lag ze er nu
bij, in haar stoel die in het
uiterste hoekje van de kamer geperst stond. “Vind je
hem mooi zuster?”, vroeg
ze. “Onze Koos heeft hem
vanmiddag gezet, gezellig
hè? Ik vind het zo sfeervol,
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hij heeft er speciaal voor
vrij genomen, onze Koos.”
Koos keek me vanuit de
keuken wat beteuterd aan,
er was immers geen plaats
meer in de kamer om erbij
te komen zitten. Hij zuchtte
wat en deed er verder het
zwijgen toe, wat me in deze
situatie ook duidelijk de
beste oplossing leek. Mw.
vertelde vervolgens dat dit
de mooiste tijd van het jaar
was en dat de mensen uit
de buurt altijd even zwaaien voor het raam als ze de
boom zien. “Dat doen ze
anders niet hoor”, vertelde
ze verder. “Alleen als de
boom staat.” Vroeger had
ze er al maanden van tevoren plezier aan, vertelde ze
vol trots verder. Net na de
zomer begon ze al met het

verzamelen van kerstspulletjes en keek ze wat ze
nog nodig had. Nu ging dat
natuurlijk niet meer, maar
haar Koos had sinds ze
ziek was, beloofd om toch
elk jaar de boom vóór 1 november op te zetten.
Vanaf die dag werd ik elke
keer dat ik mw. bezocht,
begroet met kerstliedjes
en kerstkransjes en tegen
half november had ik mijn
kerstquota aan liederen en
koeken al ruim behaald,
maar dat deed me allemaal

niks. Het gezicht van mw.
Janssen dat me glunderend, afwisselend blauw,
groen en rood gekleurd tegemoet lachte, was me al
die koeken en liedjes dubbel en dwars waard. Ze genoot met volle teugen van
haar kerstboom.
Half januari was het echter
uit met de pret, de boom
werd door Koos vakkundig
opgeruimd en de gekleurde lichtjes gingen weer op
de rol in een doos. Mw.
was bedroefd dat de kerst-

periode weer voorbij was,
maar daar kreeg ze wel
wat voor terug. Ze was blij
om haar Koos weer eens
te zien, die had immers 2,5
maand in de keuken gezeten…
Fijne Kerst allemaal!
Katja

Nieuwjaarsreceptie
Vrijdag 3 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.
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Tussenstand Mixed Manager
1

Anja Beekmans

Ruud v Kilsdonk/Suzanne Bouman/ Teun van der
Vorst/ Maridy Daems

1090

2

Marije Daems

Rob Slaets/ Anne Swinkels/ Teun van der Vorst/
Suzanne Bouman

945

3

Gert Lahaije

Ruud v Kilsdonk/ Suzanne Bouman/ Remco
Driessens/ Maridy Daems

908

4

Paul van der Vegt

Rob Slaets/ Anke v Dijk/ Teun van der Vorst/
Suzanne Bouman

845

5

Marianne v Dijk

Jan de Jong/ Maridy Daems/ Remco Driessens/
Suzanne Bouman

771

6

Katja van der
Vorst

Jan de Jong/ Maridy Daems/ Remco Driessens/
Suzanne Bouman

771

7

Angela Zijlmans

Joran Jansen/ Maridy Daems/ Jurgen van Kraaij/
Suzanne Bouman

684

8

Teun van der
Vorst

Ruud van Kilsdonk/ Maridy Daems/ Ronald Hertogs/ Katja van der Vorst

643

9

Anne Slaets

Jurgen van Kraaij/ Maridy Daems/ Joran Jansen/
Suzanne Bouman

640

10

Rob Slaets

Jurgen van Kraaij/ Anniek van Leuken/ Remco
Driessens/ Suzanne Bouman

575

11

Ronald Hertogs

Jan de Jong/ Sabitri Heesakkers/ Mathijs Janssen/ Suzanne Bouman

572

12

Evelien Kuijpers

Teun van der Vorst/ Robin Slaets/ Rob Slaets/

562
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Training
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!

Trainingsschema
Maand

datum

20:40-21:30u

21:30-22:10u

Januari

3

vrij spelen

Nieuwjaarsreceptie

10,17,24.31

M4,M5,M6

M1,M2,M3

7 en 14

M1,M2,M3

M4,M5,M6

21 en 28

vrij spelen

Carnaval

6,13,20

M4,M5,M6

M1,M2,M3

27

vrij spelen

3, 10 en 17

M1,M2,M3

24

vrij spelen

Februari
Maart
April

M4,M5,M6

• Het trainingsschema kan
mogelijk in
overleg nog
wijzigen. Dat
wordt tijdig
bekend gemaakt.

Competitie verslagen Senioren
Mixed 7

Vierde klasse

WE VLIEGEN
NAAR DE
VOLGENDE
RONDE

13-11-2019
Gemert 4 - Mixed 7,
Bekerwedstrijd
De baan op met Anja
,Ruud, Chiel en Suzanne.
Met 4-3 winst door naar de
volgende ronde.
(Tip 1; Schrijf nooit een
stukje in de kantine van
een zwembad.... )

Door Suzanne Bouman
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EEN EXTRA
CADEAUTJE
Door Suzanne Bouman
20-11-2019
Mierlo 11- Mixed 7
De baan op met Marianne,
Suzanne, Dennis en Chiel.
We hebben er weer zin in!
Maar dan ook écht goei
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zin! Even lekker knallen op
de verjaardag van
Suzanne. De verjaardagswens om 8-0 te maken
is helaas net niet gelukt,
maar met een mooie
7-1 overwinning kunnen
we terug kijken op een
mooie/ geslaagde/ sportieve /feestelijke avond.
Wat een schatjes, die
teamgenoten van me;

OPNIEUW
EEN FLINKE
TIK UITGEDEELD
Door Suzanne Bouman
27-11-2019
Mixed 7 - BC'85 2
De baan op met Suzanne,
Anja, Dennis en Ronald.
Nadat Con Brio vorige
week gehakt wist te maken
van BC'85 2 wisten we: dat
moet ons ook lukken want
wij wisten gehakt te maken
van Con Brio.
Met in ons achterhoofd:
gegevens van het verleden
bieden geen garantie voor
de toekomst.
Het moet er dus in zitten.
Tijd om te knallen en een
voorsprong te pakken met
een mooi punten verschil.
Op baan 13, voor Dennis
baan 14.
We konden meteen starten
met 2 GD. Dennis en Anja
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wisten die in 2 sets binnen
te halen, lekker bezig! Ronald en Suzanne moesten
nog even opwarmen tijdens de eerste set, maar
hebben dat goed recht
getrokken in de 2 daarop
volgende sets. De eerste
2 punten
zijn binnen, de toon is gezet. Het zit er dus wel degelijk in!
De HD liep gesmeerd, en
dat op baan 13!
De DD daarintegen had
wat meer moeite op diezelfde baan.. Wat harder
moeten vechten en toch
gewonnen in 3 sets!
Dennis had ondertussen
de HE2 binnen gehaald,
en Ronald de eerste set
van HE1
Tussenstand 5-0, HEERLIJK! De winst is dus al
binnen, nu kijken of we dat
gat wat groter kunnen maken.
Ronald wint met gemak
ook zijn 2e set.
Suzanne wint met gemak
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de 1e set, maar geeft de
2e set met gemak af.
Die 3e set ging gelijk op
maar ging dus toch mooi
naar Mixed 7! 7-0 !!! Met
nog 1 DE te gaan. Anja
mocht het opnemen tegen
een
dame die alle hoeken van
het veld kon raken. Er was
niks tegen te beginnen.
Eindstand: 7-1
We kunnen terugkijken
op leuke partijen en een
mooie overwinning!

Programma en uitslagen Senioren
Programma Jan. - Febr.

Uitslagen Nov. - Dec.

Datum Team

Datum Team

08-01

BN

Mixed 1 - Phoenix 1

2

Mixed 2 - Phoenix 3

6-2

BC 85 3 - Mixed 7

13

20-11

Mierlo 11 - Mixed 7

1-7

Con Brio 4 - Mixed 2

14

Sm Bruang 2 - Mixed 4

5-3

Phoenix 2 - Mixed 3

15

Mierlo 4 - Mixed 3

3-5

09-01

Mixed 6 - Someren 4

14

Mixed 2 - Bakel 1

4-4

15-01

Mixed 5 - RBC 2

11

Mixed 7 - BC 85 2

7-1

16-01

Con Brio 3 - Mixed 1

4

Sm Bruang 1 - Mixed 1

3-5

22-01

RBC 3 - Mixed 7

5

Mixed 4 - Never Down 1

11

27-11

28-11

1-7

Someren 2 - Mixed 5

3-5

Mierlo 8 - Mixed 6

3-5

Mixed 2 - eindhoven 1

6-2

Mixed 2 - RBC 1

4

Gemert 3 - Mixed 6

11

23-01

Geldrop 1 - Mixed 5

3

Mixed 5 - Gemert 1

6-2

29-01

Hanevoet 2 - Mixed 4

2

12-12

Mixed 4 - Bakel 2

5-3

30-01

Mixed 5 - RBC 2

12

18-12

Mixed 1 - Someren 1

05-02

Mixed 3 - Brabantia 1

1

19-12

RBC 1 - Mixed 3

Mierlo 5 - Mixed 2

3

Mixed 7 - Ganzeveer 4

5

Mixed 1 - BCAB 2

11

06-02

Hanevoet 2 - Mixed 4

5

12-02

Con Brio 5 - Mixed 3

5

Phoenix 3 - Mixed 2

12

Dommelen 1 - Mixed 5

15

13-02

Mixed 6 - Heiakker 1

2

19-02

Con Brio 7 - Mixed 7

1

Mixed 3 - Mierlo 4

3

Phoenix 1 - Mixed 1

4

Mixed 4 - BCAB 3

2

20-02

11-12

Mixed 6 - Hanevoet 4

Someren 5 - Mixed 7
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Standenlijst Senioren 2019-2020
Mixed 1

Mixed 2

Hoofdklasse

Mixed 3

Overgangsklasse I

Overgangsklasse II

1

Hanevoet

6-31

1

Mixed 2

7-34

1

Mierlo 4

6-29

2

Mierlo 3

6-31

2

Con Brio 4

6-33

2

RBC 1

5-27

3

Mixed 1

6-30

3

Bakel 1

6-31

3

Phoenix 2

6-24

4

Con Brio 3

6-23

4

Phoenix 3

7-27

4

Mixed 3

5-21

5

Phoenix 1

6-23

5

Eindhoven 1

7-24

5

Brabantia 2

6-20

6

BCAB 2

6-21

6

Mierlo 5

7-11

6

Con Brio 5

6-15

7

Sm Bruang 1

6-20

8

Someren 1

6-13

Mixed 4

Mixed 5

Eerste klasse

Mixed 6

Tweede klasse I

Derde klasse II

1

Mixed 4

6-24

1

Dommelen 1

7-34

1

Gemert 2

6-36

2

Bakel 2

5-24

2

Mixed 5

7-32

2

Hanevoet 4

4-26

3

Hanevoet 2

5-23

3

Mierlo 6

7-30

3

Someren 4

5-21

4

Sm Bruang 2

5-23

4

RBC 2

6-29

4

Mixed 6

5-15

5

BCAB 3

5-20

5

Someren 2

6-28

5

Mierlo 8

5-15

6

BC 85 1

5-15

6

Gemert 1

7-24

6

Heiakker 1

4-14

7

Never Down 1 5-15

7

Geldrop 1

7-23

7

Heeze 1

5-9

8

Ganzeveer 3

7-16

Mixed 7

Vierde klasse I
1

Mixed 7

5-33

2

Con Brio 7

6-33

3

BC 85 2

6-31

4

Ganzeveer 4

6-23

5

RBC 3

6-21

6

Mierlo 11

6-15

7

Someren 5

5-2
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Scoringspercentages Dames
s

w

%

1

Suzanne Bouman

14

14

100

2

Katja vd Vorst

14

12

86

3

Anne Swinkels

14

10

71

4

Robin Slaets

10

7

70

5

Maaike Horijon

12

8

67

Scoringspercentages Heren
s

w

%

1

Ton Slaets

7

7

100

2

Ronald Hertogs

9

9

100

3

Dennis Verlijsdonk

12

11

92

4

Chiel Meulendijks

9

8

89

5

Teun v der Vorst

15

13

87

DE GROTE KERSTMIKS

ANTWOORDEN

Vraag 1
1.Boom, 2.Dril, 3.Markt, 4.Kleding, 5.Corn, 6.Keten
7.Pot
Vraag 2
1. Michael Jackson’
2. Maxima
3. Napoleon
4. Virgil van Dijk
5. Katherine Hepburn
Vraag 3
1. De Vries, 2. 15, 3. Texel,
4. Leeuwarden, 5. Pinkpop, 6.
1953, 7. 250 gulden, 8. Aalsmeer, 9. Hasselt, 10. Game of
Thrones
Vraag 4
1.Citaat Martin Luther King
2.Film Forrest Gump
3.Citaat Toon Hermans
4.Lied Eagles Hotel California
5.The Godfather
6.Liedje Andre Hazes, Een
beetje verliefd
Vraag 5
1.Inter en AC Milan
2.Manchester United
3.Barcelona
4.Feyenoord
5.Borussia Dortmund
6.Liverpool
7.Real Madrid
Vraag 6

1.A, 2.B, 3.C, 4.C, 5.A, 6.C
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schrijver

s MINIMIKS

Aan dit clubb
lad werkte mee
: Ton Slaets,
Lahaije, Liv vd
Gert
Rijt, Leon Flor
entinus, Jente
Jansen, Luca
s v Deursen,
René Schepe
Driessens, To
rs, Jan
m Poppelaars
, Suzanne Bo
uman

Bedankt n
amens
de Redacti
e

OPLOSSING PUZZLE

S
K
I
IM

MIN
U i tg

vo
ave

lg

ec
end

lub b

lad

VERTICAAL
1 CHRISTMAS
3 DENNEBOOM
5 DECEMBER
10 SNEEUW
11 KRIB

HORIZONTAAL
2 LAPLAND
4 KERSTBALLEN
6 ARRESLEE
7 WINTER
8 JEZUS
9 KAARSEN
12 RENDIER

Oplossin
g
puzzel:

Patrick Wetzel
CLOWN
Piet van
Thielplein 17
5741 CP Beek en Donk
tel. 0492 450693
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Piet van Thielplein 15
5741CP
BEEK EN DONK

Telefoon:
0492466028
info@de4seizoenen.com

