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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- en aanmerkingen naar aanleiding van berichten in dit clubblad, stuur dan  
een mail naar redactie@bcmixed.nl of spreek ons persoonlijk aan. Wil je een stukje 
schrijven voor de Minimiks, dan kan dat natuurlijk. Wij plaatsen het graag.
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Jeugd 33 35 68
Mini’s 2 5 7
Senioren 41 52 93
Nsl 11 8 19
Osl 2 2
Ereleden 1 5 6
Totaal: 53 67 35 40 195

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
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Totaal

Sep Tiebosch
Siem Hupkes

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

Nikki Staal
Xaxie Eekels

8 leden op wachtlijst

Agenda
22-02  Recreanten competitie

06-04  Feestavond senioren

01-03  Carnaval voor de jeugd

14/15/16-06   Jeugdkamp

29-03  Recreanten competitie Einde

03-05  Vriendjes avond

28-06  Ouder-kind avond

09-03  Kaderavond
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Van de redactie...

Voor wat hoort wat. Dat klopt. Wat hoort er dan voor 

wat? Het woord voor natuurlijk. Bepuzzel het maar even. 

Zo komen we natuurlijk aan voorwoord. Ok, voor die 

twee mensen die niet afgehaakt zijn: welkom. Welkom in 

de donkere kamer van Van de Wijdeven. Lees er vooral 

niet het boek: de donkere kamer van Damocles op na. 

Wat een miserabel afgrijselijk boek was dat. Dan lees ik 

natuurlijk veel liever de Minimiks. Oh wat een fijn boeks-

ke is dat. En het ziet er mooi uit. Wist je dat Marlie er al 

50 heeft gemaakt als lid van deze redactie. Kijk voor de 

lol eens terug op de website hoe Marlie vanaf boekje 

1 tot dit boekje 50 het uiterlijk van de Minimiks telkens 

weer verder wist te wijzigen. Van de eerste tot de laatste 

vind ik ze allemaal mooi. Knap gedaan. En dan met een 

computer waar het meest moderne programma nog 

luistert naar de naam WordPerfect. Shift F7 = print.

Zonder gekheid dit keer. Ik ben heel blij om met dit 

mooie team de Minimiks te mogen maken. Marlie heeft 

er al 50 opzitten. Maar ook vriend Ruud is al aardig op 

weg. Mooie interviews, teksten over badminton, VCL 

gerelateerd materiaal, knap. En schrijfwonder Katja. Wat 

dacht je daar van? Met veel plezier lees ik haar perike-

len. In onvervalst Helmonds word ik begroet bij, naast 

en op de baan. En zo heel af en toe, als ik het lief vraag, 

maakt ze een paar prachtige Helmondse volzinnen in 

een van haar stukjes. Smullen toch zo’n team. Trots dat 

ik daar deel van ben.
Ik hoorde trouwens ook louter goede berichten over 

het open Mixed jeugdtoernooi. Veel wedstrijden, veel 

spelertjes en spelers, veel vrijwilligers. Complimenten 

aan allen. En als er dan eens wat misgaat, racket stuk, 

kleine blessure, in=uit of andersom, tsja dan lost dat zich 

ook wel weer op. Leuk.

Veel leesplezier. Marlie proficiat

Arne

MINIMIKS NR 50
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Van jullie voorzitter
Eén twaalfde deel van het jaar ligt al weer achter ons. Beeld je 
eens in hoe snel voor je gevoel de maand januari voorbij is ge-
gaan. Wat mij betreft heel snel. En dat nog elf keer en het vuur-
werk kan al weer de lucht in. Hier rijzen bij mij toch een aantal 
vragen die met elkaar in strijd zijn. Kun je nog wel genieten als 
alles zo snel gaat? En gaat de tijd sneller voorbij als je het leuk 
hebt?  Soms zou je willen dat een feestje of een concert nog lang 
niet afgelopen was, het was immers zo leuk en gezellig. Maar de 
tijd is voorbij gevlogen. Als het nog wat langer zou duren kon je 
nog langer genieten. Maar stel dat het wel langer duurt en het is 
dan niet meer zo leuk en gezellig als je had gedacht? Dan zou je 

achteraf misschien zeggen dat het iets te lang duurde en dat je wel eerder naar huis 
had kunnen gaan. Conclusie: geniet van het moment en laat leuke dingen gewoon 
gebeuren. Er komt nog genoeg waar je naar uit kunt kijken.

Neem nou de Kaderavond op 9 maart aanstaande. Samen met mij bestuursleden 
organiseren en verzorgen wij ieder jaar een leuke avond voor al onze vrijwilligers. De 
uitnodigingen zijn inmiddels verstuurd en diverse mensen hebben zich al aangemeld. 
Wat we die avond gaan doen wordt zoals gebruikelijk goed geheim gehouden. Maar 
ik kan wel zeggen dat de komende Kaderavond heel anders zal zijn dan alle anderen. 
Het zou zo maar eens een gedenkwaardige avond kunnen worden waar nog lang 
over nagepraat gaat worden. Heb je je nog niet opgegeven? Doe dat dan snel. Wij 
zouden het heel leuk vinden als je op ons feestje komt!

Een maandje later staat de Feestavond op het programma. Om precies te zijn op za-
terdag 6 april. De kantine in sporthal d’n Ekker zal door de BAC weer worden omgeto-
verd tot een feestpaleis. Uiteraard staat de traditionele loterij weer op het programma, 
is er voor iedereen voldoende te eten en te drinken en kunnen de voetjes weer van de 
vloer. Een avond om naar uit te kijken, de uitnodiging volgt binnenkort. 

Gaat de tijd daarom misschien zo snel? Omdat er nog zoveel leuke dingen zijn om 
naar uit te kijken? Het programma ziet er in ieder geval weer mooi uit. Eerst alle 
gebeurtenissen van de afgelopen maand eens rustig teruglezen in deze Minimiks en 
dan op naar de volgende.

Over Minimiks gesproken: Ons clubblad kent een lange historie. Misschien (ik weet 
het eigenlijk wel zeker) komt dat wel door de geweldige redacties die ons clubblad 
iedere keer maar weer hebben samengesteld. Uit de handen van de huidige redactie 
bestaande uit Arne, Marlie, Katja en Ruud lees je nu de 50e editie. Een mooie mijlpaal 
waarvoor een bedankje op zijn plaats is, bij deze! Keep up the good work.

Ton Slaets 
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•PR en Sponsoring: Niets.                     
•Website: -Niets.
•Archiefcommissie:Rien 
heeft per mail zo veel 
mogelijk info gevraagd 
omtrent besturen en com-
missies van nu en in het 
verleden.  •Wijzigingen 
vrijwilligers: -Theo Mouris 
stopt als lid van de CC. 
7.RONDVRAAG
•De datum voor de kader-
avond bepaald op 9 maart.
•De volgende vergadering 
is op donderdag 17/1.
8.SLUITING 
•Ton sluit de vergadering 
om 22.45 uur.

competitie is op 21/12.  
•JC:-Sinterklaas is goed 
verlopen.-De data voor het 
overleg met het bestuur  
zijn beide 1 week opge-
schoven naar 18/1 en 26/4.
•Red:-De volgende Mini-
miks ligt op 28/12 in de 
zaal.  •Bac: -De uitnodi-
gingen voor de nieuw-
jaarsreceptie versturen. 
•TC:    -De uitnodigingen 
voor het jeugdtoernooi zijn 
verstuurd.  •CC: -De uitwis-
seling met Bakel is prima 
verlopen, we waren met 
ongeveer 14 deelnemers. 
Peter stuurt nog foto’s 
door.  •Sfeer:  -Niets.

5

Bestuursmededelingen

NOTULEN  BESTUURSVERGADERING 
BC MIXED,  DONDERDAG 17-12- 2018
Door Gert Lahaije
Aanwezig:  Ton Slaets (voorzitter), Peter van Leuken 
(penningmeester), Gert Lahaije (secretaris), Stan  van 
der Heijden (bestuurslid) en Anne Swinkels (bestuurslid)

1.OPENING
Ton  opent de vergadering 
om 20.55 uur.

2.INGEKOMEN EN UIT-
GEGANE STUKKEN
Ingekomen:•Uitnodiging 
van de NBBJ voor de voor-
speeldag op 9/3 in Oss en 
de gegevens.

3.NOTULEN BESTUURS-
VERGADERING d.d. 21 
NOVEMBER 2018 
•De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.

4.FINANCIËN
•Het innen van de adver-
tenties loopt. •De werkelijke 
kosten van de clubkampi-
oenschappen zijn precies 
zoals begroot.
 
5.LEDENBESTAND
•Nieuw: Sep Tiebosch.
•NSL-SL: Angela Zijlmans.
•Gestopt: Xaxie EekelS.
•Aantal op de wachtlijst: 8

6.COMMISSIES
•Recr:-De 2e ronde van de 
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VERJAARDAGEN
Paul vd Vegt
Marianne van Dijk
Jamie Wasser
Theo Mouris
Ruud Meulendijks
Fenna vd Meulengraaf
Sandra Driessens
Jurgen van Kraaij
Bas van Lieshout
Toon Boetzkes
Stan van der Heijden
Sven Gordijn
Jasper Wissmann

Marik Jansen
Roger van Lieshout
Anke van Dijk
Robert Verbrugge
Martijn van Oeffel
Canto Swinkels
Geaorge Permis 
Levyssohn
Liane Koppens
Gijs Bouman
Joran Jansen
Janneke de Wit

11 febr.
15 febr.
20 febr.
21 febr.
22 febr.
24 febr.
26 febr.
27 febr.
1 mrt
2 mrt
2 mrt
3 mrt
3 mrt

4 mrt
5 mrt
6 mrt
7 mrt
22 mrt
22 mrt
25 mrt

25 mrt
26 mrt.
26 mrt
31 mrt
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Kids zone

Heuvelplein 10
5741JK   Beek en Donk

Tel: 0492 72 92 47Cafetaria

Hallo Jongens en Meisjes

In deze Minimiks heel erg veel verschillende vehalen van heel erg veel men-

sen. Wij als redactie zijn ontzettend blij met al deze schrijvers. 

Er is weer van alles gebeurd.  Op de eerste trainingsavond hebben we met z’n 

allen geproost op het nieuwe jaar samen met jullie vriendjes en vriendinnetjes. 

Op 18 januari werd ik onverwacht in het zonnetje gezet. Na 8 jaar jeugdbe-

geleiding ben ik er mee gestopt. (Bij deze nogmaals bedankt voor de mooie 

bloemen en de lekkere chocolade). Dit wil echter niet zeggen dat jullie mij niet 

meer zullen zien in de zaal. Ik zal nog regelmatig foto’s komen maken voor 

dit mooie clubblad. Als jullie ideeen hebben voor de Minimiks dan hoor ik dat 

graag. Lieke de Visscher had laatst ook een nieuw idee. Het leek haar wel leuk 

als er wat moppen in de minimiks zouden komen. Omdat bijna alle kinderen 

al aan de beurt zijn geweest voor de Mixed-pen hebben we deze rubriek nu 

vervangen voor de Moppen Miks. Kijk maar een op blz 12, de eerst moppen 

komen dan ook van Lieke. Natuurlijk ook weer enkele stripverhalen, want die 

vinden jullie toch echt wel het leukst. Het Open jeugd toernooi van onze ver-

enigiing zit er inmiddels al weer op, wat was het gezellig en wat een sportieve 

wedstrijden heb ik gezien. Op blz 13t/m18 schrijven Marije, Koss en Irene ieder 

hun verhaal.  Lees over hoeveel  werk er aan zo’n toernooi vooraf gaat en hoe 

je moet doorzetten in een wedstrijd, geweldig. Helaas deze keer helemaal geen 

verhalen over de competitie. Wie van jullie gaat de redactie hier volgende keer 

blij mee maken. 

Ik wens jullie allemaal heel erg veel lees-, kijk- en puzzel plezier.

namens de redactie Marlie Fransen
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Marlie nogmaals bedankt 
voor je inzet voor de jeugd 
van BC Mixed en we wen-
sen je nog veel plezier met 
al je andere bezigheden 
voor BC Mixed!
Namens alle jeugd-en 
jeugdbegeleiders van BC 
Mixed.

in de redactie 
en maakt altijd 
foto’s voor BC 
Mixed.
Natuurlijk wil-
den we als 
jeugdcommis-
sie Marlie even 
in het zonnetje 
zetten. Nadat 
alle kinderen 
op de tribune 
hadden plaats-
genomen werd er een kort 
woordje gericht tot Marlie. 
Met een enorm applaus 
van de kinderen en de trai-
ners  en een mooie bos 
bloemen hebben we op 
een leuke manier afscheid 
genomen van Marlie bij de 
Jeugdcommissie. 

 Afscheid

De jeugd en jeugdcommis-
sie bedanken Marlie Fran-
sen voor haar inzet!
Ruim 8 jaar geleden is 
Marlie begonnen met het 
geven van training aan 
de jeugd en het begelei-
den van de trainers bij BC 
Mixed. Na lang nadenken 
heeft ze besloten dat ze 
toch wilde stoppen. Het is 
namelijk niet het enige wat 
ze als vrijwilliger doet bij 
BC Mixed. Ze zit ook nog 

MARLIE FRAN-
SEN NEEMT 
AFSCHEID BIJ 
DE JEUGD
Door Monika Slaets

Marlie met de  huidige jeugdbegeleiding: Monika Slaets, Anniek van Leuken, Evi 
van Rixtel, Rene Schepers, Wendy Verbrugge, Ton Slaets, Teun van der Vorst, 
Bas Fransen, Annie Boetzkes, Marieke van Turnhout, Anke van Dijk en Sanne 
van Lieshout. (niet op de foto Lieke Fransen en Lucas van Deursen). 
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 Afscheid  Jeugdkamp 2019

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

HET GAAT WEER HEEL ERG 
LEUK WORDEN
Door Bas Fransen

Op 18 januari zijn de opgave formulieren voor het 
jeugdkamp van 2019 weer uitgedeeld.
Op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 juni a.s. 
gaan we weer op jeugdkamp.

Waar we precies heen gaan blijft natuurlijk nog een 
verrassing, maar we kunnen wel al zeggen dat het een 
hartstikke leuk kamp gaat worden, net zoals voorgaan-
de jaren. De jeugdbegeleiders zijn al weer druk bezig 
met alle voorbereidingen hiervoor. Natuurlijk hopen we 
dat jullie allemaal meegaan, dat zou namelijk helemaal 
geweldig zijn. 

HEB JE JE NOG NIET OP
GEGEVEN, DOE DAT DAN 
NOG SNEL. 
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 Start 2019

Op vrijdag 4 januari was de állereerste badmintontraining van 2019! En om het nieuwe 
jaar te vieren, zijn we gestart met een lekker glaasje champagne. Daarbij hoort natuur-
lijk ook proosten, dus dat hebben we samen gedaan. We hebben niet alleen geproost 
met de kinderen van BC Mixed. Deze avond was het ook vriendjesavond. Extra gezel-
lig dus. Na het proosten heeft iedereen gezellig badminton gespeeld. Een wedstrijdje 
of een leuk spelletje samen. Er vlogen ballonnen door de zaal, er werd hard gerend en 
veel gelachen. Iedereen was weer enthousiast het jaar begonnen! 

PROOSTEN OP HET NIEUWE JAAR
Door Anniek van Leuken

10

bedankt 
  voor de 
 dopingmon-
        sters 
        jongens

met het glas 
omhoog 
lijkt t meer2 van ons zijn 

een tweeling

Proost

Ik lust
 hem niet

Proooooost
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 Start 2019

11

CHAMPAGNE TIJDENS DE VRIENDJESAVOND

niemand weet dat 
de champagne niet 

knalde maar de 
ballonnen 

waarom is 
er eigenlijk 
geen tafel-
badminton?

hee waar is de shuttle 
              nou?

tadaa

 zo hang ik 
    ook aan de 
                 ringen

 hop 
op 1 been.

 Keimakkelijk

hatseflats, 
precies in het midden

even
 een

 rondje 
schaatsen
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Hi, 
   hi,
      hi

Ha, ha, ha.
Die is goed

 hè!Moppen

Miks van 
   Lieke

Marik
Jansen

Next time:

Welke salade helpt tegen jeuk? krabsaladeEen man staat op de bus te wach-

ten. zegt de buschauffeur: kom 

eens van die bus af.

Op welk spaans eiland eten 

ze altijd pizza? 

Ipizza

Er loopt een smurf tegen een 
huis aan en zegt: au!  dat 
wordt weer 
een blauwe plek

Er fietsen twee mensen over straat 

zegt de ene tegen de andere: heb 

ik mijn fietssleutel wel meegeno-

men

Hoeveel maanden hebben 28 
dagen? Alle maanden hebben 28 dagen.

Het is groen en zit aan een auto? 
Een spruitenwisser

Twee oenen lopen over straat 

zegt de ene oen tegen de ander: 

mag ik nu in het midden lopen
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  BC Mixed Open Jeugdtoernooi

Op 23-11-2018 lagen de 
clubkampioenschappen 
nog vers in het geheugen, 
toch ging (het grootste 
deel van) de toernooicom-
missie alweer vergaderen 
voor het open jeugdtoer-
nooi. Samen met Marieke 
en Wendy, de onmisbare 
steun en toeverlaat bij dit 
evenement.
Er wordt gekeken naar de 
planning, wat vorig jaar 
eventueel beter kon, en 
vooral wanneer de uitnodi-
gingen de deur uit gaan en 
wanneer alle inschrijvingen 
binnen moeten zijn.
De uitnodigingen zijn be-
gin december verstuurd 
naar alle VCL’ers van de 
verenigingen van de HBB. 
Hierna is het Sinterklaas, 

HET JEUGDTOERNOOI VAN ACH-
TER DE SCHERMEN.
Door Marije Daems

Kerst, oud & nieuw, waarna 
de uiterste inschrijvingsda-
tum verstrijkt. Deze datum 
wordt hierna nog eens ver-
schoven en dan verstrijkt 
hij weer (en soms herhaalt 
zich dit zelfs nog een keer).
Opeens is het jeugdtoer-
nooi wel erg dichtbij en 
komen we bij elkaar om 
te kijken hoeveel kinderen 
zich hebben opgegeven, 
of de verschillende klassen 
voldoende vertegenwoor-
digd zijn en of er al wijzigin-
gen/afmeldingen zijn (maar 
meestal komen die in de 
laatste week).
Ik kan me voorstellen dat 
het uitrekenen van de wed-
strijden ooit veel werk is 
geweest, maar alles wordt 
elk jaar een stuk beter om-

dat Maikel tovert met Ex-
cel. Hierdoor hoef je niet 
meer uit te rekenen hoe-
veel wedstrijden je hebt als 
je 5 poules van 4 hebt bij-
voorbeeld, fantastisch!
Maar nadenken is helaas 
nog steeds nodig, het moet 
immers wel voor iedereen 
leuk zijn en er moet vol-
doende gespeeld worden 
door iedereen. Ook moet 
er een tijdschema gemaakt 
worden, en alles kan in het 
(o-zo-gebruiksvriendelijke) 
toernooiprogramma gezet 
worden. 
Ondertussen worden er 
ook heel veel andere za-
ken geregeld, zoals tellers 
(erg belangrijk!), telboe-
ken, bekers bestellen, 37 
wijzigingen verwerken 
waardoor ook onderdelen 
anders kunnen worden. 
Hier en daar nog een ouder 
geruststellen dat hun kind 
mee doet en dat hij of zij 
heus wel een partner heeft 
of krijgt (of niet natuurlijk).
Op de dag zelf is het altijd 
spannend of iedereen die 
zich heeft opgegeven er 
ook echt (op tijd) is (de er-
varing leert dat dat eigen-
lijk nooit zo is). Als we daar 
uitsluitsel over hebben, 
kunnen we kijken of het 
toernooi zoals wij het voor 
ogen hadden, nog uitvoer-
baar is. Ik vind dat altijd het 
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weer aan de beurt om de 
wisselbeker van ons eigen 
top toernooi in ontvangst te 
mogen nemen!!

14

spannendste moment, om-
dat je nu eenmaal niet alles 
en iedereen even op pauze 
kunt zetten om het rustig 
even uit te vogelen.
Als het toernooi begint en 
iedereen is enthousiast 
begonnen aan de eerste 
wedstrijden, dan weet je 
waar je het voor doet. De 
blije snoetjes van kinde-
ren (en hun ouders) en de 
onverwoestbare hulp van 
tellers, geeft kracht om dit 
een hele dag vol te houden 
(vergeet ook de snoep en 
koffie niet).
Door 2 afwezigen zijn er 
toch wat wedstrijden weg-
gevallen waardoor we wat 
voor liepen op schema. 
Hier en daar hebben we 
daarom een extra halve 
finale erbij gemaakt. Mai-
kel heeft alle standen in-
gevoerd en de volgende 
rondes uitgedraaid, Anne 
zorgde ervoor dat alle kin-
deren omgeroepen werden 
naar de juiste baan en ik 
heb de wedstrijden op de 
goede volgorde gelegd 
zoals het in het tijdsche-
ma staat. Het liep allemaal 
op rolletjes, een topteam 
achter de tafel, enthousi-
aste en sportieve kinderen, 
geen blessures en niet te 
vergeten: jeugdbegelei-
ders en andere vrijwillige 
tellers om een oogje in het 
zeil te houden.
Als de laatste wedstrijden 
gespeeld zijn kunnen we 
de eindstand doorgeven 
en dan gaan we ook tellen 

welke club de meeste pun-
ten heeft gehaald. Mierlo? 
Kunnen we hier dan niet, 
hmm neh, grr.. vooruit dan 
maar, volgend jaar zijn wij 

is er ook.

En wat zijn er veel span-
nende wedstrijden ge-
speeld.

Als ik ga kijken naar de 
vooruitgang zijn er mij veel 
dingen opgevallen. De 
badminitonners zijn er bij 
gekomen en worden straks 
steeds beter. Jong geleerd 
oud gedaan, de jeugd 
boekt ook vooruitgang in 
mijn opzicht.

Zo nu heb ik 100 woor-
den en is ons pap ook 
tevreden

Het was weer zover, het 
open mixed toernooi.

In dit stukje schrijf ik een 
beetje over mijn ervaring.

Zoals altijd is het gezellig 
en goed georganiseerd, er 
zijn genoeg tellers er is wat 
te snacken en de goeie zin 

DE SHUTTLE 
VALT
NIET VER VAN 
DE BOOM
Door Koss vd Wijdeven
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het heet maar dat had 
Mirthe ook, maar ik gaf 
niet op! Mirthe probeerde 
me nog in te halen maar 
dat was niet gelukt. Ik had 
gewoon van Mirthe gewon-
nen met 21-17!!!
Iedereen klapte en was blij 
verrast, ik ook maar vond 
het super fijn dat ik had 
gewonnen. Toen ik terug 
naar de tribune liep kwam 
iedereen naar me toe en 
zei: “ Goed gedaan Irene!” 
“ Dat was echt knap van 
jou dat je toch nog zo ver 
terug kwam en toen uitein-
delijk won!” Dat vond ik zelf 

maar ik probeerde het toch. 
En tot mijn verbazing werk-
te het! Ik zag dat Mirthe 
nog steeds dacht dat ze 
ging winnen. Maar toen 
werd het 11-2  11-3  11-4  
11-5 en ga zo maar door. 
Ik zag aan haar gezicht 
dat ze nu toch een beetje 
begon te stressen. En daar 
maakte ik gebruik van.
Ik kan wel al goed plaatsen 
en probeerde het clearen 
met het plaatsen te combi-
neren en er soms nog een 
drop aan toe te voegen.
Ineens stond ik voor met 
16-14! Ik was moe en had 

Hoi ik ben Irene en ik heb 
dit jaar voor de vierde keer 
meegedaan aan het BC 
Mixed Open Jeugd toer-
nooi.
Dit jaar stond ik in de finale 
tegen Mirthe. Dit was een 
mooie wedstrijd. In het 
begin stond ik met 11-1 
achter, Mirthe wist al (bij-
na) zeker dat ze zou gaan 
winnen van mij en ging 
dus met volle overtuiging 
verder. Mijn eerste tactiek 
werkte niet zo goed en dat 
was om haar voorin te hou-
den.  Maar Mirthe had door 
dat ik dat deed dus ze tikte 
steeds alles af. Ik wist dat 
als ik zo doorging ik niet 
zou gaan winnen van haar. 
Maar in plaats van op te 
geven en boos te worden, 
probeerde ik een andere 
tactiek.Namelijk om haar 
achterin te houden.
Ik ben niet zo goed in de 
clear ver achterin te krijgen 

GEEF NOOIT 
OP!
Door Irene Slaets
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ook. Ik was heel trots op 
mezelf en ik eindigde op de 
eerste plek! En Mirthe? Die 
was een beetje verdrietig 
en eindigde op een mooie 
tweede plaats.
Dus ook dit jaar vond ik het 
weer een geslaagd Mixed 
Open  jeugdtoernooi. Een 
tip voor jou: Doe volgend 
jaar ook mee!!!!!

16

Prijzen voor onze Mixed jeugd.

DEA 4 Neva van der Vorst
HDA 2 Koss van de Wijdeven/Noah Hollanders

3 Lukas van Deursen/Jasper Wissman
HEB 1 Lukas van Deursen
DEB 1 Mirne Jansen
HDB 2 Marik Jansen/Rune van der Vorst
DDB 3 Mirne Jansen/Neva van der Vorst
DEC 1 Irene Saets

3 Suzie Coppens
HEP 1 Joris Boelens

3 Tim Boelens
4 Thomas Deckers

DEP 1 Fenna van de meulengraaf
2 Isabeau Coppens
4 Evi Derksen

DDP 1 Isabeau Coppens/Evi Derksen
2 Femke Boelens/Roos Hupkes
3 Claire van Veldhoven/Mila Kluijtmans

HDP 2 Joris Boelens/Wessel Hupkes
3 Tim Boelens/Tim Slaets
4 Sven Gordijn?Theun Relou

Wisselbeker

1 BC Mierlo
2 BC Mixed
3 BC Bakel
4 BC Con Brio
5 BC Gemert
6 BC Valkenswaard
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HET TOER-
NOOI VAN 
DE PUPIL-
LENDAMES
(Femke, Roos,
Mila, Isabeau 
en Evi)

 Met de 
beginletters 
van onze 

namen kan 
je geen goed 
woord maken

Eindelijk staan 
wij ook eens
 op de foto

Kan je de 
waterpomptang 
ff aangeven?

Ik heb een jaar in 
Australië gewoond, 
makkie dus

De herdertjes lagen 
bij naa-ha-hachte

Ligminton. 
Dat vind ik 
nog leuker

Knap
 gebreak-
danced

Dat is precies hoe 
oud ik was toen ik
 nog geen 5 was, 4
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Als je netjes 
telt krijg je 
een 
snoepje

Thuis
 geoefend
 met een 
waterpas

Kijk daar 
eens, een 
vliegende 

olifant

Als je gaapt, dan 
gaapt er altijd 
iemand mee

Huppakkee, 
alweer een 
winnaarrrrr

Wat 
zullen wij 
vanavond

 lekker
 slapen

Ja, maar eerst friet En 
mayo



MINIMIKS | Februari 2019

Ja, maar eerst friet

19

Op 27 december was het weer zover. Het jaarlijkse olie-
bollentoernooi in Helmond. 
Vele clubs deden mee en ook Mixed was weer van de 
partij. In ieder niveau deed wel iemand van Mixed mee.
Rond 12.00 stonden de oliebollen klaar en zowat ieder-
een kon niet meer lopen met al de gevulde magen. 
Er werden prijzen gewonnen door Mixed en iedereen 
vond het een geslaagde dag! 

maar daarna ging men di-
rect weer terug naar het 
Veka sportcentrum want 
er waren nog wat bollen te 
maken voor de jeugd.

Omstreeks half zes waren 
de wedstrijden afgelopen 
en begon de prijsuitrei-
king. De wisselbeker werd 
gewonnen door BC Ba-
kel. Veel kinderen gingen 
daarna met hun ouders 
en begeleiders weer terug 
naar huis, maar of ze nog 
trek hadden in het avond-
eten, dat was nog maar de 
vraag…

te werken 
om maar zo 
veel mogelijk 
oliebollen te 
maken, want 
de jeugd 
leek wel uit-
gehongerd. 
Maar ook de 
begeleiders 
van het jon-
ge volk lieten de oliebollen 
goed smaken.

Dit jaar had de vereniging 
zich ingezet voor een goed 
doel: zij hadden beloofd 
om oliebollen te maken 
voor de oudere mensen en 
er moesten dus ook voor 
hen een flinke voorraad ge-
maakt worden. De oliebol-
len waren bestemd voor de 
bewoners van de Rivieren-
hof en die waren maar wat 
blij met de lekkernijen van 
de badmintonvereniging. 
Er werd even nog wat na-
gebabbeld bij de bewoners 

Oliebollentoernooi BC Phoenix

Bij badmintonvereniging 
Phoenix vond op donder-
dag 27 december weer 
het jaarlijkse oliebollen-
toernooi voor de jeugd 
plaats. Bij binnenkomst 
geurde het enorm lekker 
naar oliebollen. En in de 
kantine en de hal was het 
een drukte van belang. 
Op negen velden werd 
er flink gespeeld voor de 
beste resultaten. Er na-
men ongeveer honderd-
twintig kinderen deel aan 
dit toernooi.

Verenigingen uit onder 
andere  Mixed, Mierlo en 
Valkenswaard streden 
het hardst voor de beste 
resultaten. In de kantine 
genoten de spelers en 
speelsters die even niets 
te doen hadden volop van 
de warme en verse oliebol-
len rechtstreeks uit de pan. 
In de keuken stonden twee 
mensen zich in het zweet 

HBC PHOENIX: 
SPELEN VOOR 
OLIEBOLLEN 
MET VEEL POE-
DERSUIKER
Bron: Wijknieuws 
Brouwhuis
Door Hans Choufoer

HEERLIJKE OLIEBOLLEN
Door Jente Jansen
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  Start Best Toernooi

Op 5 januari (Neva’s verjaardag) werd het jaar-
lijkse Start Best toernooi weer georganiseerd, 
bij BC Alouette.  Van Mixed hebben 4 leden 
meegespeeld; Koss van de Wijdeven (veren 
U17), Lieke de Visscher, Neva van der Vorst 
(nylon U15) en Rune van der Vorst (nylon U13). 
Allen hebben zich ingeschreven onder de vleu-
gel van de NBBJ. 
Het was een leuk toernooi waar heel veel jeugd 
ingeschreven had. Er werd extra aandacht ge-
schonken aan de allerkleinste badmintonner-
tjes. Er was een hele hal ingericht met spring-
kussens en spellen welke gericht zijn op het 
badmintonnen. 
De BC Mixed spelers hebben goed hun best 
gedaan, voor Koss was het zijn eerste Badmin-
ton Nederland toernooi, dat heeft hij geweten.
Het speelveld in de veren U17 was ook heel 
sterk. Lieke heeft zich in zowel de DE als de DD 
tot de halve finales gevochten, knap hoor. Neva 
had helaas een sterke poule bij de DE, maar 

Nieuw dit jaar was het 
badmintonfeest. Hier 
hadden zich voor de 
eerste editie maar liefst 
15 spelers aangemeld. 
Iedereen onder de 11 
jaar en kinderen die ken-
nis wilden maken met 
badminton werden ver-
welkomt in de sporthal 
met twee grote spring-
kussens en een heus 
shuttlekanon. De kinde-
ren hebben hier op een 
speelse wijze kennis ge-
maakt met het spelletje 
badminton en gingen al-
lemaal naar huis met een 
super mooie medaille.

GROOT FEEST OP HET BADMIN-
TONPLANET START-BEST TOER-
NOOI 2019
Door Teun van der Vorst

Koss van de Wijdeven
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  Start Best Toernooi

21

wist in de DD het knap tot de finales te red-
den. Waar ze strijdend ten onder ging, maar 
met een mooie tweede plaats tevreden naar 
huis kon. Rune was bij de HE en de HD tot de 
halve finale gekomen. In de HE moest hij strij-
den tegen hèt Belgische jeugdtalent van dit 
moment (Kalle Vanratingen) en dat was toch 
echt een beetje teveel voor ons talentje. 
Het toernooi werd afgesloten met een frietje 
en een snack bij de frietkar welke geregeld 
was door de organisatie van het toernooi. 
BC Mierlo is uiteindelijk naar huis gegaan met 
de wisselbeker voor de best presterende club, 
wat natuurlijk een goede prestatie is voor een 
HBB vereniging, zeker omdat ze maar met 4 
spelers waren. Hopelijk zullen er volgend jaar 
meer spelers van Mixed meedoen om ervoor 
te zorgen dat wij ook een kans maken op deze 
wisselbeker. Zeker de pupillen die een leuke 
dag zullen hebben met de springkussens en 
de spelletjes.

Neva van der Vorst behaalde een 
2e plaats in de DD Nylon U15

Puzzel

In de cirkel mis je 
5 letters van het 
alfabet, zoek ze.
Welk woord vor-
men deze letters?
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 Badminton woorden  (deel 2)

WOORDEN-
LIJST (MET EEN 
KNIPOOG 
NAAR!!)
BRON: WWW.NBBJ.NL 

Als introductie voor 
nieuwe badmintonspe-
lers en voor hen die al 
een tijdje bezig zijn maar 
nooit precies hebben be-
grepen waarmee, hierbij 
een verklarende woor-
denlijst met de belang-
rijkste termen in het mo-
derne badminton.

DRIVE
Een meer zijwaartse vlak-
ke slag op heuphoogte met 
als doel de tegenstander 
onder druk te houden.

DROPSHOT
In de volksmond vaak ge-
noemd een dropje, een 
klein zacht balletje, boven-
hands vanuit het achter-
veld geslagen dat bij de 
tegenstander net over het 
net wordt toegespeeld.

ENKELSPEL
Wedstrijd waarbij van je 
verwacht wordt dat je hele-
maal in je eentje op dat 

hele grote veld elke shuttle 
terugslaat (schrale troost: 
de tegenstander is ook he-
lemaal in z’n eentje). Ook: 
vitaal onderdeel van het 
onderbeen, dat ineens vre-
selijk pijn gaat doen als je 
‘er doorheen gaat’ op bij-
voorbeeld een woensdag-
avond in september, waar-
door je wekenlang met je 
been omhoog moet blijven 
zitten, het begin van de 
competitie mist, en je je om 
de twee dagen moet laten 
betasten door een (stagiai-
re) fysiotherapie.

FLICKSERVICE
Knappe, snelle, behendi-
ge, strakke – of onver-
wachte, gemene, onspor-
tieve service (afhankelijk 
van of je het zelf kunt of dat 
de tegenstander het je flikt) 
service.

FOREHAND
Voor een rechtshandige 
speler aan de rechter zijde, 
en dus het tegenoverge-
stelde van backhand.

HERENDUBBEL
Een damesdubbel, maar 
dan met mannen (of jon-
gens).

Hogeservice
De hoge service hoog en 
diep in het servicevak met 

als doel de tegenstander 
naar het achterveld te laten 
lopen.

IJZER
Uitsluitend gebruikt als uit-
roep (‘Shit! IJzer!’) wan-
neer de shuttle slecht 
wordt geraakt. Ook wel: 
‘Shit! Hout!’. Stamt nog uit 
het verre, verre verleden, 
toen rackets nog niet wer-
den gemaakt van koolstof-
vezelversterkte polycy-
clisch autoclaaf verwerkte 
thermohardende compo-
sieten, maar van hout en 
ijzer.

IN
Badminton is nog wispeltu-
riger dan de mode. Wat de 
ene dag in is, is de volgen-
de dag weer uit.

KORTE SERVICE
Kort serveren, vóór in het 
servicevak van de tegen-
stander, wordt veel toege-
past in het dubbelspel. Niet 
vergeten: bij een korte ser-
vice achter je shuttle aan!

LOB
Deel van de hersenen 
waar zich het Badminton-
centrum bevindt.

WORDT VERVOLGD
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Programma jeugd

Scoringspercentages jeugd

Programma Febr. - Maart
Datum Tijd Team Bn
10-02 9.30 Mixed 5- Mixed 7 5

11.15 Mixed 7- Mixed 6 10
9.30 Mixed 6- Con Brio 1 10
11.15 Phoenix 6 - Mixed 5 5
11.15 Mixed 4- Ganzeveer 1 14
9.30 Mixed 4- Hanevoet 1 14
9.30 Mixed 8- Phoenix 6 15
11.15 Con Brio 1- Mixed 8 15

17-02 9.30 Mierlo 3 - Mixed 1 2
11.15 Mixed 6 - Mixed 8 10
9.30 Mixed 5 - Mixed 6 14

Datum Tijd Team Bn
11.15 Mixed 5 - Con Brio 1 14
11.15 Mixed 7 - Phoenix 6 15
9.30 Mixed 7 - Mixed 8 15

24-02 9.30 BCAB 1 - Mixed 2 3
9.30 BCV 2 - Mixed 1 4
11.15 Mixed 3 - Mierlo 5 10
11.15 Phoenix 3 - Mixed 4 11
9.30 Mixed 4 - Bakel 6 14
9.30 Mixed 3 - Mierlo 6 15

17-03 9.30 Mixed 2 - BCV 2 4
9.30 Mixed 1 - Bakel 3 5

Scoringspercentages  Jongens

s w %
1 Jasper Wissmann 23 22 96
2 Rune v der Vorst 18 17 94
3 Brady Bots 10 9 90
4 Koss vd Wijdeven 19 17 89
5 Felix Chiu 12 10 83
6 Joris Boelens 19 15 79
7 Nick Meulensteen 9 7 78
8 Finn vd Wijdeven 18 14 78
9 Marik Jansen 21 16 76
10 Tim Boelens 17 13 76

 

Scoringspercentages  Meisjes

s w %
1 Lieke de Visscher 12 12 100
2 Neva v der Vorst 15 14 93
3 Jente Jansen 14 13 93
4 Marente Verstappen 14 13 93
5 Mirne Jansen 21 18 86
6 Fenna vd Meulengraaf 20 17 85
7 Irene SLaets 18 15 83
8 Jannetje Nicolai 20 15 75
9 Suzie Coppens 18 13 72
10 Pien Sijmens 20 13 65
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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. 

Mixed 1 en 2
Stand B klasse
1 Mixed 1 7-49
2 Mierlo 3 7-33
3 Mixed 2 7-31
4 BCAB 1 7-31
5 Bakel 3 7-23
6 Mierlo 4 7-21
7 BCV 2 6-4

Mixed 3
Stand C/Dklasse
1 Mierlo 5 2-14
2 Mixed 3 2-12
3 Mierlo 6 2-4
4 Phoenix 1 2-2
5 Someren  1 0-0
6 Bakel 4 0-0
7 Bakel 5 0-0
8 Phoenix 2 0-0

Mixed 4
Stand E klasse
1 Mixed 4 6-37
2 Bakel 6 6-30
3 Hanevoet 1 6-23
4 Phoenix 3 6-23
5 BCV 3 6-22
6 Mierlo 7 6-21
7 Ganzeveer 1 6-16
8 Phoenix 4 6-4

Mixed 5 t/m 8
Stand I klasse
1 Con Brio 1 8-48
2 Phoenix 6 8-42
3 Mixed 5 8-37
4 Mixed 7 8-28
5 Mixed 8 8-19
6 Mixed 6 8-18

Standenlijst en uitslagen jeugd

Uitslagen Jan.- Febr.
Datum Team uitslag

13-01 Mixed 1- BCAB 1 8-0

Mixed 2- Mierlo 3 4-4
Mixed 4- BCV 3 8-0
Phoenix 4 - Mixed 4 0-8

20-01 Mixed 2- Mixed 1 2-6
Phoenix 1 - Mixed 3 2-6
Mierlo 6 - Mixed 3 2-6

03-02 Mixed 1- Mierlo 4
Bakel 3- Mixed 2
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Standenlijst en uitslagen jeugd
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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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Training 

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

08 febr. team 8,9 team 1,2,3, team 4,5,6,7

15 febr. team 4,5,6,7 team 8,9 team 1,2,3

22 febr. vrij spelen

1 maart vrij spelen ivm carnaval

8 maart team 1,2,3 team 4,5,6, ream 8,9

15 maart team 8.9 ream 1,2,3 team 4,5,6,7

22 maart team 4,5,6,7 team8,9 team 1,2,3

29 maart vrij spelen

Recreantencompetitie

FANATIEKE 
RECREAN-
TEN
Door Peter van Leuken

Senioren

De tweede ronde op 28 
december 
Op bijna de laatste dag 
van het jaar is de tweede 
ronde gespeeld van de re-

creanten competitie.  Waar 
we bij de eerste ronde nog 
creatief moesten zijn met 
de samenstelling van de 
dubbels door enkele afzeg-
gingen, konden we bij de 
tweede ronde rekenen op 
een grote opkomst. Helaas 
is Jannah door een verve-
lende blessure gestopt met 
badmintonnen.

Fanatiek

Wie dacht dat de wedstrij-
den vrijblijvend gespeeld 
werden kwam bedrogen 
uit. Fanatiek werd gestre-
den om elk punt. Hoewel 
er maar één drie setter 
gespeeld werd gingen alle 
wedstijden gelijk tegen el-
kaar op. Even iets drinken 
tussen de sets en direct 
daarna snel weer de baan 
op voor de volgende set. 
Ook het publiek langs de 
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Senioren

27

C. De halve finales worden 
gespeeld op vrijdag 22 fe-
bruari en de Finale - 3/4 
plaats wordt gespeeld op 
29 maart. 

Onderdeel Team A - Team C 1e set 2e set 3e set Stand
GD Dena/Toon B - Jadzia/Pedro 21-13 21-19 1-0
GD Lianne/Toon S - Carin/Laurens 21-14 16-21 21-8 1-0
HD Toon B/Toon S - Pedro/Laurens 21-18 21-19 1-0
DD Dena/Lianne - Jadzia/Carin 18-21 15-21 0-1

Totaal 3-1

Onderdeel Team B- Team D 1e set 2e set 3e set Stand
GD Susan/Ron - Esther/Paul 10-21 16-21 0-1
GD Rosemarie/Rien - Leslie/Rene 6-21 19-21 0-1
HD Ron/Rien - Paul/Rene 9-21 15-21 0-1
DD Rosemarie/Susan - Leslie/Esther 12-21 7-21 0-1

Totaal 0-4

 De uitslagen: 

baan genoot van de span-
nende wedstrijden. Na 
deze ronde hebben twee 
teams 6 punten en zal er 
op de derde ronde beslist 
worden hoe de halve fina-
les gespeeld gaan worden. 
De derde ronde wordt ge-
speeld op 25 januari.

De derde ronde op 25 ja-
nuari
Voor de derde ronde had-
den we enkele afzeggin-
gen, maar gelukkig heb-
ben we altijd  onze vaste 
invaldame Annie achter 
de hand. Dora wilde ook 
wel een wedstrijd spelen 
en ook Marjan en Sus-
an hebben een wedstrijd 
meegespeeld. Zo konden 
alle wedstrijden gespeeld 
worden. Ook deze ronde 
wedstrijden die tot het ein-
de toe spannend bleven.  

Na de derde ronde staat 
team A bovenaan en speelt 
de halve finale tegen team 
B. De andere halve finale 
gaat tussen de nummer 2 
team D en nummer 3 team 

Team Aantal punten voor Aantal punten tegen
A 10 2
D 6 6
C 5 7
B 3 9

 De stand na drie rondes
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Onderdeel Team B- Team C 1e set 2e set 3e set Stand
GD Rien/Rosemarie - Annie/Laurens 14-21 15-21 0-1
GD Ron/Dora - Carin/Pedro 21-15 18-21 21-11 1-0
HD Ron/Rien - Pedro/Laurens 21-12 17-21 21-19 1-0
DD Rosemarie/Dora - Annie-Carin 11-21 6-21 0-1

Totaal 2-2

Onderdeel Team A- Team D 1e set 2e set 3e set Stand
GD Dena/Toon B - Esther/Rene 21-12 21-08 1-0
GD Marjan/Toon S - Leslie/Jan 21-19 21-14 1-0
HD Toon B/Toon S- Jan/Rene 21-10 21-12 1-0
DD Rene/Susan - Leslie/Esther 21-07 21-04 1-0

Totaal 4-0
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digd. Angela stopte na 5 
jaar bij de redaktie en Katja 
vd. Vorst nam haar plaats 
in.

Februari
Op de eerste zondag van 
deze maand organiseerde 
Mixed haar Open Jeugd-
toernooi met zo'n 95 deel-
nemers die op 10 banen 
376 wedstrijden speelden 
met 21 tellers. Mixed won 
de wisselbeker. Het was 
dikke pret op de vriendjes- 
en vriendinnetjes avond 
van Mixed. Op carnavals-
vrijdag had de jeugd een 
carnavalleske avond en 
was het erg rustig bij de 
senioren. Op 22 februa-
ri was Jan Driessens 50 
jaar lid van de vereniging. 
Een receptie, een taart en 
gelukwensen vielen hem 
ten deel in de kantine. Een 
week later kwam het club-
blad uit met een bijlage in 

Januari
Het jaar bij Mixed begon 
op vrijdag 5 januari met 
een speelavond en daar-
na met een druk bezochte 
Nieuwjaarsbijeenkomst. 
De jeugd kreeg in de zaal 
kinder-champagne. Te-
vens was het de laatste 
pasavond van de nieuwe 
sportshirts (met ook een 
mogelijkheid voor shirts 
met je naam). Op 12 ja-
nuari was de zaal voor 1/3 
afgesloten vanwege de op-
bouw van het Kwizut feest. 
Op dit feest werd bekend 
dat het Mixed KwizutTeam 
op de 5e plaats was geein-

29

Je hebt het zo niet in de 
gaten, maar wat je van-
daag doet is morgen 
geschiedenis. Het jaar 
2018 is voorbij en is ge-
schiedenis geworden.  
En zo wordt elk jaar een 
stukje geschiedenis ge-
schreven waardoor een 
interresant beeld wordt 
geschapen van de activi-
teiten bij onze vereniging 
door de jaren heen.

Jaaroverzicht

TERUG
KIJKEN OP 
2018
Door Rien van Kessel

de vorm van het allereer-
ste clubblad van Mixed -‘t 
Piepijzerke (vanwege het 
50 jarig lidmaatschap van 
Jan)- met allerlei artike-
len waaronder een groot 
interview met Jan. Enkele 
jeugdleden deden mee aan 
de Brabantse Jeugdkampi-
oenschappen in Waalwijk. 
Novi Wieland werd aan-
genomen bij de Nationale 
Jeugdselektie U17.

Maart
Op 3 maart werd de kader-
avond georganseerd voor 
de vrijwilligers van Mixed 
met als thema 'Triviant 
Party'. Wilma Constant, se-
cretaresse van Mixed tus-
sen 1983 en 1987, kwan 
te overlijden. Op 30 maart 
werden de nieuwe klub-
shirts in de zaal uitgedeeld. 
Marlie maakte in de zaal 
van alle leden een portret-
foto voor de HBB. Stan vd. 
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Vijfeijken, HD3 2de plaats 
Martin Kuijpers en Teun vd 
Vorst. Anne van Leuken 
werd HBB Kampioen 2018 
in de single. Bovendien 
werd Mixed 3e in de no-
minatie van de Sportiviteit-
sprijs. Op 10 juni werden 
de bekerwedstrijden ge-
speeld waar Mixed buiten 
de prijzen viel. Ook wer-
den deze maand 2 hussel-
toernooitjes gehouden en 
de Ouder-kind-avond

Juli 
5 juli was Mixed te gast bij 
BC.Ganzeveer voor een 
uitwisseling. De kommissie 
archiefbeheer had de laat-
ste van de 27 mappen met 
correspondentie gescand, 
en zou was hun eerste 
van vele werkzaamheden 
afgerond.  Deze maand 
was Ellen Kuhn-Manders 
25 jaar lid van onze vereni-
ging. 6 Juli was de laatste 
speelavond van het sei-
zoen. De jeugd had haar 
apenkooi en de senioren 
hun afsluitingsavond in de 
kantine met een warm en 
koud buffet. Mixed ging op 
vakantie. 
Augustus
10 augustus was de eerste 
speelavond van de seni-
oren met nog niet zoveel 
aanwezigen maar wel met 
een konditie training door 
Ton. De jeugd begon op 24 
augustus. Op 25 augustus 
overlijdt oud-mixedlid Wim 
vd. Wildenberg.

WK poole 2018 bij Mixed. 
Op 25 mei gaf het bestuur 
in de kantine uitleg over 
de nieuwe wet Algemene 
verordening gegevensbe-
scherming (AVG). Peter 
trakteerde het bestuur op 
Bossche Bollen om het 
80ste binnengehaalde 
jeugdlid te vieren. Op 27 
mei waren de Jeugdkampi-
oenschappen van de HBB 
geweest; in de klasse A 
werd Tristan Verstappen 
kampioen.

Juni
De competitie commis-
sie had 10 teams kunnen 
samenstellen voor het 
nieuwe seizoen en voor 
de jeugd waren dat er 8. 
Op zaterdag 2 juni had de 
jeugd haar 2-jarige jeugd-
dag, een dag vol spel en 
plezier met een frietkot en 
zeskamp. Op 3 juni waren 
de hbb senioren kampi-
oenschappen. Winnaars 
waren; DD3 2de plaats 
Marije Daems en lisa van 

Heijden was 25 jaar lid van 
Mixed
April
Mixed deed mee met 
de Rabobank Clubkas 
Campagne. Op 19 april 
werd Mixed 6 kampioen 
in de tweede  klasse van 
de HBB. De feestavond 
werd door zo’n 90 men-
sen bezocht en was erg 
gezellig. Op 27 april was 
het Koningsdag en was 
de sporthal gesloten. Op 
21 April 2018 vierde Paul 
Beekman zijn 40-jarige ju-
bileum bij Mixed en werd 
hij thuis verrast met een 
slagroomtaart.

Mei 
Op 4 mei stond Mixed tij-
dens de jeugdtraining stil 
bij het herdenken van de 
oorlogslachtoffers. De vrij-
dag na Hemelvaart waren 
er dorpsspelen in Aarle 
Rixtel en dat was te mer-
ken aan het gering aantal 
mensen in de sporthal. Bas 
Fransen organiseerde de 
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tie en de Pubquiz in café 
Thuis waren daar waar-
schijnlijk de oorzaak van. 
De Kerst/Nieuwjaarskaart 
van Mixed bestond deze 
keer uit een compulatie 
van kleine fotootjes van de 
bestuursleden die de let-
ters ‘Merry Xmas & Happy 
2019’  vasthielden. Vrijdag 
28 december was de laat-
ste speelavond bij Mixed 
van 2018. Er werden weer 
wedstrijden gespeeld in 
de rekreanten kompetitie 
en met nummer 7 kwam 
het laatste klubblad van dit 
jaar uit.  Op zaterdag 29 
december 2018 werd de 
achtste editie van Kwizut 
gehouden, deze keer met 
63 teams waaronder weer 
een team van Mixed. En 
dat was de laatste aktiviteit 
van 2018. Gemiddeld over 
2018 had Mixed 189 le-
den, in 2017 was dat 183.
En zo is er weer een jaar 
voorbij. Een jaar met he-
laas enkele dieptepunten 
door het overlijden van 2 
oud-mixedleden, maar ge-
lukkig ook met veel hoog-
tepunten. 

dit jaar uitgereikt aan Evi 
van Rixtel. Op 16 novem-
ber werd er, na 17 jaar, be-
gonnen met een rekrean-
ten kompetitie. Peter, Jan, 
Dora en Toon namen de 
organisatie onder hun hoe-
de. Op de laatste vrijdag 
van deze maand was er 
‘het heerlijk avondje’ voor 
de jeugdleden met spellen 
en Zwarte Pieten. Jeugdlid 
Desley van Schijndel wordt 
Jeugdprins Luukske XXXIII 
van Ganzendonck.

December
In het begin van deze 
maand vond een uitwis-
seling plaats met BC. Ba-
kel die een erg gezellige 
avond opleverde en op 
14 december was de zaal 
dicht in verband met het 
opzetten van de rollershow. 
Wel had Mixed in de kanti-
ne een rik- en jokeravond 
georganiseerd onder de 
bezielende leiding van Ad 
Beekmans. Op de een na 
laatste vrijdagavond van 
het jaar was het erg rustig 
in de sportzaal en ook in 
de kantine. De kerstvakan-

September
De Mixedgrill op 8 septem-
ber vond zowel binnen als 
buiten plaats bij de familie 
vd. Veght. Op 11 september 
vond de ALV van de HBB 
plaats waarin tot een aan-
tal reglementswijzigingen 
was besloten. De redaktie 
van de Minimiks vraagt de 
leden hoe ze het clubblad 
willen ontvangen, digitaal 
of in papiervorm. De mini’s 
gaven een demonstratie-
traininig op het evenement 
‘Laarbeek Sportief’. Er 
werd een nieuw inschrijf-
formulier gemaakt met op 
de achterkant de AVG (pri-
vacy) regels. Er werd een 
ledenstop ingevoerd voor 
de oudere jeudgleden.
Oktober
Op 12 oktober vond de 
jaarlijkse ledenvergadering 
plaats waarin Anja na 13 
jaar haar bestuursfunktie 
wisselde met Anne Swin-
kels. Laurens was 40 jaar 
lid van Mixed en Dick 25 
jaar.

November
Op 2 en 3 november von-
den de clubkampioenshap-
pen plaats, 391 wedstrij-
den en 79 inschrijvingen. 
Bij de senioren gingen de 
eerste plekken naar René 
Schepers en Robin Slae-
ts. Bij de A-klasse jeugd 
waren dat Neva van der 
Vorst en Noah Hollanders. 
De Barry van Heerwaar-
den sportiviteitsprijs werd 
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het beste hadden gewenst 
in de hal is dit natuurlijk 
bij uitstek de gelegenheid 
om elkaar een gelukkig, 
succesvol maar bovenal 
gezond nieuw jaar te wen-
sen. 
Ton en de rest van het be-
stuur hebben met de rest 
van de vele aanwezigen 
met een glaasje bubbels 
getoast op het nieuwe jaar. 
Alvorens deze toast heeft 
Ton nog een mooi woord-
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Nieuwjaarsreceptie

De jaarlijkse nieuwjaars-
receptie vondt plaats op 
op 4 januari. Bij de jeugd 
werd tijdens de training 
geproost met kinder-
champagne. De Senioren 
kregen in de kantine een 
mooie avond aangebo-
den, met natuurlijk ook 
een glas champagne om 
te proosten op het nieu-
we jaar. 

Hoewel veel leden elkaar al 

PROOSTEN MET BUBBELS
Door Ruud Fransen

je gehouden waarin met 
name de vele vrijwilligers 
van onze verenigingen 
werden bedankt voor al 
hun inspanningen. Zonder 
ons mooie bestuur en de 
vele vrijwilligers zou onze 
club zeker niet de prachti-
ge club zijn die het nu wel 
is. De aanwezigen kregen 
een boekje over de bijna 
60 jarige geschiedenis van 
BC Mixed. 
De BAC had weer gezorgd 
voor een heerlijk koud en 
warm buffet, met dank aan 
onze gastheer in d’n Ekker 
Hans van Gend. Met name 
de loempia’s waren weer 
bijzonder populair en elke 
nieuwe schaal werd van 
harte begroet. 
Het was ook deze keer 
weer erg gezellig en eenie-
der ging dan ook zeer vol-
daan, en misschien ietsje 
te laat, weer huiswaarts.
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heime opdracht. Het ging 
eigenlijk geweldig. Ook de 
vragen waren deze keer 
redelijk goed te doen. Toen 
alles was ingevuld werd 
Mark vd Aa verkleed als 
BC Mixed kwizut Mascot-
te en hij mocht de koffer in 
gaan leveren in het Anker.
Hierna gingen we met zijn 
allen nog naar café van 
de Burgt voor de gezellig 
afterparty. Sommigen van 
ons gingen daarna nog 
naar de after-afterparty bij 
Ruud en Marlie, waar nog 
pizza werd besteld. Daar-
mee kwam een einde aan 
een bijzonder gezellige 
avond.
Op 12 januari gingen we 
weer met een grote groep 
naar d’n Ekker voor de uit-
slag en het bijbehorende 

Om 18.45 uur 
gingen Ton 
en ik naar d’n 
Ekker om te 
bekijken wel-
ke opdracht 
we deze keer 
kregen met als 
doel zo snel 
mogelijk de 
koffer met op-
drachten mee 
te krijgen. Ik 
mocht een, niet 
al te moeilijke, 
rebus oplossen. 
Tot mijn genoe-
gen ging dit zo snel dat wij 
al weg waren terwijl ande-
ren de enveloppe nog am-
per open hadden. Daarna 
moest Ton, geblinddoekt, 
een parcours afleggen op 
basis van aanwijzingen 
door mij. Ook dit ging bij-
zonder goed, het leek wel 
of Ton door zijn blinddoek 
heen kon kijken. Opnieuw 
gingen we, onder het toe-
ziend oog van heel Laar-
beek, als eerst naar huis 
met ons koffertje, Kwizut 
kon beginnen.
Teamleider Ton deed een 
korte motivational speech, 
de taken werden verdeeld, 
het spel was op de wa-
gen. Hans en Hans gingen 
d’n Hort op, onze “jeugd” 
maakte een fantastische 
Haka, Ton ging naar de ge-
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Kwizut 2018

Door Ruud Fransen

Traditioneel is 29 decem-
ber de datum waarop Beek 
en Donk in het teken staat 
van vragen en opdrachten 
in het kader van Kwizut. 
Vanzelfsprekend had BC 
Mixed zich ook weer als 
team ingeschreven. Nieuw 
dit jaar was de onze thuis-
locatie, deze keer niet bij 
Ton en Monika en ook niet 
bij Ruud en Marlie maar in 
het nieuwe huis van Paul 
en Evi. Een mooie locatie 
vlak bij de sporthal en met 
voldoende ruimte, perfect 
dus.
Tegen zessen druppelde 
alle kwizzers binnen en 
zocht een ieder zijn of haar 
plaatsje. Stan regelde weer 
dat er voldoende internet 
aanwezig was, Eize zorgde 
voor voldoende bekabe-
ling, eten en drinken werd 
door de deelnemers zelf 
meegebracht en, indien no-
dig, buiten koud gezet.

KWIZUT 2018, 
IETS MINDER 
SUCCESVOL 
MAAR ZEKER 
NIET MINDER 
LEUK

Ton en Ruud tijdens het startspel
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een mooi resultaat, maar 
nog veel belangrijker, voor 
weer twee heel gezellige 
avonden.

kwam alles goewd (logisch 
dat je dan wint) op het 
scherm te staan. Volgend 
jaar gaan we weer voor 

feest. Bij binnenkomst wa-
ren de eerste teams al van 
het grote bord verdwenen. 
De helpende handjes van 
Bedovo en de zwemver-
eniging hadden voor een 
prachtig verbouwde zaal 
gezorgd en voor meer dan 
voldoende hulp achter de 
bar, de garderobe etc.. 
Wat werd het vervolgens 
weer een gezellige avond! 
Maar de uitslag, die viel 
een beetje tegen. Stiekem 
hadden we toch weer ge-
hoopt op een top 10 note-
ring, maar uiteindelijk werd 
het een 13e plaats. Zeker 
niet slecht maar toch een 
klein beetje teleurgesteld. 
De avond was er echter 
geen seconde minder ge-
zellig om. Als grote winnaar 
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Romy Brummelkamp, Anniek van Leuken en Mark vd 
Aa als Kwizut mascotte voor hun team
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 NOS
 langs 
de lijn

De vloer 
is lava

Van die harde banken moet ik altijd een........

Haha, het 

lijkt net of 

jij punkhaar

 hebt links achterin.

Hee, die vrouw

 heeft geen

 hoofd

 ik lach wel, maar ik ben niet blij

BC MIXED
TIJDENS 
KWIZUT.

PLEZIER 
STAAT 
VOOROP.



MINIMIKS | Februari 2019

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

Tel.: 0492-382629

Gespecialiseerd in de risicovoet  
en geregistreerd bij 

verzekeringen.
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Niemand weet dat 

ik stiekem huiswerk 

aan het maken ben
Ik was eigenlijk de vierde zangeres van K3

Wij staan in de vorm van een regenboog. De omtrek is dan ook pi*R+D

Van dit 
vloerkleed 

krijg ik 
hoofdpijn
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het origineel het hele ver-
haal binnen een uur op 
papier had staan, zat ik nu 
naar dezelfde tekst te sta-
ren….. Niks, er kwam niks, 
ik had mijn aller allereerste 
beginners schrijversblok.

Het kwam niet, hoe ik er 
ook naar bleef kijken. Uit-
eindelijk heb ik het opge-
slagen en weggezet en dat 
was het. In die tijd had ik 
een “pen pal” in Amerika 
waar ik elke week trouw 4 
à 5 A-viertjes naar toe pen-
de, dus mijn schrijfbehoef-
te werd meer dan voldoen-
de verzadigd. Toch dacht 
ik af en toe nog wel eens 
aan dat stukje, sterker nog, 
ik zocht het wel eens op in 
mijn computer en ik las het 
dan weer met plezier door. 

Op een gegeven moment 
stopte na 7 jaar, tot mijn 
groot verdriet, het schrijven 
met mijn penvriend. In het 
begin was dat, niet meer 
wekelijks schrijven, prima. 
11 Mappen had ik volge-
schreven naar James. Ik 
had er blauwe vingers aan 
overgehouden. Een dier-
bare herinnering.

Totdat een vriendin van 
me een jaar of 2 geleden 
vroeg of ik nog wel eens 
iets van mijn penvriend 

Gaatjes vulster, zuster Katja

Door Katja van der Vorst

Ik heb van ons pap geleerd 
een zin nooit met “ik” te 
beginnen, want dat staat 
niet zo netjes, maar ik vind 
de zin dan vaak toch func-
tioneler, vooral omdat ik 
meestal over mezelf schrijf 
en dan gaat het toch over 
“ik”. Het is meer “to the 
point” zeg maar en ik hoef 
geen vervangwoorden te 
zoeken voor “ik” om de-
zelfde lading te dekken..... 
Sorry pap.

Ik ben dus vele jaren ge-
leden begonnen met het 
schrijven van stukjes, om-
dat ik dat ontspannend 
vind. Het stukje “Helle-
monds” is het eerste dat 
ik heb geschreven. Ik weet 
eerlijk gezegd niet eens 
meer de reden en/of de 
aanleiding van het schrij-
ven. Nadat ik het geschre-
ven had, had ik het eerst 
een keer of 500 zelf gele-
zen en pas enige tijd daar-
na had ik de moed bijeen-

geraapt om het stukje aan 
wat mensen in mijn omge-
ving te laten lezen. Diege-
nen die het lazen, vonden 
het leuk. Ik wilde eigenlijk 
dat ze het heel leuk von-
den, dat ze het zonder eni-
ge twijfel het leukste stukje 
vonden dat ze ooit gelezen 
hadden, maar dat viel wat 
tegen. Het stukje over de 
Helmondse dame moest 
dus grondig worden aan-
gepast vond ik. Het moest 
grappiger, emotioneler en 
zeker pakkender worden 
voor iedereen die het nog 
zou gaan lezen.

Hadden die “happy few” 
wel in de gaten dat ik er 
mijn ziel en zaligheid in 
had gelegd? Dat ze dit 
“mochten” lezen, een 
voorrecht voor de uitver-
korenen! Het antwoord 
was simpel….. NEE!. Wat 
volgde was, toen ik na ging 
denken over wat er dan 
allemaal veranderd moest 
worden aan het stukje, dat 
de woorden en de zinnen 
opeens niet meer zo snel 
kwamen. Sterker nog, ter-
wijl ik bij het schrijven van 

EEN JAAR
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Van dit 
vloerkleed 

krijg ik 
hoofdpijn
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ven? Dat mensen het ook 
echt lezen en zo?

Toegegeven, de eerste 
keren vond ik het heel 
spannend. Gelukkig krijg 
ik vaak leuke reacties over 
de geschreven stukjes en 
wordt het al wat gemak-
kelijker. Om mijn onzeker-
heid wat te ondersteunen, 
stuur ik mijn stukjes van te-
voren nog altijd even naar 
Arne zodat hij ze doorleest 
voordat ze in de Miks ver-
schijnen, dat vind ik fijn. Hij 
is namelijk van alles, maar 
bovenal eerlijk.

Inmiddels heb ik mijn eer-
ste jaar als redactielid 
overleefd en ben ik in ieder 
geval 1 ding wijzer gewor-
den:

Ik schrijf, omdat ik het ver-
schrikkelijk leuk, ontspan-
nend en therapeutisch 
vind, want als ik het on-
derwerp niet leuk vind en 
moet gaan bedenken wat 
anderen grappig, span-
nend of leuk vinden, dan 
staar ik vervolgens weer 
uren naar een wit docu-
mentje en daar vind ik dus 
niks aan, want dat is niet 
leuk, ontspannend en ze-
ker niet therapeutisch en 
bovendien heb ik daar he-
lemaal geen tijd voor. 

Nogmaals sorry pap.....

Liefs, Katja

dactie te komen versterken 
van onze Miks, nou en OF 
ik dat leuk vond. Geweldig 
vond ik het, een eer om 
voor het mooie clubblad te 
schrijven. Als kers op de 
taart ook nog samen met 
Arne, waarvan ik de stuk-
jes al jaaaren vaak gierend 
op de bank las. (Je moet 
van zijn humor en schrijf-
stijl houden “en nee, dat 
vinden wij niet raar, dat vin-
den wij bijzonder.”) Ik vind 
hem oprecht GE NI AAL!

Ik heb hem meteen even 
geappt: (Katja) “Arne, hoe 
doe jij dat met je stukjes? 
Wie kijkt naar je spelling 
en je zinsopbouw?” (Arne) 
“Niemand.” (Hoewel hij een 
Eskimo een diepvries kan 
verkopen, is hij over het al-
gemeen in de app. meest-
al verbazingwekkend kort 
van stof.) (Katja) “Ja maar 
Arne, haal jij dan zelf bij het 
doorlezen de fouten eruit?” 
(Arne) “Nee, ik lees het 
nooit door.”

Grote paniek dus hier, 
want hoe kan ik ooit 
tegen de luchtige, ad 
rem-achtige schrijfstijl 
van Arne op en wie oh 
wie moest ik nou toch 
vragen om al mijn on-
zekerheden op te los-
sen. Had ik die al niet 
genoeg in het echte 
leven? 

En moet ik nou voor 
het echie gaan schrij-

gehoord had en of ik het 
schrijven niet miste? Nee, 
ik had niets meer gehoord 
en nee, ik miste het schrij-
ven ook niet….. echt….. 
dacht ik. Ik stond er eigen-
lijk nooit meer bij stil. Druk 
met kinderen, werk, part-
ner en een sociaal leven. 
Wanneer zou ik moeten 
schrijven?

In december 2016 gingen 
we tijdens ons jaarlijk-
se weekend naar Center 
Parcs. Lekker ontspannen 
met broerlief en gezin een 
heerlijk weekend gehad en 
voordat ik het wist zat ik de 
laatste avond met een lap-
top op schoot een stukje te 
schrijven. Weer gewoon, 
voor mezelf, want hoe leuk 
is het om het een paar ja-
ren later weer eens te le-
zen en om net als bij een 
fotoboek de herinneringen 
terug te halen.

En toen, toen werd ik vo-
rig jaar op vrijdagavond 
ineens door Marlie op de 
tribune gevraagd om de re-
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BESTE MINIMIKS LEZERS
In deze rubriek wordt elke editie een 
badminton collega gevraagd om wille-
keurig 10 vragen te trekken die in een 
grote doos zitten. Die vragen worden, 
samen met een aantal “vaste” vragen 
verwerkt in een stukje.

Ook in de eerste Minimiks van 2019 
hebben we iemand gevraagd voor 
onze rubriek “Wat een vraag!”. In 
deze editie heeft 1 van onze jeugd-
spelers Felix Chiu de vragen beant-
woord. 

Hallo allemaal, mijn naam is Felix 
Chiu en ik ben 12 jaar. Ik speel sinds 
2016 bij BC Mixed, wat ik heel leuk 
vind. Ook speel ik competitie bij 
Mixed 4, meestal speel ik met Niels 
maar ook vaak met anderen hoor. Ik 
heb geen broers en/of zussen maar 
wel een hele toffe hond die Buddy 
heet, we hebben hem uit het asiel ge-
haald toen hij 3 was en nu is hij 10. 
Het is een bruine labrador en hij is 
mijn beste maatje.
Op het moment dat ik dit stukje schrijf 
zit ik in de woonkamer en is het half 8 
in de avond.

1) Wat is je leukste vakantie ooit 
en waar ben je toen geweest?
- Anderhalf jaar geleden ben ik met mijn 
ouders 5 dagen in Londen geweest, dat 
vond ik heel erg bijzonder. Londen is 
een wereldstad en je ziet er heel veel 
dingen die je normaal alleen maar op TV 
ziet. Toen we naar Londen zijn geweest 
heb ik ook voor het eerst gevlogen en 
dat was al een belevenis op zich. Wat ik 
heel apart vond was dat toen we de me-
tro uitkwamen en  naar boven liepen, we 
ineens de Big Ben zagen. Ook de Tower 
Bridge was supergaaf om in het echt te 
zien, bovenin de Tower heb je een gla-
zen pad waar je overheen kunt lopen 
en dan zie je het verkeer onder je door 
rijden, dat was zo cool. Ook M&M Wor-
ld is leuk, je kunt daar je eigen kleuren 
kiezen. En natuurlijk hebben we heerlijk 
gegeten in China Town. 

2)Wat wil je later worden en 
waarom?.
-Ik wil later graag architect worden of 
iets met bouwkunde gaan doen. Archi-
tectuur vind ik heel erg interessant. Ik 
kan heel goed tekenen en ontwerpen 
vind ik ook erg leuk. Vaak bouw ik mijn 
eigen ideeën na in Minecraft.

3)Wat is je favoriete boek en wat 
kun je erover vertellen?.
-Mijn Favoriete boek is net als veel 
andere kinderen van mijn leeftijd, Har-
ry Potter. Het gaat over een gewone 
jongen die een tovenaarsleerling blijkt 
te zijn. Hij gaat op school naar Zwein-
stein, dat is een school voor tovenaars 
en heksen en is bevriend met Ron en 
Hermelien. De tegenstander tegen wie 
hij moet vechten is een gevaarlijke tove-
naar genaamd Voldemort. Het zijn erg 
spannende boeken om te lezen.
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4)Speel je vaak buiten of binnen 
en wat doe je dan?.
-Ik speel niet vaak buiten maar als ik 
buiten speel dan ben ik vaak met Buddy. 
Als ik binnen ben kijk ik vaak films, speel 
ik op de playstation of lees ik een boek. 
Ook teken ik vaak.

5)Als je een superkracht zou 
hebben welke zou dat zijn en wat 
zou je ermee doen?
-Als ik een superkracht zou bezitten dan 
zou ik willen vliegen, ik zou heel graag 
een rondje om de aarde willen vliegen 
om zo te kijken wat er op de wereld al-
lemaal te zien is. En….. ik ben meteen 
van al die eindeloze files af!!

6)Wie vind je grappig?.
-Ik vind Peter Griffin van “Family Guy” 
heel erg grappig, ook omdat hij gewoon 
heel raar is. Hij heeft dezelfde humor als 
ik, ik moet vaak om hem lachen.

7)Wat is je favoriete website?
-Mijn favoriete website is youtube, ik 
kan me uren en uren vermaken met het 
kijken naar verschillende filmpjes. Als ik 
eenmaal begin kom ik vanzelf elke keer 
andere dingen tegen die ik graag wil 
zien, er is zoveel keuze. Ik kijk in ieder 
geval graag naar de grappige videofilm-
pjes die er op staan. 

8)Welk snoepje vind je erg lekker 
en welke snack, en wat vind je 
vies?.
-Ik ben gek op schuimpjes, dat vindt ik 
het allerlekkerste, dus rond de Sinter-
klaas ben ik niet te stoppen….hahaha. 
Mijn favoriete snack bij de frietzaak is 
een Viandel, die neem ik altijd bij de 

friet. Als we fastfood gaan eten hoop ik 
dat we naar de Burger King gaan want 
daar is de Whopper mijn favoriet. 
Maar mijn aller-aller lievelingseten is 
PIZZA, daar kun je me ’s nachts voor 
wakker maken. Ananas vind ik niet lek-
ker, dus ook niet op mijn Pizza!

9)Heb je vandaag iets leuks mee-
gemaakt?
-Jazeker!, ik heb vandaag bij de gymles 
badminton gehad en ik heb mijn wed-
strijd tegen de gymleraar gewonnen!!!!

10)Wat was je eerste film in de 
Bios?.
-Mijn eerste film die ik gezien heb was, 
“Hoe tem je een draak?”. Ik heb de film 
gezien met mijn vader en ik vond hem 
erg leuk.

Dankjewel Felix voor het interview, 
leuk dat we je op deze manier wat 
beter hebben leren kennen. 
Wie de volgende is die we gaan 
ondervragen zie je in de Miks van 
April…..tot dan.

Namens de redactie.
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niet veel beter dan Geldrop 
1. Allouette uit Best komt 
ook uit in die klasse, maar 
bezet de laatste plaats 
onder Geldrop 1. Ook BC 
Veghel ’67 doet het niet al 
te best, het vaandelteam 
staat op de onderste plaats 
in de 2 de divisie afdeling 2.
BCH uit de Bosch, ooit 
landskampioen, staat op 
de voorlaatste plaats in de 
1 ste divisie, maar hand-
haven zo mogelijk moeten 
zijn. BC Roosterse 3 is het 
team waarin Max Wieland 
speelt en waarin soms zijn 
zus Novi in valt. Dat team
staat op de tweede plaats 
in de tweede divisie afde-
ling 3, met nog zicht op een 
kampioenschap.
Dan de eredivisie. Op 
9 maart wordt in de 
Maaspoort in den Bosch de 
finale  gespeeld om het
landskampioenschap bad-
minton. De ene finalist is al 
bekend. Dat is Duinwijck , 
zij wonnen de halve finale 
van Almere. De andere fi-
nalist is vermoedelijk Velo 
uit Wateringen, Zij moeten 
nog een wedstrijd in de hal-
ve finale spelen.
Voor Barendrecht is het 
avontuur in de eredivisie 
voorbij, zij zullen degrade-
ren. Nieuwkomer is BC
Smashing uit Wijchen.

reau in Nieuwegein. Ver-
antwoordelijke man hier-
voor is Joan Peeters en 
wat bijna niemand weet, 
hij is een oud-lid van BC 
Mixed. (En mijn neef!)
De districten zitten niet 
helemaal zonder werk, zij 
organiseren de jeugdcom-
petitie en de mannen
competitie. Het Laarbeek-
se BC Lieshout speelt in 
een dergelijke competitie.
Veel van de teams uit 
Oost-Brabant zijn vorig sei-
zoen gepromoveerd, dat is 
ook te zien aan hun plaat-
sen op de ranglijst. In Boe-
kel doet ’t Veertje 1, vierde 
divisie wel erg goed, ze 
kunnen zo maar kampioen 
worden als lijstaanvoerder 
met vijftien punten voor-
sprong en nog twee wed-
strijden te gaan. Geldrop 1, 
2 en 3 spelen in de derde 
divisie, wel in verschillende 
afdelingen. Geldrop 1 staat 
op de voorlaatste plaats in 
afdeling 8, waar BC Roos-
terse 4 vermoedelijk kam-
pioen wordt. En in dat team 
speelt Novi Wieland, nog 
wel bekend bij de jeugd 
van BC Mixed. Geldrop 2 
en 3 doen het overigens 

  Badminton Nederland Nieuws

De bekende districtscom-
petitie is met ingang van 
seizoen 2018-2019 opge-
heven en ondergebracht
bij de grote seniorencom-
petitie, die door het bonds-
bureau wordt gecoördi-
neerd.
Deze competitie bestaat 
nu, behalve uit de eredi-
visie uit negen divisies, 
waarvan de eerste divisie is 
verdeeld in twee afdelingen 
met telkens acht teams, de 
tweede divisie heeft vier af-
delingen, de
derde divisie bestaat uit 
acht en de vierde divisie 
uit zestien afdelingen. Dit is 
gelijk gebleven aan het
vorige seizoen.
De overige divisies, de 
vroegere districten, zijn 
veel groter. Gemiddeld be-
staan de divisies 5 t/m 9 uit
wel dertig afdelingen. De 9 
de divisie bestaat uit twintig 
afdelingen, maar de vijfde 
divisie is met 31 afdelingen 
de grootste klasse, daar 
spelen totaal 238 teams.
De totale competitie be-
staat uit 1277 teams en 
deze hele competitie wordt 
georganiseerd, zoals
gezegd door het bondsbu-

NIEUWE COMPETITIE OPZET BIJ 
BADMINTON NEDERLAND
Door Jan Driessens
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Door Arne vd Wijdeven

  Ingezonden

kast weer van zn 
plek trekken. En 
dan valt er vanal-
les uit dat bakje 
achter op de com-
pressor. Wel eens 
afgevraagd waar 
die kaaslucht van-
achter de koelkast 
vandaan komt? 
Kijk maar eens in 
dat bakje. Beter 
om er niet aan te 
ruiken of nog erger: 
van te proeven.

Ellende dus. Zo’n 
ellende heb ik ook 
nog steeds bij die ijsbaan 
in Helmond. Huh? Sporthal 
Suytkade. Alwaar je met 
badmintonschoenen aan 
gewoon kunt schaatsen. 
Samen met Pedro coach ik 
Mixed 1 bij de jeugd. Daar 
gaat het heel goed mee. 
Afgelopen zondag in de 
eerste set werd het 13:21. 
Dat was op de tien kilome-
ter rondschaatsen over het 
veld. Die banen zijn nog 

gladder dan 
een paling 
in een pak 
g e m a a k t 
van Teflon. 
Had ik op 
deze plek 
al niet eer-
der over de 
baancondi-

Het is weer krabben gebla-
zen. Tenminste als je met 
de auto en ’s morgensvroeg 
weg moet. Wat een ellende 
is dat zeg. Krabben. Ik had 
er vroeger aan het strand 
al een hekel aan. En op 
mijn rug ook. Voornamelijk 
op het plekje van Murphy. 
Wat nou plekje van Murp-
hy? Ken je dat niet? Murp-
hys law. Die heeft hij vast 
geschreven toen hij jeuk 
had op een plek waar hij 
net niet lekker bij kon. Net 
zoals je bijvoorbeeld een 
briefje van tien onder de 
koelkast laat waaien en je 
vingers kunnen er wel on-
der maar je pols is te dik 
om ver genoeg te reiken. 
ELLENDE. Met hoofdlet-
ters. Moet je heel die koel-

SCHAATSEN 
OP DE 
BADMINTON
BAAN

tie geklaagd? Jawel hoor, 
maar het heeft nog niets 
geholpen. Daarnaast kan 
klagen ook wel eens fijn 
zijn. Er iets aan doen is 
nog fijner. Vandaar dat ik 
een brief klaar heb liggen 
voor de gemeente Hel-
mond. De gemeente stelt 
het verplicht om EHBO 
aanwezig te hebben bij 
iedere speeldag. Logisch. 
Die hebben we wel no-
dig met die gladde baan. 
Genoeg geklaagd. Ik ga 
even het spiegeltje aan de 
binnekant van mijn zonne-
scherm krabben. Zit daar 
dan ook ijs? Nee hoor. Als 
ik er met mijn rug naartoe 
zit dan kan ik op het spie-
geltje wel aan de jeukplek

Koss op de ijsbaan van 
Suytkade
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  Ingezonden
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De plant en zijn verhaal    

EEN ODE AAN 
DE KLANT.
Door Tom Poppelaars

uitgebreid over de wensen, 
eisen, een zelfgemaakte 
bbq door schoonvader die 
een plek moet krijgen, een 
zelf gebouwde overkap-
ping, en de inkijk van de 
achterburen. Ik merk dat 
we een klik hebben op veel 
gebieden. Het is leuk om 
enthousiaste mensen te 
leren kennen en een kijkje 
te krijgen in hun leven. En 
ik verbaas me iedere keer 
weer dat het weer andere 
type mensen zijn met weer 
een heel ander verhaal.

Of ik de opdracht voor het 
tuinontwerp nu wel of niet 
krijg is nog de vraag, maar 
ik ging met een tevreden 
gevoel weer naar huis 
door de sneeuw. Wat heb 
ik toch een mooi beroep.

naam, adres en telefoon-
nummer bekend. Voor de 
rest was ik nog blanco. 

Altijd weer een verrassing 
waar je terecht komt en 
wat de bewoners in ge-
dachten hebben voor hun 
nieuwe droomtuin. Toen ik 
de straat in reed kreeg ik 
al een eerste indruk. De 
eerste blikken op het huis 
en de voortuin zeggen me 
vaak al veel. Wie zou er 
achter deze voordeur wo-
nen? Als ik de bel indruk 
hoor ik een harde lage blaf. 
"stil gij!" zegt een stem. De 
deur gaat open, en er staat 
een stel voor me van mid-
den 30 die mij vriendelijk 
begroeten.
Na een paar minuten is het 
ijs gebroken, en praten we 

Deze keer niet de plant en 
zijn verhaal, maar de klant 
en zijn verhaal.

Afgelopen week was ik in 
de avond onderweg naar 
een nieuwe klant. Het 
was donker, koud en het 
sneeuwde heftig. Deze 
avond hadden we weer 
een nieuw filerecord te pak-
ken. Er was twijfel of ik af 
zou bellen door het slechte 
weer. Toch maar gegaan. 
Een paar dagen daarvoor 
mailcontact gehad. Meest-
al weet ik meer, maar deze 
keer was me alleen de 
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SPINAZIETAART MET SPEK
Door Mari Donkers

Ingrediënten voor 2 porties:  200 gr spek (vega), 450 gr wilde 
spinazie, Teentje knoflook, 4 eieren, 60 ml slagroom, 200 gr krui-
denroomkaas, peper, zout, 50 gr geraspte oude kaas, 30 gr pijn-
boompitjes
Bereiding: Verwarm de oven voor op 180 graden en vet een spring-
vorm van 26 cm doorsnede in. Bak de spekjes krokant, zet ze apart. 
Wok de spinazie en knijp knoflook erboven uit, schep om tot de spi-
nazie is geslonken. Laat deze uitlekken in een zeef en druk overtol-
lig vocht eruit met een lepel 
Klop 4 eieren los met slagroom en kruidenkaas. Roer er pijnboom-
pitjes en geraspte kaas door en breng op smaak met peper en zout.
Verdeel de spinazie en de spekjes over de springvorm en giet het 
eimengsel erover. Werk alles met een spatel door elkaar, zodat het 
eimengsel zich verspreidt. 
Bak de taart 30 minuten af tot de taart gaar is en begint te bruinen. 
De taart komt omhoog tijdens het bakken en stort ook weer in, dat is 
niet erg. 
Serveer met bijvoorbeeld een rucolapaprikasalad.

Maak de taart extra pittig met blauwaderkaas.

Voor de volgende “koken met 

Mixed” wil ik graag weten wat het 

favoriete recept is van: 

Theo Mouris

Smakelijk 
eten !
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Wat er 25 jaar geleden gebeurde    
VOOR HET 
EERST EEN DE-
MONSTRATIE 
RAINING.
Door Jan Driessens

Ook in 1994 werd nog 
steeds bijgehouden wie de 
beste competitiespeler en 
–speelster was. 
In januari waren Inge van 
Griensven met 80% en 
Arne van de Wijdeven 
met zelfs 90% de lijst-
aanvoerders. De HBB 
had een Nieuwjaarstoer-
nooi georganiseerd en de 
oud-jeugdleden van Mixed 
deden het erg goed in de 
B-klasse, echter de eerste 

plaats in het enkel B ging 
naar: Ludie van Rixtel. 
Titelverdediger Egan van 
Doorn, ook van Mixed, ver-
loor in de halve finale van 
de B-klasse nipt van Stan 
van de Laar, oud jeugdlid 
van Con Brio. 
Ook werden de jeugdclub-
kampioenschappen ge-
organiseerd, waar Ruud 
van Kilsdonk, toen nog 
“Ruudje”, eerste werd in 
de C-klasse. In de B-klas-
se gingen de titels naar 
Martijn Coppens en Wendy 
Verbrugge. Leon Beekman 
werd jeugdkampioen in de 
A-klasse. Bij de meisjes 
ging de titel naar Geesje 
Weijers. Beiden werden 
uitgenodigd door Radio 
Kontakt voor een heus in-

terview. 
Op dat toernooi deden voor 
het eerste de jongste leden 
mee, niet met wedstrijden 
maar met een heuse de-
monstratie training. Netjes 
voorgesteld, waar ze op 
school zaten en wat ze 
graag deden.  Daarna lie-
ten ze zien wat ze allemaal 
geleerd hadden. Ze von-
den het wel erg spannend. 
De “uitvinding” van toen 
heeft lang standgehouden 
want demonstratie-wed-
strijden voor de jongste 
groep worden nog steeds 
georganiseerd tijdens de 
clubkampioenschappen. 
Met de jeugdcompetitie  
ging het erg goed, Drie van 
ze zeven teams waren lijst-
aanvoerder, dus met kans 

op een kampi-
oenschap!
Eefje Brouwers, 
Mascha Hoeks, 
Leon Beekman 
en Geert van den 
Eijnde deden 
mee aan het Ba-
kel jeugd-team-

De verjaardags-
kaart, getekend 
door de jeugd
Van BC Mixed. 



Eefje. (Paul de Leeuw ge-
zien? Leuk he.) Einduit-
slag: 15-2.
Geert heeft zijn suppor-
ters meegebracht; z’n 
(vriendin?) Claire met haar 
vriendin. Geert is hiervan 
helemaal in de war en 
staat in zijn single met 9-2 
achter: Kom op Geert……

leidster Sandra.

Enkele citaten van Mixed 
2 (Dat team bestond uit: 
Eefje Brouwers, Mascha 
Hoeks, Leon Beekman en 
Geert van den Eijnde)
“Nu Eefje tegen een iet-
wat breed gebouwde girl. 
(Geert himself schrijft dit). 
Hoera 10-0 voor onze 
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nog de spelbeleving tot 
slot. De spelbeleving was 
grandioos. Ik moet duiden 
dat de uitslag anders doet 
vermoeden dan de waar-
neming. Geconstateerd 
mag worden dat het team 
zich in de Topklasse posi-
tief aan het laten zien is. 
De spelers groeien alle-
maal in het (samen)spel, 
wat een mooie opmaat is 
voor de tweede helft van 
de competitie. Het was een 
waar genoegen om deze 
wedstrijd te mogen aan-
schouwen. Monika kan dit 
als mede supporter onge-
twijfeld beamen. 
Dit titel van dit verslag is 
een citaat van Paul vd 
Vegt. Paul had op baan 
één nogal moeite met de 
verlichting of last van zijn 
ogen. In ieder geval had hij 
het idee dat hij de volgende 
keer voorafgaande aan de 
wedstrijd wortels moet eten 
in plaats van bloemkool. 
We zullen in de tweede 

de uitslagen. Immers deze 
heeft u ongetwijfeld al digi-
taal opgevraagd en beke-
ken op de website van d’n 
HBB. Neeje, het gaat om 
de spelbeleving, het ple-
zier en de sportiviteit. Om 
met de laatste te beginnen, 
het was sportief. Hoe kan 
dat ook anders dan bij een 
sportwedstrijd. Nee, als 
observant van de wedstrijd 
kan alleen maar lof worden 
geuit over het sportiviteit-
sniveau van de spelers, 
waarvoor hulde. Het ple-
zier straalde ook van de 
spelers af tijdens het spel. 
Echter na afloop van de 
wedstrijd was aan de kant 
van Mixed I meerdere ke-
ren een donderwolk waar-
neembaar. Zoals u heeft 
kunnen zien op de website 
van de HBB heeft dat alles 
te maken met de uitslag. 
Maar zoals het gaat met 
de zonnestraaltjes van 
Mixed I, de donderwolken 
verdwijnen weer snel. Dan 

Competitieverslagen 2018-2019
Mixed 1
Top klasse

Door Ruud v Kilsdonk

GEEN 
BLOEMKOOL 
MAAR WOR-
TELTJES

U zult zich wel afvragen: 
…. waar gaat dit over? 
Nou dan is het in ieder 
geval een pakkende titel 
geweest voor een artikel. 
Nu ik toch uw aandacht en 
nieuwsgierigheid te pakken 
heb, een kleine toelichting. 
Op 20 december ben ik als 
toeschouwer van het mij zo 
geliefde Mixed I geweest 
(red. Ruud is toeschouwer 
bij zijn eigen team). 
Ik zal u als trouwe lezer van 
de prestaties van Mixed I 
zal ik niet vermoeien met 

toernooi en… wonnen de 
finale van Con Brio in de 
B-klasse. 

De jeugd van Mixed was 
aan het werk gezet, ze 
moesten (mochten!) een 
nieuwe verjaardagskaart 
tekenen en …. Een prach-
tig competitieverslag van 
het team van teambege-
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Competitieverslagen 2018-2019

helft van de competitie zien 
of dit ook daadwerkelijk tot 
een beter resultaat zal lei-
den. Zodat uw verslagge-
ver het resultaat ook weer 
met trost in zijn verslag kan 
vermelden. Dat scheelt 
weer in uw dataverbruik.  

4747

Mixed 10
klasse

CAKE VOOR 
MIXED 10
Door Suzanne Reijnders

Het is 9 januari 2019. 
Bekerwedstrijd Domme-
len 4 - Mixed 10 
We gaan de baan op met 

Ronald, Chiel, 
Suzanne en 
invaller Anja. 
Het leek de 
hele avond 
wel zo mak-
kelijk te gaan! 
Alleen maar 
2-setters, en 
van alle ge-
speelde sets 
maar 2 sets 
met een klein 
punten ver-
schil. 
En dan met 
al deze pun-
ten: Eerste 
wedstrijd voor Suzanne na 
voet blessure,  Ronald die 
een niet meewerkende rug 
had , invaller Anja (waar-
voor nogmaals dank!) die 

23 januari 2019 
Gemert 4 - Mixed 10
De baan op met Marianne, 
Ruud , Suzanne en Ro-
nald.
Vorige keer was het 8-0 
voor ons.  Wat zou het ons 
nu brengen? 
Beide met andere spelers 
erbij, winnen moet zeker 
lukken... Hmmm toch 4-4, 
dat valt tegen. 

Mixed 10 vlnr: Marianne van 
Dijk, Suzanne Reijnders, 
Dennis  Verlijsdonk en Chiel 
Meulendijks

niet gewend was om sa-
men te spelen met Chiel. 
En gewoon even die wed-
strijd binnen gesleept met 
6-1 ! Op naar de halve fina-
le 27 maart ! 
Oja en we hadden ook 
cake ;-)
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Akkermuntstraat 16
5741 VK  Beek en Donk

Tel.: 0492-462911

Auto en Motorrijschool 
 DE JONG

Op 16 januari begon voor 
Mixed 5 het bekeravontuur, 
met een wedstrijd tegen 
competitiekoploper Con 
Brio 5. Aangezien er in de 
eerste klasse maar 1 poule 
met 8 teams is, begonnen 
we meteen in de kwart-
finale. Waren we al best 
trots op. Toch begon de 
betreffende woensdag niet 
bepaald optimaal. Anne, 
teamleider van Mixed 3, 
had ons namelijk gevraagd 
of één van onze dames in 

Mixed 5
Eerste klasse

Door Bas Fransen

BEKERAVON-
TUUR VAN
MIXED 5

kon vallen aangezien ze 
een blessure had aan haar 
arm en er verder niemand 
was die in kon vallen. Een 
lastig verzoek aangezien 
we zelf natuurlijk ook ge-
woon verder wilden beke-
ren, maar tegelijkertijd wil-
den we ook zeker niet dat 
Anne haar blessure erger 
zou maken. Na een lange 
discussie waarin niemand 
een besluit wilde nemen 
kwamen we toch tot de 
conclusie dat we Mixed 3 
wilden helpen. Maar, wie 
zou er dan in gaan vallen? 
Zowel Anniek als Evi wilden 
natuurlijk veel liever in ons 
eigen en veel gezelligere 
team spelen. Of niet. Uit-
eindelijk kwamen ze er sa-
men toch uit en zou Anniek 
een poging gaan wagen in 
de overgangsklasse. Aan 
Evi, Marije, Martin en Bas 
de taak om een plek in de 
halve finale veilig te stellen, 
tegen het team waar eer-
der dit seizoen tegen verlo-
ren was. Evi en Martin be-
ten het spits af in de eerste 
gemengd dubbel. Evi had 
dit seizoen nog geen ge-

Dit was voor mij (Suzanne) 
de eerste wedstrijd waar-
bij ik de damesenkel weer 
ging spelen na de blessu-
re. (voetkneuzing) 
Hierbij durfde ik nog niet 
vol te gaan. Dat heb ik ove-
rigens in onze volgende 
wedstrijd wel weer kunnen 
doen! Da's geen excuus , 
maar toch was het anders 
5-3 geweest. ;-). En de 
cake smaakte weer goed!

30 januari 2019 
Mixed 10 - Con Brio 7 
De baan op met Marianne, 
Dennis, Chiel en Suzanne
Een avond vol met cake 
en 3 -setters , waardoor 
we als laatste klaar waren. 
Maar wat waren we aan el-
kaar gewaagd! Echt mooie 
partijen gespeeld. 
De gemengd dubbels bei-
de met een 3-setter ver-
loren. Dus het begon vrij 
zuur....
Uiteindelijk is het 4-4 ge-
worden. Hier hoeven we 
niet ontevreden over te 
zijn.
Con Brio is tevens ook 
onze tegenstander in de 

halve finale van de beker-
wedstrijd. Dat belooft een 
spannende wedstrijd te 
worden, DIE WIJ GAAN 
WINNEN !
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mengd dubbel gespeeld en 
moest er even in komen. 
Een sterke tweede set was 
helaas niet genoeg voor 
het eerste punt. Die punten 
zouden wel gepakt worden 
in de twee resterende ge-
mengd dubbels. Marije en 
Bas hadden nog nooit eer-
der samen gespeeld in de 
competitie, maar stonden 
een prima pot te spelen. 
Marije was scherp aan het 
net en in twee sets werd er 
gewonnen. Ze trok die goe-
de lijn door en won ook met 
Martin in twee sets. De he-
ren dubbel was de volgen-
de wedstrijd op het formu-
lier. Martin en Bas hadden 
nog niet eerder gewonnen 
van de twee heren van 
Con Brio en wilden graag 
revanche. Helaas, kwamen 
ze ook vandaag niet verder 
dan een gelijkspel in de 
eerste set. Tussenstand 
2-2. Terwijl Marije en Evi in 
hun dames dubbel tegen 
een 11-1 stand aan keken 
begon Bas aan zijn singel 
tegen Levi. Ook die wed-
strijd is al vaak gespeeld, 
maar nog nooit gewonnen 

door Mixed. De eerste set 
verliep zonder al te veel 
problemen en werd verras-
send soepel gewonnen. De 
tweede set ging werd al be-
hoorlijk zwaar en zou met 
21-17 naar Con Brio gaan. 
Een derde set in een zwa-
re singel. In die derde set 
keek Bas lang aan tegen 
een achterstand en kreeg 
hij zelfs vanaf 20-18 maar 
liefst zes match points te-
gen. Deze werden allemaal 
weggewerkt tot een 24-25 
en daarmee een eerste 
match point voor Bas. Een 
opslag en mislukte clear 
van Levi was genoeg om 
de derde set en dus de 
winst binnen te slepen in 
deze zware pot. Toen Bas 
van de baan kwam bleek 
ook de dames dubbel nog 
totaal omgedraaid te zijn 
en in drie sets te zijn ge-

wonnen. Drie gewonnen 
wedstrijden en 100% score 
voor Marije, onze cupfigh-
ter. Tussenstand, 2-4 en 
dus was de halve finale 
al zeker! Evi ging nog de 
baan op met de wil om 
Con Brio flink af te maken 
en de 2-5 aan te tekenen. 
De eerste set was pittig 
en uiteindelijk was er een 
eindsprint nodig om hem 
te winnen. In de tweede 
set merkte Evi snel dat ze 
het op conditie in de derde 
set niet zou gaan winnen 
en gooide ze er een tand-
je bij. Twee flinke klappen 
gevolgd door een scherpe 
drop of smash was het re-
cept dat ook de tweede set 
naar Evi liet gaan. Knappe 
wedstrijd. Mixed 5 wint met 
2-5 van de koploper en is 
halve finalist. Lekker hoor! 
Tijd voor snacks. 

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

Uitslagen  Jan. - Febr.
Datum Team Uitslag
9-01 Ganzeveer 1 - Mixed 1 6-1

Dommelen 4 - Mixed 10 1-6
Mixed 9 - BC 85 5-2

10-01 Mixed 4- BCAB 2 1-7
Mixed 6 - Mixed 5 2-6
Mixed 7- Hanevoet 3 3-4

16-01 Con Brio 5 - Mixed 5 2-5
Hanevoet 2- Mixed 6 7-0
Mixed 4- Mixed 3 0-7

23-01 Gemert 4 - Mixed 10 4-4
Mixed 2 - Branbantia 1 0-8

24-01 Hanevoet 3- Mixed 7 4-4
Mixed 3- BC 85 1 8-0
Mixed 8- Someren 3 3-5

30-01 Sm Bruang3- Mixed 9 4-4
Mierlo 1- Mixed 1 5-3
Mixed 10 - Con Brio 7 4-4
Mierlo 9- Mixed 8 2-6

31-01 Mixed 4- Eindhoven 1 3-5
06-02 Mierlo 3- Mixed 2

Brabantia 2-Mixed 4
Mixed 5- Mierlo 5

07-02 BCAB3- Mixed 6
RBC 1- Mixe 3

Programma Febr. - Maart
Datum Team Baan
13-02 Mixed 6 - Dommelen 1 1

Mixed 7 - Mierlo 7 5
Con Brio 1- Mixed 1 12

14-02 Someren 1 - Mixed 3 3
Mixed 9 - RBC 3 10

20-02 Mierlo 12 - Mixed 9 12
21-02 Mixed 5 - BCAB 3 2

Never Down 3 - Mixed 10 5
27-02 Ganzeveer 1 - Mixed 1 1

Heeze 1 - Mixed 3 11
Mixed 8 - Ganzeveer 3 12

28-02 Veldhoven 1 - Mixed 4 3
Dommelen 1 - Mixed 5 13
Hanevoet 2 - Mixed 6 14

13-03 Mixed 9 - Mierlo 10 1
Phoenix 2 - Mixed 4 12

14-03 Mixed 10 - Heiakker 1 1
BCAB 4 - Mixed 7 3

20-03 Mixed 1 - BCV 1 1
Mixed 6 - Con Brio 5 3
Dommelen 4 - Mixed 10 5
Ganzeveer 4 - Mixed 9 12

21-03 Mixed 3 - BCAB 2 5
Mixed 5 - Hanevoet 2 14

27-03 Mixed 5 - Dommelen 1 11
Con Brio 7 - Mixed 10 13
Mixed 9 - Never Down 3 14Bekerwedstrijden
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Uitslagen en programma Senioren 
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Standenlijst Senioren 2018-2019

Mixed 1
TOP- klasse
1 Ganzeveer 1 8-53

2 Con Brio 1 8-43
3 Mierlo 1 8-33
4 BCAB 1 8-30
5 Con Brio 2 8-23
6 BCV 1 7-19
7 Mixed 1 7-15

Mixed 2
Hoofdklasse
1 Mierlo 2 8-47
2 Hanevoet 1 8-41
3 Brabantia 1 8-38
4 Con Brio 3 8-33
5 Mierlo 4 8-31
6 Sm Bruang 1 8-31
7 Phoenix 1 8-29
8 Mixed 2 8-29
9 Mierlo 3 8-22
10 Bakel 1 8-19

Mixed 7
Tweede klasse 2
1 BCAB 4 7-38
2 Mierlo 7 7-33
3 Con Brio 6 8-29
4 Mixed 7 7-27
5 RBC 2 7-25
6 Hanevoet 3 7-25
7 Gemert 2 7-23

Mixed 3
Overgangsklasse 1
1 Con Brio 4 7-38
2 Somen 1 7-36
3 Mixed 3 7-35
4 RBC 1 7-33
5 Heeze 1 7-16
6 BC 85 1 7-10

Mixed 4
Overgangsklasse 2
1 BCAB 2 7-42
2 Brabantia 2 7-27
3 Eindhoven 1 7-25
4 Veldhoven 1 6-24
5 Mixed 4 7-23
6 Phoenix 6 6-19

Mixed 5 en 6
Eerste klasse
1 Con Brio 5 8-43
2 Mierlo 5 8-38
3 Mixed 5 8-37
4 Hanevoet 2 8-35
5 BCAB 3 8-32
6 Dommelen 1 8-24
7 Mixed 6 8-24
8 Sm Bruang 2 8-23

Mixed 8
Derde klasse 1
1 Ganzeveer 3 7-41
2 Hanevoet 4 7-36
3 Veldhoven 2 7-32
4 Mixed 8 8-29
5 Someren 3 7-28
6 Gemert 3 7-27
7 Mierlo 9 7-7

Mixed 9
Vierde klasse 2
1 Mierlo 10 8-45
2 Sm Bruang 3 8-42
3 BC 85 3 7-36
4 Mixed 9 8-35
5 Ganzeveer 4 8-34
6 RBC 3 8-29
7 Mierlo 12 8-25
8 Someren 5 7-2

Mixed 10
Vierde klasse 1
1 Heiakker 1 8-51
2 Con Brio 7 9-49
3 Dommelen 4 8-44
4 Mixed 10 9-37
5 Mierlo 11 9-30
6 Gemert 4 9-28
7 Never Down 3 8-25
8 Phoenix 3 8-8
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Oplossing puzzel:

CLOWN

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

MIN
IMIK
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Uitgave volgende clubblad

29 Maart  2019

MINIMIKSAan dit clubblad werkte mee: Ton Slaets, Gert Lahaije, Monika Slaets, Bas Fransen, Anniek van Leuken, Lieke de Vis-scher, Marije Daems, Koss vd Wijdeven, Irene Slaets, Jente Jansen, Teun v der Vorst, Peter van Leuken, Rien v Kessel, Felix Chiu, Tom Poppelaars, Mari Donkers, Jan Driessens, Ruud v Kilsdonk, Suzanne Reijnders, Arne vd Wijdeven, Katja van der Vorst, Ruud Fransen en Marlie Fransen,

Oplossing 

puzzel:

Clown
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Mari en Kitty Coppens
Kerkstraat 22   5741 GL   Beek en Donk
Tel.: (0492) 466249  Mob.: 06 22235797 

     

info@tapperijbeekendonk.nl  
www.tapperijbeekendonk.nl
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