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Seniorencompetitie
Ruud Fransen
seniorencompetitie@
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Jeugdcommissie en
jeugdcompetitie
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Monika Slaets
jeugdzaken@
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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
Redactie:
Marlie Fransen
(lay out)
Ruud Fransen
Katja van der Vorst
Arne van de Wijdeven
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Heren

Meisjes

Ledenbestand 11-03-2019
Dames

COLOFON

Sen. SL

35

51

86

Sen. Nsl

11

10

21
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2
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Sen. Osl
Ereleden

1

5

Totaal:

47

68

30

Dex v Lankveld
Andrew Bots
Marente Verstappen
Marian vd Wildenberg
Jadzia Spaan
Suzie Coppens
Nick Meulensteen
Feline Hertogs
Mila Kluijtmans
Senna Weijers
Gijs vd Graft
Pleun Schenk
Kelly de Louw
Van SPL - NSL: Max en Novi
Wieland
7 leden op de wachtlijst

47

Olaf Wernaart
Xavier Wernaart
Nathan v Dongen
Bella v Berlo
Luuk vd Bogert
Riley Verbrugge
Bas Otten
Nick Goossens
Roel Schaap
Jasper v der Harg
Sanne Jansen
Suze Derksen
Liv van der Rijt
Fenna Gruijters
Fleur Merks
Pim v Kaathoven
Rik v Kaathoven

Agenda
11-10

Algemene ledenvergadering

11-12

Uitwisseling naar BC Bakel

13-12

Joker, rik en spelletjes avond

03-01

Nieuwjaarsreceptie

02-02

Mixed Open jeugdtoernooi
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Van de redactie...
ING
ALGEMENE LEDENVERGADER
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Van jullie voorzitter
Wat een knetterdikke Minimiks! Naast alle artikelen van vlak
voor en na de zomervakantie (en zelfs van tijdens de zomervakantie) staat deze editie ook vol met jaarverslagen van onze
commissies. En dat betekent maar één ding: de Algemene
Ledenvergadering komt eraan. Op vrijdag 11 oktober zijn jullie
allemaal uitgenodigd in de kantine van onze sporthal. Wij hebben dan als bestuur weer een interessante vergadering voorbereid met deze keer onder andere een interactieve discussie
over de clubkampioenschappen. Interactief, we verwachten
dus ook iets van jullie. Aan de hand van een poll (die per mail
is verstuurd) gaan we input verzamelen voor deze discussie. Reageer dus op die
poll, des te beter kunnen we met elkaar over de uitkomsten praten.
Even terug naar het einde van het afgelopen seizoen.
• Het lijkt alweer zo lang geleden, maar wat hebben we een geweldig Jeugdkamp
achter de rug. Dankzij een goede voorbereiding met de hele jeugdcommissie is alles vlekkeloos verlopen. De sfeer en de ambiance was top, mede door de prachtige
aankleding waar veel knutseltijd in is gestoken. Daarbij hebben we ook nog kunnen
genieten van het prachtige weer. En natuurlijk hebben alle kinderen het heel goed
gedaan. Over twee jaar, in het jubileumjaar waarin we 60 jaar bestaan, is er weer
een jeugdkamp. We verheugen ons er nu al op.
• Het aantal jubilarissen was niet op 1 hand te tellen in het afgelopen seizoen. Dat
kwam mede door Mari Donkers en Maikel Iven die beiden hun 40 jarig jubileum
hebben gevierd. Met het bestuur en een lekkere slagroomtaart zijn we bij beide heren op bezoek gegaan. En allebei waren ze aangenaam verrast door ons bezoekje.
In totaal hadden we in het afgelopen seizoen 6 jubilarissen. Tijdens de ALV komen
we daar nog op terug.
• Tijdens de afsluitingsavond werden Anja Beekmans en Ronald Hertogs gehuldigd als beste competitiespelers, werd Jeroen Lutterman winnaar van de Mixed
Manager en hebben we Hans van Gend en Anne-Jet Donkers bedankt voor de fijne
samenwerking en de goede zorgen in de kantine. De BAC onder leiding van Anja
en Sonja had weer een heerlijk buffet geregeld. Kortom: het was weer een heerlijke
afsluiting van het seizoen.
Inmiddels is het nieuwe seizoen officieel geopend met de Mixed Grill. En de eerste
competitie wedstrijden zijn al gespeeld. Ik wil bij deze iedereen veel spelplezier en
succes wensen. Tot binnenkort in de zaal en natuurlijk op de Algemene Ledenvergadering.
Ton Slaets
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Bestuursmededelingen
NOTULEN BESTUURSVERGADERING
BC MIXED, DONDERDAG 27-05- 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 20.25 uur.
2 INGEKOMEN EN UITGEGANE STUKKEN
Ingekomen: • Mail van Hans
van Gend dat er op 29/11
een open dag is bij de commanderij en dat we daarom
tot half 9 zaaldeel 1 niet
kunnen gebruiken. Voordat
we Hans van Gend antwoorden moet het eerst worden
besproken met de JC. • De
opbrengst van de Rabo clubkas is 253,13 euro.
• Opzegging Marian v/d Wildenberg en Jadzia.
•Inge van Griensven heeft
de aankondiging van een reünie bij BC Gemert doorge-

stuurd. •Aankondiging van
de belastingdienst dat de
gegevens worden gecontroleerd. •Brief van de gemeente dat de subsidie nog 1 jaar
gelijk blijft.
3. NOTULEN BESTUURSVERGADERING d.d. 25
april 2019
•De notulen zijn met dank
aan Gert goedgekeurd.
4. FINANCIËN
•Het eindresultaat van het
afgelopen seizoen komt
volgende vergadering aan
de orde.
5. LEDENBESTAND
•Gestopt: Dex van Lankveld,
Jadzia Spaan, Marian v/d
Wildenberg, Andrew Bots en
Suzie Coppens.

•Nieuw: Olaf en Xavier
Wernaart, Jayson Verbrugge(allemaal mini’s), Nicol
Guerreiro de Noronha en
Nathan van Dongen.
6. COMMISSIES
•Recr. -Niets.
•JC:-De teams zijn ingediend, op 5/6 is de VCL vergaderingTon en Teun gaan
daarnaar toe. -Kinderen die
vanaf nu aanmelden komen
op de wachtlijst en
moeten waarschijnlijk een
jaar wachten.
•Red: -Arne heeft gevraagd
om de datum van de ALV,
voorlopig vastgesteld op
11/10. De Minimiks moet dan
uiterlijk 27/9 uitkomen.
•Bac: -De jubileum com-

Pater Becanusstraat 5 Beek en Donk • (0492) 463 496 • www.mandenman.nl
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missie toevoegen aan de
agenda, Ruud, Peter, Martijn
vormen de basis. Per activiteit worden subcommissies
gevormd om het
dan verder uit te werken.
•TC: -Zoekt nog versterking,
lijst met namen samenstellen. -Er is een vragenlijst samengesteld voor de oudste
jeugd om het animo te peilen
voor de clubkampioenschappen. -De groep recreanten

besproken m.b.t. de clubkampioenschappen.
•CC: -Op 3/6 is de VCL vergadering, Angela en Suzanne gaan daar naar toe.
•Sfeer:
-Goed. •PR en
Sponsoring: Niets.
•Website: -Niets. •Archiefcommissie: Niets. •Wijzigingen
vrijwilligers: -Theo Mouris is
toegevoegd als materiaalman, gaat dit samen doen
met Martijn.

7. RONDVRAAG
•Zondag 16/6 om half 11
bezoek aan het jeugdkamp.
•We zijn door Ganzeveer uitgenodigd voor de seizoenafsluiting op 4/7. •De volgende
vergadering is op maandag
24/6.
8. SLUITING
•Ton sluit de vergadering om
23.00 uur.

NOTULEN BESTUURSVERGADERING
BC MIXED, DONDERDAG 24-06- 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 INGEKOMEN EN UITGEGANE STUKKEN
•Uitnodiging van Ganzeveer
voor de feestavond op 4/7.
•Agenda VCL vergadering
van de HBB.
•Brief van de belasting met
onze gegevens, ter controle.
3. NOTULEN BESTUURSVERGADERING d.d. 25
april 2019
•De notulen zijn met dank
aan Gert goedgekeurd.
4.
•De kosten van het jeugdkamp zijn conform de begroting.
5. LEDENBESTAND
•Gestopt: Nick Meulensteen,
Feline Hertogs en Marente

6

Verstappen. •Nieuw: Bella
van Berlo. •Van SP-NSL:
Nicol Guerrero de Noronha.
6. COMMISSIES
•Recr. -Niets.
•JC: -Het jeugdkamp is heel
erg goed verlopen.
Red: -De datum van de ALV
is doorgegeven.
•Bac: -De agenda is bijgewerkt. -Tijdens de vakantie is
de zaal open, gehuurd door
de HBB. Bekend maken aan
onze leden, de kosten zijn 4
euro per avond, besloten om
dit voor onze leden te betalen. We moeten dat nog wel
kortsluiten met de HBB.
•Jubileum
Commissie:
-Niets. •TC:-Niets. •CC:
-VCL vergadering van de
HBB besproken. •Sfeer:
-Niets.•PR en Sponsoring:
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Niets. •Website: -Niets.
•Archiefcommissie: Niets.
•Wijzigingen
vrijwilligers:
-Geen.
7. RONDVRAAG
•Het schema van de training
voor komend seizoen besproken. Verdeling in 2 groepen, training van 50 minuten.
Om de maand wisselen van
vroeg en laat.
•Laatste details van de afsluitingsavond besproken.
•Subsidie besproken i.v.m.
de financiële situatie. Afschaffen zal niet gebeuren,
misschien verlaagd, is afwachten.
•De volgende vergadering is
op maandag 19/8.
8. SLUITING
•Ton sluit de vergadering om
23.00 uur.

NOTULEN BESTUURSVERGADERING
BC MIXED, DONDERDAG 19-08- 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 21.00 uur.
2.INGEKOME EN UITGEGANE STUKKEN
Ingekomen: •Uitnodiging van
de HBB voor de algemene
ledenvergadering op 10/9.
•Controleformulier van de
belastingdienst is ingevuld.
3.NOTULEN BESTUURSVERGADERING d.d. 24 juni
2019
•De notulen zijn met dank
aan Gert goedgekeurd.
4.FINANCIËN
•De voorbereidingen voor de
ALV zijn in volle gang.

5. LEDENBESTAND
• Gestopt: Mila Kluijtmans,
Senna Weijers en Gijs v/d
Graft. •Nieuw: Gijs Spierings, Luuk van den Bogert,
Bas Otten en Nick Goossens. •Van SP-NSL: Max en
Novi Wieland.
6. COMMISSIES
•Recr. -Niets. •JC: -Mixed 3
en 4 zijn samengevoegd.
• Red:
-Verschijning Minimiks uiterlijk 27/9. •Bac:
-Niets.•Jubileum Commissie:
-Samenkomst op 20/9. •TC:
-Er wordt een herinnering
verstuurd voor de clubkampioenschappen,

uiterste inschrijfdatum 20/9.
•CC: -Niets. •Sfeer: -Niets.
•PR en Sponsoring: Niets
van Laarbeek Sportief gehoord, is waarschijnlijk ter
ziele. •Website: -Overleg op
korte termijn. •Archiefcommissie: Niets. •Wijzigingen
vrijwilligers: -Geen.
7. RONDVRAAG
•Mail versturen voor het bestellen van shirts, bestellen
voor 4/10. •De volgende vergadering op maandag 16/9.
8. SLUITING
•Ton sluit de vergadering om
22.30 uur.

Jaarlijkse

Algemene Ledenvergadering
11 OKTOBER 2019
AANVANG: 22.30 UUR
PLAATS:
KANTINE SPORTHAL

Uitnodiging
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Nieuwe leden, even voorstellen.......
NATHAN VAN DONGEN
Hoihoi... mijn naam is Nathan en ik badminton nog niet lang (nooit mee opgegroeid)
Naast deze sport speel ik volleybal in Gemert waar ik ook woon. Mijn werk is de taxi
bij Van Helvoort. Ik werk dus nogal eens
onregelmatig.
Oorspronkelijk kom ik uit Eindhoven. Op dit
moment woon ik in Gemert waar mijn vaders
kant van de familie vandaan komt.
Als taxichauffeur vind ik een babbel altijd
leuk dus schroom niet in het voorbijgaan als
je nog meer van me wilt weten. En anders
spelen we toch een balletje...?!
Tot speels hoop ik

SENIOREN

XAVIER WERNAART
Ik ben Xavier Wernaart en ben 4,5 jaar,
en ben het tweelingbroertje van Olaf. Mijn
hobby's zijn Badminton en buitenspelen.
Ik spreek ook graag af met vriendjes. Mijn
superheld is Spiderman en ik wil later brandweerman of politieagent worden.

JEUGD

OLAF WERNAART
Ik ben Olaf Wernaart en ben 4,5 jaar en ik
ben het tweelingbroertje van Xavier. Mijn
hobby's zijn Badminton en tekenen en
kleuren. Speel ook heel graag buiten of met
lego. Mijn superheld is papa Jeffrey en later
wil ik zelf ook papa worden.

JEUGD

8
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JAYSON VERBRUGGE
Ik ben Jayson Verbrugge en ben 4 jaar. Ik zit
op het Otterke op school bij juffrouw Anniek.
Ik vind het heel leuk om spelletjes te doen en
te leren badmintonnen en samen te spelen
met andere kinderen. Badminton zit bij mij in
de familie. Mijn opa Tini en tante Wendy en
Fenna (nichtje) en mijn broer Riley Verbrugge spelen ook badminton. Mijn papa heeft
het ook heel lang gedaan. Ik heb er veel zin
in om te spelen iedere vrijdag!

JEUGD
LUUK VAN DEN BOGERT
Hoi ik ben Luuk van den Bogert en ik ben 16
jaar. Ik zit in 4 havo op het Jan van Brabant
college. Naast dat ik badminton bij deze
club doe ik dat ook bij b.c. De Ganzeveer in
Aarle-Rixtel. Daarnaast dans ik ook één keer
in de week.

JEUGD

NICK GOOSSENS
Mijn naam is Nick, 27 jaar uit Gemert. Ik
ben sindskort lid bij Mixed na een comeback
bij het badminton. Ik heb hiervoor 10 jaar
gespeeld bij Gemert en na paar jaar zonder
is de zin en tijd terug om weer te spelen.
Sindskort woon ik samen in Gemert met mijn
vriendin Chantal en pup Bowie en dar bevalt
goed. Ik heb dan Beek en Donk na een paar
jaar verlaten, maar dankzij Mixed ben ik er
nog te vinden. Verder ben ik een rustig persoon, maar wel bloed fanatiek.
Ik heb de club in een korte tijd leren kennen
als een gezellige en warme groep. Ik voel
me al gelijk fijn bij de club.
Groetjes,Nick

SENIOREN
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Badmintonstars

TRAININGEN
BADMINTONSTARS PAPENDAL IN ARNHEM

Door Rune van der Vorst
Een tijdje geleden vertelde mama dat ze op Facebook een uitnodiging heeft
gezien van Badminton
Nederland voor een aantal trainingen in Papendal

10

(badmintonstars). Ik wil het
liefst elke dag op de baan
staan, dus dat leek me wel
wat. Je moest geboren zijn
in 2007, 2008 of 2009. Ik
ben van mei 2008, dus ik
mocht meedoen. Het is
op de woensdagmiddag, 8
keer tot het einde van het
jaar. Woensdag 4 september was de eerste keer. Er
hadden zich 16 kinderen
aangemeld. Ik zag wel wat
bekende waar ik afgelopen jaar al vaker tegen
gespeeld had. Er was zelfs
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iemand uit Limburg, dan
viel Brabant nog wel mee!
Elke training helpt een
Nederlandse topbadmintonner mee met de hoofdtrainer. Deze keer was het
Robin Tabeling. Hij speelt
oa de gemengd dubbel samen met Selena Piek en
zijn samen twaalfde van de
wereld.
Eerst hadden we een erg
leuke warming up gehad.
Ik mocht nog een oefening
samen met Robin doen.
Je stond tegenover elkaar,

naar voren en achter bewegen en proberen elkaars
enkel te tikken. Ik heb hem
wel een paar keer goed geraakt!
Na het inspelen begon de
training. We gingen het
opvangen van de Smash
oefenen in tweetallen. Dat
vind ik altijd erg moeilijk. Ik
heb er gelukkig heel veel
van geleerd. Uiteindelijk
mocht iedereen een aantal
smashes van Robin opvangen. Die kwamen echt hard
aan, maar het is me gelukt
om er een aantal tegen te
houden.

Rune met Robin Tabeling

Na de training kregen we
allemaal een goodiebag.
Daar zat een mooi oranje shirt met “Netherlands”
erop, bidon, gripjes en
een stapeltje handtekening-kaartjes met foto’s van
de Nederlandse toppers. Ik
heb ook maar een krabbel
van Robin gevraagd en we
zijn nog samen op de foto
geweest.
9 oktober mag ik in Almere
de Badmintonstars training
doen. Dan is de “Dutch
Open” en kunnen we ook
naar wat wedstrijden kijken.
Het was een hele leuke
middag en ik heb weer zin
om over twee weken weer
te gaan.
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Jeugdkamp Insecten

EEN KLEURRIJK KAMPWEEKEND
Door Ton Slaets

Een kleurrijk jeugdkamp. In een prachtig weekend
met veel zon hebben 55 kinderen en 16 begeleiders
op en top genoten van een super jeugdkamp. Met als
thema ‘insecten’ was het een kleurrijk kamp, mede
door de prachtige aankleding. Grote schilderingen
van bijen, vlinders en rupsen versierden de eetzaal
en de slaapvertrekken. Ook de keukenstaf had het
menu aangepast op het thema. Bij terugkomst was
iedereen moe maar zeker ook heel erg voldaan.
Op vrijdagmiddag verzamelden alle kinderen zich
met hun ouders bij sporthal
d’n Ekker in Beek en Donk.
De begeleiding stond al
klaar om alle bagage naar
de kampeerboerderij in
Elsendorp te vervoeren.

12

Vanwege de leeftijd waren
er dit jaar twee groepen
die gingen fietsen en de
anderen werden per auto
vervoerd. Nadat de slaapzalen waren ingericht en
de keukenstaf een lekker
soepje en een broodje
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had uitgedeeld was het
tijd voor het openingsverhaal. De begeleiders waren allemaal verkleed als
insect. En ze zoemden en
vlogen vrolijk rond op de
kampeerboerderij. Maar
er dreigde gevaar als het
nacht zou worden. Gelukkig waren alle kinderen er

De begeleiding als insecten: RENE de mug,
TEUN de vlieg, de jaloerse rupsjes STAN en TON
en de mooie vlinders
LIEKE EN SANNE. De
bijen ANNIEK EN EVI,
mestkever SABITRI en
groene kever TOON. Lieve heersbeestjes ANNIE
en WENDY. Toerist MARLIE en vertelster Frederieke Vonk MONIKA.

om ervoor te zorgen dat er
niets zou gebeuren.
Er werd gestart met het
spel zorg dat je niet alleen
bent. Dit spel was een
rode draad spel dat door
het hele kampweekend
liep. Daarna ging men op
speurtocht naar de begeleiders. De jongste kinderen zochten naar foto’s
en de oudste zochten de
begeleiders aan de hand
van stellingen/anekdotes
van de begeleiders.
Om 21.00 uur werd het
kampvuur aangestookt en
was het broodbak tijd. Na
het kampvuur zochten de
kleinste kinderen hun stapelbedje op en speelden

de grootste nog een spel.
De Bijen tegen de hommels.
De volgende ochtend was
het knutseltijd. In zes groepen gingen de kinderen
aan de slag met het ma-
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ken van een insectenverblijf. Na het bedenken van
de ideeën werd er zeer
fanatiek geknipt, geverfd,
gekleurd, geplakt en ingepakt. Een ook de ‘kleding’ voor de presentatie
werd daarbij niet vergeten.
Rond het middaguur kwamen ook de allerkleinsten
naar de kampeerboerderij
om een middagje van het
jeugdkamp te proeven.
Voor deze mini’s van 4 en
5 jaar oud was het een
hele belevenis. Zij gingen
in een groepje het bos in

13

voor vijf hele leuke spellen. De oudste jeugd was
ook in dat bos, zij speelden levend stratego ‘insecten-style’. Na de heerlijke
barbecue werden de mini’s
weer opgehaald en was
het tijd voor de presentatie
van de bouwwerken. Stuk
voor stuk mooie insectenhuizen en prachtige optredens. En de dag was nog

14

niet voorbij. De middelste
jeugdgroep kwam terecht
in een escaperoom waar
ze via puzzels, landkaarten, blacklight en verborgen aanwijzingen de oplossing voor allerlei sloten
moesten vinden. En de
oudste jeugdgroep kreeg
een geweldige pubquiz
voorgeschoteld. En toen
de klok twaalf sloeg en de
kleinsten al lang op één
oor lagen werd de oudste
jeugd overvallen door een
boswachter die hun hulp
nodig had. Het was tijd
voor het nachtspel. Langs
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‘mega mensen etende
insecten’ moesten goudklompjes worden verzameld. En dat geblinddoekt
in groepjes van twee. Het
gegil is nu nog te horen
in de bossen rond Elsendorp.
Op de slotdag stond de
traditionele zeskamp op
het programma. De weergoden hadden er ook zin
in en onder het genot van
een lekker muziekje werden alle spellen fanatiek
en sportief afgewerkt. IN
de ochtend waren de tassen al ingepakt en na een
laatste ronde over de grote
stormbaan maakte iedereen zich weer op voor de
terugreis. Daarmee kwam
een einde aan het Jeugdkamp 2019: thema Insecten.

Papier machee,
hatsjikidee

Zittend wachten duurt
langer dan staand niet
wachten

Naar bed, naar bed
zei duimelot....

Aan die honing
zit bijsmaak

Duimelot? Snoep
a lot zal je
bedoelen

Skieën zonder
sneeuw?
dat gaat niet lekker

Volgens mij is de broek
van Ton wat te grooot
Wij gaan liftend
naar huis.
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Jimmie
Coppens

n?

Afsluiting seizoen

JEUGDLEDEN NEMEN
AFSCHEID.
De laatste speelavond van
de jeugd werd traditioneel
weer afgesloten met de
Apenkooi. Met rode hoofden gingen de kinderen
naar huis. Tijd om lekker
te gaan genieten van een
welverdiende vakantie.
Er waren enkele kinderen

die op deze avond afscheid
namen van de vereniging.
Pleun en Kelly, wij wensen
jullie heel veel geluk in de
toekomst en hopelijk zien
we jullie nog eens terug op
de badmintonbaan bij de
senioren.

Auto en Motorrijschool
DE JONG
Akkermuntstraat 16
5741 VK Beek en Donk
Tel.: 0492-462911
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17

Programma en uitslagen jeugd
Programma
oktober/november

11.15

11

11.15

Mixed 7 - Mixed 8

15

9.30

Mixed 1 - Mierlo 1

1

9.30

Mixed 2 - Mierlo 2

4

9.30

Bakel 2 - Mixed 3

9

9.30

Mierlo 11 - Mixed 7

11

9.30

Mixed 7 - Mixed 6

12

11.15

Phoenix 1 - Mierlo 5

10

11.15

Mierlo 11 - Mixed 7

11

11.15

Mixed 6 - Mixed 8

12

9.30

Mixed 1 - Mixed 2

3

9.30

Mixed 4- Mierlo 10

11

Datum

Tijd

Team

06-10

9.30

Mixed 2 - Bakel 1

2

13.00

Mierlo 4 - Mixed 1

1

13.00

Mierlo 5 - Mixed 3

5

13.00

Mixed 4 - Mixed 5

11

13.00

Mixed 7 - Mierlo 11

15

14.45

MIxed 3 - Bakel 3

3

14.45

Mixed 8 - Mixed 7

10

14.45

Bakel 4-Mixed 4

11

14.45

Phoenix 5 - Mixed 5

12

9.30

BCAB 1 - Mixed 2

2

9.30

Mixed 1 - Bakel 1

4

9.30

Mierlo 1 - Mixed 2

1

9.30

Mierlo 2 - Mixed 1

3

9.30

Mixed 8 - Mixed 6

10

Uitslagen September

9.30

Con brio 1 - Mixed 4

11

Datum

Team

9.30

MIxed 7 - BCV

15

9.30

BCV 1- Mixed 2

3-5

9.30

Mixed 5 - Bakel 4

14

Mixed 6 - Mixed 7

6-2

11.15

BCV 5 - Mixed 6

10

Mierlo 11 - Mixed 6

4-4

27-10
10-11

Bn

17-11

MIxed 5 - Phoenix 6

24-11

9.30

Mixed 5 - Ganzeveer 1

13

11.15

Ganzeveer 1- Mixed 4

11

11.15

Mierlo 10 - Mixed 5

14

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

18
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Uitslag

Wilt u reserveren?
Doe dit dan bij
voorkeur online.

Jeugdteams 2019-2020
Mixed 1
AB-klasse

Mixed 2
AB-klasse

Mixed 3
C-klasse

1

Neva vd Vorst

1

Pien Sijmens

1

Inti Munsters

2

Mirne Jansen

2

Janne vd Laarschot

2

Irene Slaets

1

Koss vd Wijdeven

1

Lucas v Deursen

3

Lieke de Visscher

2

Noah Hollanders

2

Marik Jansen

1

Rune vder Vorst

3

Brady Bots

3

Jasper Wissmann

2

Felix Chiu

3

Luuk van den Bogert

4

Finn vd Wijdeven

Mixed 4
GH-klasse

Mixed 5
GH-klasse

1

1

Jolinde de Wit

Mixed 6
Pupillen

Fenna vd Meulengraaf

1

Roos Hupkes
Liam Wasser *

2

Fenne vd Heijden

2

Marit vd Kerkhof

2

3

Esmee Dijk

3

Jannetje Nicolai

1

Tim Boelens

1

Niels vd Kerkhof

1

Stijn Derksen

2

Tim Slaets

2

Desley v Schijndel

3

Jimmie Coppens

3

Siem Wilburs

2

Joris Boelens

Mixed 7
Pupillen

Mixed 8
Pupillen

1

Evi Derksen

1

Sterre Spierings

2

Isabeau Coppens

2

Femke Boelens

3

Rubin Dijk*

3

Sem Merks*

1

Theun Relou

1

Billy de Jong

2

Niels Toonen

2

Wessel Hupkes

3

Sven Gordijn

3

Thomas Deckers

Nogmaals alle jeugdteams
ivm wijzigingen.
* Heer speelt als dame
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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

20
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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
Uitwisseling BC Bakel
BC BAKEL
NODIGT U UIT
VOOR 11
DECEMBER
Door Roel Schaap

Het zal de meeste niet
ontgaan zijn dat Mixed en
Bakel steeds meer contact
hebben met elkaar. En dat
heeft een goede reden, namelijk omdat beide verenigingen supergezellig zijn!
We lijken onze draai dus
gevonden te hebben, is da
nou nie skôn?

22

Eventjes december 2018
in een notendop: Er gingen
maar liefst twaalf Mixed-leden naar de uitwisseling in
Bakel toe. Na een avondje zwoegen en fanatieke
wedstrijden te hebben gespeeld, werd er (na wat
stuurloze slagen) vooral
genoten en daarna het glas
geheven in de kantine. Uiteraard onder genot van
bitterballen en een spannend potje voetbal op het
grote scherm. De voorzitter
van Bakel kon opgelucht
achterover leunen. So far
so good.
De return kwam uiteindelijk vijf maanden later op
vrijdagavond 24 mei 2019
(amper zes dagen ná de
Nederlandse overwinning
op het songfestival. Heeft
er verder niets mee te maken, maar het moest toch
eventjes onder de aandacht worden gebracht).
Een hele ploeg uit Bakel
ging op bezoek bij Mixed
voor wederom een gezellig
avondje sportplezier en gezelligheid.
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We zeiden het al eerder,
maar het mooie van een
uitwisseling is vooral dat
het plezier zich direct vermenigvuldigt wanneer je
dezelfde sport met elkaar
deelt. Dat er flink werd genoten was dan ook goed
merkbaar, want de sportieve prestaties en de saamhorigheid straalde ervan
af! Traditiegetrouw werd
er afgesloten met drank en
snacks. Die dorpslui zijn
echt handige mensen; geef
ze een racket en wat vette
hap en hun avond is niet
meer stuk te krijgen. Schitterend.
Inmiddels is het nieuwe
seizoen weer begonnen en
het bloed kruipt waar niet
gaan kan, want Bakel en
Mixed hebben een nieuwe
uitwisseling in de steigers
gezet. Dus daarom lieve
lezer; houd woensdagavond 11 december 2019
vrij in uw agenda en kom
om 20.00 uur gezellig een
avondje naar Bakel toe! Er
gaan gewoon asfaltwegen
naar toe :)

En dan gaan we nu
de driehoek oefenen

Jij helpt me vast
wel om sneller
van de wachtlijst te komen?

Lastig, zo’n
gipsknie

Dit is de meest
aerodynamische
houding bij koude.

Kantelshuttle

aahrrgghhh
een kantelbal

Netspel,
dat vind ik
zo bagger
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Afsluitingsavond
BIJNA
VAKANTIE

Door Roger v Lieshout
Op 28 juni 2019, een week
eerder dan de echte seizoensaflsluiting
(i.v.m.
Wish-Outdoor), vond de
afsluitingsavond
plaats.
Een kort maar krachtig
woordje van de voorzitter,
en dank aan Hans, Diny en
Anne -Jet voor de goede
zorgen van het afgelopen
seizoen. Een gemiddelde
van 50 personen was met
de zomervakantie voor de
deur in een goede stemming. Er stond een heerlijk
buffet klaar en er waren felicitaties en bloemen voor
de:
• Mixed manager 2019: Jeroen Lutterman
• Beste competitiespelers:
Anja Beekmans en Roland
Hertogs.

24
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Zomerbadminton

HBB ZOMERBADMINTON IN
SPORTHAL D’N EKKER
Door Ton Slaets

Tijdens
de
afgelopen
schoolvakantie
is
de
sporthal iedere donderdag
van 20:00 tot 22:30u open
geweest. De HBB had de
hal namelijk gehuurd voor
zomerbadminton.
Oorspronkelijk is dit een initiatief van Phoenix uit Helmond. Zij organiseren al
jaren zomerbadminton in
de VEKA sporthal in Helmond. Maar omdat deze
hal afgelopen schoolvakantie gerenoveerd werd
konden ze daar niet terecht. In overleg met de
HBB is ervoor gekozen om
d’n Ekker te huren.

Phoenix was iedere avond
aanwezig om alle spelers te ontvangen en om
te noteren wie er allemaal
meespeelde. Onze eigen
Martijn van Oeffel zorgde
ervoor dat de netten opgezet werden en dat de klok
voor de speeltijd werd beheerd. Vanuit de HBB was
Erwin Boudewijns iedere
avond daar. Samen hebben zij ervoor gezorgd dat

de avonden perfect verliepen. Er waren niet alleen
spelers van allerlei niveaus
van HBB verenigingen op
de speelavonden. Ook enkele spelers van Badminton Nederland verenigingen hebben meegedaan.
Ontzettend leuk, want dan
kun je tegen heel veel verschillende mensen spelen.
Vanuit BC Mixed hebben
maar liefst 44 verschillende spelers meegedaan.
Sommigen zijn er alle 6 de
avonden geweest. Gezien
de opkomst is er dus kennelijk behoefte aan Zomerbadminton. De HBB gaat er
in overleg met Els Leijten
dan ook zeker volgend jaar
een vervolg aan geven.
Waar er dan gespeeld gaat
worden krijgen we nog wel
te horen. We zullen jullie
tijdig informeren.

De 6 avonden werden super goed bezocht. Er waren iedere avond tussen de
50 en 60 spelers aanwezig
(behalve op een superhete-45-graden-Celcius-donderdag). Els Leijten van
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Jaarlijkse

Algemene Ledenvergadering
1
2
3
4
5
6
7
8a

8b

9
10
11
12

Opening door de voorzitter
Ingekomen/uitgegane stukken/mededelingen
Notulen ledenvergadering d.d. 12 oktober 2018
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag seizoen 2018-2019 en begroting 2019-2020 van de
penningmeester
Verslag kascommissie
Interactieve discussie over de clubkampioenschappen
Bedanken kaderleden
Roger van Lieshout, 5 jaar BAC
Sonja van Erp, 5 jaar BAC
Ruud Fransen, 5 jaar redactie
Jubilarissen:
Maikel Iven, 40 jaar lid
Mari Donkers, 40 jaar lid
Sandra Driessens, 40 jaar lid
Dick Paulussen, 25 jaar lid
Claudia Krone, 25 jaar lid
Laurens van Kilsdonk, 40 jaar lid
Verkiezingen kascommissie: aftredend is Maikel Iven
Verkiezingen bestuur:
aftredend en herkiesbaar: Peter van Leuken
aftredend en herkiesbaar: Gert Lahaije
Rondvraag
Sluiting

AGENDA
26
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Jaarverslag Competitie Commissie
Door Ruud Fransen VCL
Afgelopen seizoen hebben
we als BC Mixed met maar
liefst 10 teams deel genomen aan de reguliere competitie. Als BC Mixed waren
we in alle klassen van de
HBB vertegenwoordigd.
Mixed 1 is afgelopen seizoen, mede door blessures, helaas op de laatste
plaats geëindigd en daarmee gedegradeerd naar de
Hoofdklasse. Mixed 2 deed
het iets beter en eindigde
op de voorlaatste plaats,
helaas betekend wel ook
degradatie naar een lagere klasse. Mixed 3 deed
het heel erg goed en wist
zelf gelijk te eindigen met
de kampioen in de OV-I,
echter op basis van onderling resultaat is Mixed 3
geen kampioen geworden
en dus ook niet gepromoveerd. Mixed 4 had, mede
als gevolg van rampzalig
veel blessures, ook geen
goed jaar en eindigde op
de laatste plaats in de OVII, waarmee degradatie
naar de 1e klasse een feit
was. Mixed 5 deed het erg
goed in de 1e klasse. Zij
streden tot het einde mee
om het kampioenschap,
helaas werden ze net 2e,
maar daarmee is Mixed 5
wel gepromoveerd naar de

Ov-klasse. Mixed 6 speelde in dezelfde klasse en
eindigde op de voorlaatste
plaats, hierdoor is Mixed 6
gedegradeerd naar de 2e
klasse. Mixed 7 speelde
in de 2e klasse-II, zij hadden een moeilijk seizoen
waarin ze op de voorlaatste plaats zijn geëindigd,
dit was wel voldoende om
zich te handhaven in de 2e
klasse. Ons jeugdige team
in de 3e klasse, Mixed
8 deed wat ze moesten
doen, wennen aan de seniorencompetitie en keurig
handhaven. Mixed 9, ons
opaenomaopeennateam,
speelde in de 4e klasse-II.
Zij wisten keurig in de
middenmoot te eindigen.
Mixed 9 heeft besloten om
te stoppen met het spelen
van competitie i.v.m. het
steeds lastiger vinden van
spelers en speelsters. Hul-
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de voor hoe lang dit team
competitie heeft gespeeld!
Mixed 10 tenslotte, speelde in de 4e klasse-I, Mixed
10 is op een keurige 4e
plaats geëindigd.
Mixed 10 was ons enige
team in de bekerfinale van
het seizoen 2018-2019,
helaas wisten ze de titel na
een spannende finale net
niet behalen, wel een keurig 2e plaats natuurlijk.
Voor volgend seizoen hebben we “slechts” 7 teams,
helaas geen team meer
in de TOP-klasse, doel is
vanzelfsprekend om hier
z.s.m. terug te keren.
Gelukkig heeft onze trainer Ton aangegeven nog
een jaartje door te gaan, ik
vertrouw erop dat we in het
nieuwe seizoen meerdere
kampioenen zullen gaan
hebben.

31

Jaarverslag Jeugd Commissie
Door Marieke van Turnhout
24 augustus 2018 was
weer de eerste training van
het nieuwe seizoen. Het
lijkt een druk seizoen te
gaan worden. Het eerste
uur is erg ‘vol’. Het is de
eerste avond een gezellige
boel.
7
september
houden
we de jaarlijkse informatieavond. Hierin krijgen
ouders uitleg over de trainingen en competitie. Ook
worden de competitietassen aan de teamleiders
uitgereikt.
Een week later besluiten
we tot een ledenstop. We
gaan dan ook niet actief
meedoen met Laarbeek
sportief. Kinderen die zich
aanmelden komen op de
wachtlijst en afhankelijk
van leeftijd en ervaring bepalen we of er plaats is.

32

2-3 november zijn de jaarlijkse clubkampioenschappen. Het blijft lastig om
hiervoor voldoende deelnemers te vinden, ondanks
het vele aantal leden. De
A en B klasse worden samengevoegd, de C klasse
speelt wederom alleen in
de ochtend. Voor de wel
aanwezige
deelnemers
was het een geweldig leuk
toernooi. Het blijft leuk om
met mini’s, jeugd en senioren samen te spelen.
Op 30 november is het
pietenavond en we hebben
weer een paar pieten uit
Spanje mogen verwelkomen. Het eerste uur speelde spelletjes, samen met
de 3 pieten. Het is reuze
gezellig en er zijn veel pepernoten. Het 2e uur speelt
wedstrijdjes. De pieten
gaan ook daar even een
kijkje nemen. Natuurlijk
was er voor iedereen een

MINIMIKS | September 2019

chocolade letter na afloop.
Op 4 januari wordt het
nieuwe jaar ingeluid met
kinderchampagne. En niet
alleen voor onze leden,
want het is ook nog eens
vriendjesavond.
Op 27 januari is het open
jeugdtoernooi, vele jeugdtrainers helpen om deze
dag om de wedstrijden te
tellen. Onze jeugdleden laten zien wat ze kunnen.
Op 1 maart houden we een
carnavalstraining. Vooral in
het eerste uur zijn veel kinderen verkleed en worden
op muziek vele spelletjes
gespeeld. Ook is een deel
van de zaal donker en
wordt er met lichtgevende
shuttles gespeeld en gegooid. Het is een geslaagde avond.
Ook in maart begonnen we
weer met de aanmeldingen
voor het competitieseizoen
volgend jaar. We hebben
in eerste instantie 9 teams,
helaas worden door afmelding na de aanmelding nog
teams kleiner gemaakt en
zelfs samengevoegd.
Op 3 mei gaat de geplande
vriendjesavond niet door.
We merken dat we telkens
nieuwe
aanmeldingen
krijgen na een vriendjesavond, dat is niet handig
met een al volle zaal.
Toch gaan we een nieu-

we planning maken voor
het volgende seizoen. De
ondertussen
opgelopen
wachtlijst gaan we proberen te plaatsen door groepen anders te verdelen en
kiezen we ervoor kinderen vanaf 10 jaar door te
schuiven naar het 2e uur
in plaats van de grens van

groep 8/brugklas die we
voorheen hanteerden.
In de competitie zijn de
mascotte-beren bij elk
team populair.
We hebben ook 2 kampioenen dit jaar. Mixed 1 werd
kampioen in de B-klasse,
en mixed-4 in de E-klasse.
Op 14-15-16 juni gaan

we op kamp. Het was een
geweldig gezellig insectenkamp. Iedereen heeft
genoten. Op de ouder-kind
avond lieten we nog wat foto’s zien van het kamp.
En op 5 juli luidden we met
de apenkooi de vakantie in.

Jaarverslag Redactie
Door Arne vd Wijdeven
Over het afgelopen seizoen verscheen de minimiks 6 keer. Normaal gesproken zou dit 7 maal zijn.
Door omstandigheden (vakanties, gezondheid van
de drukker) is de 7e editie
niet gepland.
Als redactie zijn we erg
tevreden met het ingestuurde fotomateriaal en
de aangeleverde stukken
tekst en columns. We heb-

ben een kleine kern van
vaste schrijvers, maar er
kwam toch regelmatig een
stukje van een nieuwe
schrijfster of schrijver. Wat
betreft competitieverslagen
is het een beetje minder
dan andere jaren. Vooral
vanuit de hogere teams
komt er geen input, dus we
doen het maar met de uitslagen.
Als redactie zijn we volledig
digitaal en via whatsapp
draaien we als een goed

geoliede machine. Vorig
jaar zijn we begonnen om
wat meer aandacht te besteden aan niet-meegenomen boekjes.
Het is verspilling om boekjes te laten drukken welke
niet worden gelezen. We
passen daarop iedere keer
de printlijst aan. De taakverdeling binnen de redactie werkt prima en eenieder
weet wat te doen.

Jaarverslag Website Commissie
Dat socialmedia een steeds
belangrijkere rol speelt is
bij de meeste van jullie
waarschijnlijk wel bekend.
Op dit moment vindt de
meeste informatie uitwisseling (actuele informatie)
dan ook plaats via socialmedia (Facebook / instagram
/ Twitter) in plaats van pagi-

na’s op onze website.
Voor wat betreft het afgelopen jaar is de domeinnaam van onze website
adminstratief
verhuisd
waardoor we gemakkelijker aanpassingen kunnen
doorvoeren.
Dit sluit tevens aan bij de
toekomstplannen
voor

MINIMIKS | September 2019

onze website. Achter de
schermen zijn we op dit
moment aan het bekijken
hoe we onze huidige website kunnen vernieuwen en
hopelijk mogen verwelkomen in het eerst volgende
jubileum jaar.
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Jaarverslag Toernooi Commissie
Door Maikel Iven
Het begint een beetje traditie te worden, maar wederom zijn er wijzigingen in
de toernooicommissie.
Zoals iedereen weet zit
Anne tegenwoordig in het
bestuur van BC Mixed.
Daarom zal ze een klein
stapje terug doen uit de
toernooicommissie.
Wel
zal ze de vergaderingen
bijwonen en de dingen
eromheen, die ook altijd
weer geregeld moeten
worden, blijven doen. Dit
zorgt er wel voor dat er
een vacature is ontstaan
om de toernooicommissie
te versterken. BC Mixed
zou BC Mixed niet zijn
als er niet al snel een vrijwilliger zou zijn gevonden.
Daarom kunnen we met
plezier melden dat Anke
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van Dijk bij het aankomende interne toernooi
zal meelopen bij voorbereidende werkzaamheden,
om te kijken of ze het leuk
genoeg vindt om een permanent lid te worden van
de toernooicommissie.
We hebben in het afgelopen seizoen wederom
twee fantastische toernooien gehad, die niet mogelijk
waren geweest zonder de
inzet van talloze vrijwilligers die niet tot de toernooicommissie behoren.
Daarom willen wij iedereen
die heeft meegeholpen
bij het verwezenlijken van
deze twee, niet meer bij
BC Mixed weg te denken
fantastische
toernooien,
bedanken.
Op 2 en 3 november 2018,
alweer bijna een jaar geleden, werd het jaarlijkse
interne toernooi gehouden.
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Afhankelijk van het aantal
inschrijvingen zijn bij de
dubbels de kampioenen
bepaald door
laarbeekschema’s, waarna er finales zijn gespeeld
voor alle onderdelen. Bij de
singles is een normaal
toernooischema
gehanteerd. We proberen elk jaar
rekening te houden met
alle wensen en feedback
die we vooraf, tijdens en na
het toernooi krijgen. Echter
zorgt dit voor een steeds
grotere uitdaging
om een toernooi in elkaar te
zetten wat voldoet aan alle
wensen. Enkele terugkerende items zijn bijv.: B-senioren op zaterdagmiddag
laten beginnen met spelen
in plaats van de hele dag,
pupillen op vaste banen,
demonstratietoernooi op
een gezette tijd, spelers die
graag in een andere
klasse willen meespelen
dan gebruikelijk, enkelspel
in de ene klasse en dubbelen in een andere
klasse en bij weinig inschrijvingen dames en
heren samenvoegen bij
één onderdeel. En dan vergeten we er vast nog een
paar. Maar het geeft een
enorme voldoening als we
aan alle wensen hebben
kunnen voldoen en iedereen weer een leuk toernooi

heeft gehad.
In dit verslag mogen we
uiteraard niet vergeten om
onze clubkampioenen te
benoemen.Bij de jeugd
zijn dit geworden: Noah
Hollanders en Neva van
der Vorst. Bij de senioren:
Rene Schepers en Robin
Slaets.
Met de clubkampioenschappen nog vers in het
geheugen worden alweer
voorbereidingen getroffen
voor het open jeugdtoernooi. Er wordt een planning
gemaakt voor de vaste terugkomende items,
zoals uitnodigingen maken/versturen/herinneringen, aanschrijven andere
verenigingen, regelen
tellers, bekers bestellen,
toernooi in elkaar zetten
etcetc.
De uitnodigingen waren
begin december verstuurd
naar alle VCL’ers van de
verenigingen van de HBB

en kort na de jaarwisseling
was de uiterste inschrijfdatum, waarna het toernooi in
elkaar kon worden
gezet. Doordat er diverse
wijzigingen op het laatste moment nog verwerkt
moesten worden, werd
het zoals gewoonlijk tot op
de laatste dag spannend of
het toernooi weer helemaal
100% kloppend
zou zijn. Gelukkig lukt dit
toch weer elke keer. Als er
iets is wat we geleerd hebben in de afgelopen
jaren dan is het wel dat we
de wedstrijdbriefjes niet de
dag voor het toernooi moeten printen. Want
op de dag zelf zijn er altijd
weer wijzigingen, waarna
je dus weer opnieuw de
wedstrijdbriefjes moet
printen. Het toernooi zelf
verliep zeer vlot en door
enkele afmeldingen en
vroege uitvallers liepen we
al snel op het tijdschema

voor. Dat heeft de mogelijkheid geboden om terplekke
nog enkele
tussenrondes en halve finales toe te voegen om het
toernooi op deze manier
mooi vol te plannen.
Het is elk jaar een traditie
dat het spannend is als het
gaat om welke vereniging
de wisselbeker heeft
gewonnen. Dit jaar was
het weer de beurt aan BV
Mierlo. Het is aan ons om
revanche te nemen in
2020!
We hebben een heel mooi
jaar achter de rug wat betreft de toernooien. Ze waren allebei zeer
geslaagd en we rekenen
er dan ook op dat we dit in
het komende seizoen weer
kunnen waarmaken.
Groetjes van de toernooicommissie: Anne, Marije
en Maikel

Jaarverslag Archief Commissie
Door Rien van Kessel
De
archiefcommissie
(Jan en Rien) werkt vanaf 2016 met een digitaal
opslagsysteem om het
archief van Mixed te bewaren, de NAS (Network
Attached Storage). De
commissie onderzoekt het
analoge archief en schrijft

met enige regelmaat artikelen over gevonden informatie en maakt het toegankelijk. Verder wordt dit
archief stap voor stap gedigitaliseerd en zorgt er voor
dat beide archiefsystemen
up-to-date blijven. Vanaf
2013 is Rien al bezig met
het ordenen van het Mixed
archief. In 2015 werd het
archiefbeheer (nu met Jan
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erbij) een officiële commissie. In 2016 kreeg de commissie de beschikking over
de NAS. Een overzicht van
de werkzaamheden van
het afgelopen seizoen.
Analoog archief
Tot nu toe zijn 27 ordners
met correspondentie en tal
van ordners en boeken met
foto’s doorgenomen en zijn
goed toegankelijk.
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Omdat er vanuit de commissies nauwelijks materiaal wordt aangeboden voor
archivering is de archiefcommissie zelf gaan verzamelen. Zo zijn posters van
de activiteiten bij Mixed
verzameld, afgedrukt en op
jaar in het analoge archief
gezet.
Op de oude website stonden tal van gegevens over
Mixed zoals; de beste
competitiespelers,
clubkampioenen, HBB kampioenen, vrijwilligers van het
jaar, de Barry van Heerwaarde prijs ed. Op de
nieuwe website zijn deze
gegevens niet meer teruggekomen. Omdat wij het
van belang vinden deze
gegevens elk seizoen aan
te vullen en te bewaren,
zijn deze verzameld en in
een Excel-bestand gezet.
Deze zijn afgedrukt en in
het analoge archief per
seizoen in de ordners bewaard.
De reeds bestaande ‘tijdlijn van Mixed’ (de belangrijkste zaken per jaar op
een rijtje) is aangevuld
van 1991 tot en met 2019.
Deze moet later nog in de
nas gezet worden.
Er worden nog steeds aanvullingen gemaakt voor de
losse geschiedenis-artikelen van de vereniging. Zo is
in november de geschiedenis van de recreanten competitie geschreven en gepubliceerd in het clubblad.
De map, die van oorsprong
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alleen de
losse artikelen bundelde,
heeft nu ook een inhoudt
gekregen. En zo is deze
map uitgegroeid tot een
bron van informatie en tevens een naslagwerk geworden over de
geschiedenis van Mixed en
het badminton.
In de loop van de jaren zijn
een aantal interviews met
Jan Driessens gemaakt
en een aantal geschiedschrijvingen van mixed, die
gepubliceerd zijn in de minimiks en de
hbb-er. Deze artikelen waren echter uit beeld verdwenen. Nu zijn ze verzameld en opgeborgen in het
analoge archief.  
In het archief zijn 4 ordners
gevonden met HBB-ers,
het bondsblad dat door
de Helmondse Badminton
Bond is uitgegeven. De uitgaven zijn niet geheel compleet en
bestrijken een tijdspad van
1987 tot en met 2005. Jan
Driessens was de oprichter
van dit blad. De bladen zijn
op volgorde gezet en in diverse ordners geplaatst.  
De map met losse geschiedenis artikelen van Mixed
werd voorzien van foto’s
die in het digitale archief
werden opgezocht. Dit was
meteen een goede testcase om te zien of het digitale archief goed toegankelijk was en men ook zaken
terug kan
vinden. Deze map is een
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mooi naslagwerk geworden en vormt een onderdeel van het analoge
archief van Mixed en zal
regelmatig aangevuld worden.
Er zijn 3 mappen met fotos van alle jeugdkampen
bewaard en Rien had 2
mappen met administratie.
Deze 5 mappen werden
samengevoegd en meteen
gecomplementeerd
met
kampboekjes groepsfotos
en verder informatie die
elders voorhanden was.
Uiteindelijk leverde dit een
mooi en interessant archief met betrekking tot de
jeugdkampen vana1990 tot
nu.
Ondanks veel archiefmateriaal tegenwoordig digitaal
is, groeit het analoge archief nog steeds. Veel wat
digitaal is wordt geprint en
opgeslagen in het papieren
archief (bedoeld als schaduwarchief). Hiervoor heeft
de commissie een groot
aantal ordners
geregeld.
Digitaal archief
De digitalisering van de
jaarverslagen en notulen
van de ledenvergaderingen, die in de Minimiksen
zijn gepubliceerd (vanaf
1981), werd voortgezet in
2018. De notulen
van voor 1981 hebben we
nu ook in het rijtje gezet.
Deze laatste 20 jaar staan
in de handgeschreven notulenboeken en die waren
al eerder gescand. Toch

best nog wat werk omdat
vooral de eerste jaren bij
Mixed zowat elke vergadering een leden- of
jaarvergadering was. Het
geheel was is januari 2019
afgerond.
Mixed heeft niet alleen 3
met de handgeschreven
notulenboeken, maar ook
een oud kasboek en een
contributieboek ook met de
hand geschreven. Dit laatste boek heeft
een afwijkende afmeting
waardoor het lastig was
om deze te scannen. Daarom is elke bladzijde gefotografeerd zodat ze ook in de
nas gezet konden worden.
De namen van de leden in
de eerste seizoenen 19771978 en 1978-1979 in het
eerste contributieboek zijn
op geslacht opgeschreven; een bladzijde met de
vrouwelijke leden en een
volgende bladzijde met de
manlijke leden.
De posters van de diverse
activiteiten die bij mixed
worden gemaakt zijn juweeltjes en de moeite
waard om ze te bewaren.

De archiefcommissie verzamelde deze voor
opslag in de nas. Na jaren
van afwezigheid, is de tijdlijn van Mixed weer terug
op de website. De
inhoudt is inmiddels achterhaald omdat veel artikelen van de tijdlijn, toen
op de website ook bedoeld
om daar te bewaren, nu in
de nas opgeslagen kunnen
worden. Er werd daarom
begonnen met het herzien
van deze tijdlijn, inhoudende; het
publiceren van de belangrijkste gebeurtenissen van
Mixed door de jaren heen.
Als achtergrond informatie
werden bestaande artikelen gebruikt die reeds digitaal waren opgeslagen
in het archief. De nieuwe
tijdlijn maakt de geschiedenis van Mixed digitaal
benaderbaar. De diverse
interviews met Jan en geschiedschrijvingen door de
jaren heen op papier,
zijn verzameld, gescand en
in de nas gezet in diverse
mapjes. Zo zijn in totaal 6
van deze ‘kleine’ geschie-

denissen verzameld en
bewaard onder diverse benamingen
terug te vinden.
Oude HBB-ers, het toenmalige magazine van de
hbb (zo’n 90 stuks) zijn
nagekeken op interessante artikelen voor Mixed.
Die zijn gescand van een
onderwerptekst voorzien
en op jaartal in het digitale
archief gezet. Deze klus is
afgerond. In de Mooilaarbeekkrant worden regelmatig artikelen over Mixed
geschreven. In het
verleden zijn deze verzameld en in de nas gezet.
Door gebrek aan tijd is dit
in het slob geraakt. De archiefcommissie wil dit binnenkort weer oppakken.
Rond de Kerst lag de nas
even plat en konden er
geen archiefwerkzaamheden plaatsvinden.
Het nieuw opgezette Excel-bestand met gegevens
over bestuur, behaalde prijzen, titels, trainers, beste
competitiespelers ed. dat
onderdeel uitmaakt van
het op de Nieuwjaarsre-
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ceptie uitgegeven boekwerkje ‘Bijna zestig jaar
BC.Mixed’, is voor elk
seizoen in de nas opgeslagen. Voortaan wordt dit
document elk seizoen aangevuld en voor dat seizoen
ook weer in de nas gezet.
Ook is een lijst met vrijwilligers bij Mixed in de nas gezet vanaf 2005. Ook deze
wordt vanaf nu elke jaar in
de nas aangevuld.
De map met losse geschiedenis artikelen van
Mixed en het badminton
is gescand (45 artikelen
over Mixed en 19 artikelen over het badminton (de
meeste van deze artikelen
zijn gepubliceerd geweest
in de Minimiksen). Deze
map vormt nu een digitaal
naslagwerk over alles wat
geschreven is voor onze
vereniging en onze sport.

De vele losse analoge foto’s in het mixedarchief zijn
vorig jaar al uitgezocht,
gesorteerd, door Jan zoveel mogelijk van onderwerp en namen voorzien
en in een map gezet voor
het analoge archief. Alle
A-4tjes zijn nu gescand.
De 110 bestanden zijn
voorzien van tekst zodat de
foto’s later digitaal gemakkelijker terug te zoeken
zijn. Ook deze foto’s zijn
opgeslagen in het digitale
archief van Mixed.
De analoge mappen met
jeugdkamp foto’s en informatie werden eerst per
jaar gesorteerd en bij elkaar gevoegd. Daarna is
alles gescand. Hiermee is
in februari begonnen en
in juli was het werk klaar.
Bij het afgelopen jeugdkamp in juni 2019 zorgde

de archiefcommissie dat
de groepsfoto’s van alle
jeugdkampen in de
boerderij hingen.   Ook
vond ik nog een diskette,
zo’n vierkant opslagschijfje, maar dat past niet meer
in een moderne pc. Dus
moest ik mijn oude pc van
de zolder af halen waar
nog wel een mogelijkheid
zat om zo’n schijfje te lezen. Er stond een ‘rijschema centrale training
1998-1999 op, gemaakt
door Geri en Inge.
Enkele cijfers: er is in totaal
77 GB aan data, verdeeld
over 1084 mappen, waarin
weer 43375 bestanden te
vinden zijn. De foto map
is hiervan verreweg het
grootst, deze is 66 GB
groot, bevat 662 mappen
en in totaal 38217 bestanden.

Jaarverslag BAC
Door Roger v Lieshout
Hieronder staat het jaarverslag beschreven van
het seizoen 2018/2019 opgesteld door de BAC
De BAC is in deze periode in samenstelling onveranderd. *De BAC is
de Bijzondere Activiteiten
Commissie van Mixed die
gedurende het jaar diverse
activiteiten voor leden en
‘de vrienden van Mixed’ organiseren.
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De BAC-2019 bestaat uit:
Anja Beekmans, Sonja van
Erp, Deany Muller, Paul
van de Vegt, Martijn van
Oeffel en Roger van Lieshout.
De activiteiten
Joker en Rikavond 2018
Op 14 december geen
badminton, ook geen regulier kantine bezoek met
barhangen. Vanwege de
kerstrollershow van rollerclub ‘de Oude Molen’ was
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de zaal bezet en was voor
liefhebbers van Mixedspelletjes een Joker- Rikavond geregeld. Voorafgaand aan deze competitie
nam initiatiefnemer, voorzitter en speler Ad Beekmans het woord om de
avond te openen. Strijd? Ja
toch wel, maar ook lachen
een beetje llln. Wat we
noemen ‘plezier’! De BAC
bracht ook ondersteuning
door niet spelende kaarters Anja, Martijn en aan

hun zijde bestuurslid Anne
in te zetten. Immers komen
de nootjes en snacks niet
automatisch op tafel. De
jokeraars wonnen het (in
speeltijd) van de rikkers.
Een partijtje ‘thirty seconds’
was de tijd die de jokeraars
extra kregen voor vermaak.
Beste jokeraar van de
avond: Carin Rietveld en
Marije Daems als 2e. Beste rikker was Ruud Fransen en tweede op ruime
afstand Teun van der Vorst.
Carin, Ruud, Marije en
Teun ontvingen de prijzen
uit handen van Adje.
Nieuwjaars receptie 2019
De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie vond plaats op op 4
januari. Een mooie avond
voor de senioren aangeboden door de BAC van
Mixed. Champagne om te
proosten. De gelegenheid
om te proosten op het nieuwe jaar en elkaar een gelukkig, succesvol maar bovenal gezond nieuw jaar te
wensen. Ton gaf als voorzitter nog even een kleine

toespraak waarbij hij met
name de vele vrijwilligers
van onze vereniging bedankte voor het afgelopen
jaar. Dank aan onze gastheer van d’n Ekker Hans
van Gend voor een heerlijk
koud en warm buffet. Het
jaar werd goed ingeluid en
de zaal laat verlaten. Maar
ja , dat is inmiddels niets
vreemds meer!
Feestavond 2019
Op de avond van zaterdag 6 april stond was onze
sportkantine d’n Ekker omgebouwd tot een mooie
feestlocatie. Dansvloertje
van 36m2, met ballonnen
versierde zuilen en wanden behangen met oude
Lp’s. DJ Jorg was in paraatheid gebracht om ons
succesvol muzikaal door
de avond te leiden. Onze
voorzitter Ton Slaets sprak
zijn welkomstwoordje uit
en verraste eenieder met
een ouderwetse openingsdans waarbij het foxtrotje
natuurlijk niet ontbrak.
De loterij, een van de
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hoofdactiviteiten van de
avond (voor de BAC althans). Immers, veel voorbereidend werk om alle
bestaande
en
nieuwe
sponsors te benaderen geschenken. Wederom weer
veel loten verkocht waarvoor aan allen dank. De
opbrengst hiervan komt
volledig ten goede aan
onze vereniging, dus dat is
weer fantastisch.
Opnieuw pakketten, manden vol met uiteenlopende prijzen in plastic folie
verpakt om het nog een
fantastischere uitstraling
te geven. Knap werk! Voor
het zoveelste jaar ging
Hein er weer vandoor met
de hoofdprijs.
Toch even nog een extra
‘dank’ aan die sponsors.
Veel van hen doen al
jaren mee aan deze traditie wat niet alleen voor
onze leden leuk is maar
ook erg belangrijk voor
onze club. Ik durf eigenlijk wel te zeggen dat we
het eerder over partners
hebben dan sponsors,
maar dat terzijde.
Ondergetekende en Jorg
hadden onderling geregeld
om onze voorzitter voor de
muziekleeuwen te gooien
en nodigden hem uit om
als aspirant DJ een gast
optreden te geven. Geheel onvoorbereid maar
het ging hem, niet geheel
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verrassend, goed af. Ook
het gebruikelijke broodje
met kroket en/of frikadel
ontbrak niet. Gezellig, Genoten, Genoeg (gegeten
en gedronken). Meer dan
80 personen hebben genoten van een mooie feestavond!
De afsluitingsavond en

de Mixedgrill 2019
Het verslag hiervan kun je
vinden op pag. 24 en pag.
41 van deze Minimiks.
Ook komend seizoen jaar
zal de BAC haar uiterste
best doen om er weer een
leuk jaar van te maken. De
BAC staat altijd open voor

ideeën. We roepen dan
ook graag iedereen op om
met leuke ‘andere’ activiteiten’ te komen. Wij als BAC
gaan dan bekijken wat de
mogelijkheden zijn.
Dank aan alle Mixed leden
en vrienden van Mixed
voor al jullie enthousiasme
en ‘gezelligheid’ van
afgelopen jaar!

Uit de oude doos
Uit de ‘oude doos’ van de archiefcommissie

DE GESCHIEDENISBOOM
VAN MIXED.

GESCHIEDSCHRIJVINGEN DOOR DE JAREN
HEEN, Deel 1

redactie tekende boven de
tekst een nostalgische kop
waardoor dit artikel er nog
interessanter uit zag. Dit
was de eerste geschiedschrijving over Mixed en
geschreven door een ‘man
van het eerste uur’.

Door Rien v Kessel
Het boekje dat tijdens de
Nieuwjaarsreceptie begin
dit jaar werd uitgegeven
met als titel ‘bijna zestig
jaar BC.Mixed’, was het
zoveelste blad van de
geschiedenisboom
van
Mixed. Reden voor mij om
eens te beschrijven hoe
deze ‘boom’ destijds is gepand en hoe deze zich ontwikkeld.
Het was in het jaar 1980
toen de toenmalige voorzitter Jan Driessens mij
vroeg om samen met een
redactieteam een clubblad
voor de vereniging te gaan
maken. De eerste Mini-
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miks kwam in januari 1981
uit en ik heb daar 30 jaar
aan mee mogen werken. Ik
was een jaar lid van Mixed
en de vereniging had net
onderdak gevonden in de
voormalige (oude) sporthal
d’n Ekker. Ik wist helemaal
niets van Mixed laat staan
over de geschiedenis van
de vereniging.
Omdat de vereniging in
1981 20 jaar bestond leek
het mij voor de leden wel
leuk om een artikel over
die 20 jaar te publiceren in
het nieuwe clubblad. Wie
kon dat beter schrijven
dan mede-oprichter van
Mixed, Joop Kerkhof. De
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In 1983 startte Jan met een
serie verhalen over Mixed
die gepubliceerd werden in
de Minimiks. Met name het
eerste verhaal ging over de
geschiedenis van Mixed.
In datzelfde jaar, februari
1983, was Jan 15 jaar lid
van Mixed en daarom werd
hem een interview afgenomen door de redactie

van de Minimiks. Uiteraard
kwamen de beginjaren van
de vereniging weer voor
het voetlicht.

temin lag de geschiedenis
nu wel in een dik boekje
vast voor het nageslacht.

In 1986 vierde Mixed haar
25-jarig
bestaan.
Jan
Driessens had een
herinneringsboekje
geschreven, ‘de geschiedenis
van badmintonclub Mixed
1961-1986;, met maar
liefst 76 bladzijden en veel
foto’s. Een prachtige geschiedschrijving waar hij
veel tijd in had gestoken.
Een misvatting bleek het
verkopen van het boekje.
Achteraf gezien had het
beter gratis meegegeven
kunnen worden. Desalniet

Vanaf 1991, bij het 30-jarig
bestaan van de vereniging,
wordt elk jaar door mij een
overzicht gemaakt van de
gebeurtenissen bij Mixed.
Deze werden (en worden
nog steeds) gepubliceerd
in de Minimiks, nu dus al
27 jaar. Deze 27 jaaroverzichten worden gescand
en in het digitale archief
bewaard en vormen samen
een interessant geschiedenis geheel.

Na dit jubileumseizoen
1985-1986 maakte Jan
een boek van 60 A4-kantjes met een beschrijving
van alle activiteiten van het
jubileum. Teksten, foto’s,
krantenartikelen,
schema’s, overzichten, enz.
Niets was Jan te veel om
een mooi aandenken te
maken van het 25-jarig jubileum van Mixed.

In 1995 ben ik begonnen
met een reeks artikelen in
het clubblad over de geschiedenis van Mixed, het
clubblad en het badminton.
“Reden voor dit mega verhaal was het jubileum van
zowel de vereniging als het
clubblad. Mixed bestond in
januari 1997 35 jaar en de
minimiks 15 jaar. Al met al
geeft dit verhaal in 19 afleveringen een goed beeld
van de vereniging en haar
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sport”, schreef ik bij het
laatste deel.
De
geschiedenis
van
Mixed begon mij steeds
meer te interesseren en de
samenwerking met Jan
in het bestuur deed daar
nog eens een schepje bovenop. Ik schrijf graag en
mijn functie als redactielid
maakte dat ik mijn artikelen
kwijt kon in de Minimiks.
Vaak was ik na het spelen
in de archiefkast van Mixed
te vinden nabij de kantine
in sporthal d’n Ekker. Dat
was een waar paradijs voor
mij, een onontgonnen terrein. Regelmatig nam ik archief ordners op mijn fiets
mee naar huis om deze
uit te pluizen en weer een
stukje van de rijke geschiedenis van Mixed te ontrafelen. Vanaf die tijd liet mij
de geschiedenis van de
vereniging niet meer los en
vele artikelen over Mixed
en het badminton zouden
volgen.
Vanaf het tweede clubblad
in 1998 begon Jan met
een serie artikelen (tot op
heden) met als titel ‘het
gebeurde 25 jaar geleden’.
Jan verhaalt over zaken uit
het duistere verleden en
houdt zo de geschiedenis
van Mixed levend.

Wordt vervolgt.
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Mixed-grill
BBQ-EN OP LANDGOED VAN DER
VEGT.
Door Roger van Lieshout

8 september 2018,
De Beek en Donkse Kermis en het Jungle festival
in Eindhoven leken ‘roet’ te
gooien in onze jaarlijkse
BBQ. Maar door weer veel
te lobbien was het toch
weer gelukt om een meer
dan acceptabel aantal liefhebbers naar huize van
de Vegt te trekken. Sterker nog, ondanks dat met
name de jeugdige senioren
er niet waren telden we
toch 50 personen. Gelijk
aan het afgelopen jaar.
Bij de Mixed Grill avond
(nacht) weet je wat je krijgt
en dat is bij de andere
events toch maar weer afwachten. Los van het feit

42

dat Huize van de Vegt geen
eindtijd heeft. Zeker niet de
tijden waarbij eerder genoemde events de deuren
sluiten. We waren natuurlijk voorbereid op een fris
en mogelijk nat avondje.
Maar de weergoden waren
ons goed gezind. Tot in de
nacht heeft men de warmte
mogen ontvangen van een
knetterend houtvuurtje.
Dank ook weer aan de
gastouders van de avond
Lidy en Eize. Hoewel zijn
ze meer als gastouders,
immers helpen ze ook elk
jaar mee met op en afbouw
en zijn ze op de avond gezellig onder ons.
De Mixed manager seizoen
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2019-2020 kon worden ingevuld, er werd een continue strijd geboden aan de
tafelvoetbal en er was meer
tafel entertainment zoals
een wipwap spel en de altijd weer terugkerende populaire bierpong waar zelf
nu 2 super senioren teams
tegenover elkaar stonden.
Goede BBQ gerechten,
spek, hamburgers, saté en
de zeer geliefde visbakjes,
geflankeerd door zelf
klaargemaakte
‘koude’
schotels en salades. Het
bier vloeide ruimschoot,
zeker toen de start werd
gemaakt met het bierpong,
resultaat: 3 vaten van 30
liter Duits Schramovski
meester gemaakt, met nog
een aanslag op het 4e vaa
tje. Toch weer net een beeetje meer gedronken dan
vorig jaar!
Mijn wekkertje stond op
2:30 toen ik mijn hoofd op
het kussen legde. Dat van
een paar anderen tikte
de 3:30 aan. Een gezellig
en geslaagde lange avond
wederom dus.

Deksels, mijn
glazen oog valt
tussen de uitjes

Zo klem zit
ik ook in het
vliegtuig

Met opperste concentratie denk ik dat
bier naar me toe

Ik heb mijn
slipper er tussen
gefoefeld

Waarom liggen
hier nou
4 ballen in?

balletje, balletje met
de bekers andersom
is wel lastiger

Appeltje, eitje. En
ook een bus
lijm trouwens
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Macaroni ham kaas uit de pan
Ingrediënten voor 4 personen:
300 gram macaroni
1 pakje geraspte kaas
1 pakje ham blokjes
1 bouillon blokje
Aromat

Bereidingstijd: 30 min.
Bereidingswijze:
Kook de macaroni in een grote pan tot het gaar is. Na het afgieten
van het water voeg je meteen de geraspte kaas toe. Roer het goed
door zodat de kaas overal verspreid is. Als je het lekker vind kan je
de ham blokjes van te voren nog even bakken in de pan, maar dit
is optioneel. Voeg ook de ham blokjes toe. Roer dit ook weer goed
door. Nu heb je een heerlijke pan macaroni klaar om opgegeten te
worden. TIP: strooi er wat aromat overheen voor extra smaak.
Smakelijk eten!
Anne Slaets
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De plant en zijn verhaal

DE AANHOUDER WINT
Door Tom Poppelaars

Samen met Evelien woon
ik nu alweer ruim 3 jaar in
ons huis wat we helemaal
verbouwd hebben. We hebben net weer wat lucht gekregen na een heftige verbouwperiode. Ik begin zelfs
al aan het volgende project
te denken, de tuin. Laatst
was ik met wat snoeiwerk
bezig aan de heg en kwam
toen weer de Hop tegen. In
het begin was de heg he-

lemaal overwoekerd met
deze wurgplant.
In bier doet de hopbel prima dienst, maar in de tuin
is dat een ander verhaal.
Boven de grond groeit
deze wel een paar meter in
de maand. Onder de grond
niet veel anders. Steeds
als ik in de buurt ben trek
ik er een keer aan. Hij zal
toch wel een keer opgeven denk ik steeds... Het
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valt me op dat het minder
is dan vorig jaar, maar de
strijd gaat nog even door.
Helaas zaait de plant ook
door de lucht uit, en zag ik
hem ook opduiken aan de
voorkant van het huis.
Wat er ook gebeurt, ik ga
winnen! Maar wanneer dat
is nog de vraag.
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Interview met......

MAIKEL IVEN
Op 29 juni 1979 besloot Maikel om in navolging van
zijn broer Jowan te gaan badmintonnen bij BC Mixed,
hier heeft hij nooit spijt van gekregen en dus vierde
hij samen met het bestuur op 25 juni 2019 dat hij zich
inmiddels 40-jarig jubilaris is van BC Mixed. Ruud
Fransen
1) Voor de nieuwere leden: vertel eens kort wie
je bent, wat je hobbies
zijn naast badminton,
etc. hebben er nog andere familieleden bij ons
gespeeld?
Ik ben dus Maikel Iven,
ruim 50 jaar geleden
geboren in Beek en Donk,
en woon vanaf ongeveer
mijn 27e in Helmond.
Ben getrouwd en heb
een tweeling die niet al te
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lang geleden ook nog een
periode bij Mixed hebben
gespeeld. Rond mijn 11e
jaar, het was toen 1979,
wilde ik een sport gaan
beoefenen. Ik was al bij
voetbal, volleybal, en tafeltennis gaan kijken, maar
dat was het allemaal net
niet voor mij. Mijn broer
Jowan, die de meeste
Maikel Iven en Andy vd
Boogaard in de HD.
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oudere leden nog wel
kennen, speelde al een
paar weken bij BC Mixed,
en ook een paar neven
waren lid. Zodoende ben
ik een paar weken op
proef geweest in sporthal
het Anker waar BC Mixed
toen nog speelde om te
kijken of het ook iets voor
mij was. Ik zie mezelf nog
binnenkomen met zo’n
houten campingracket met
een bespanning die ook
dienst kon doen als leefnet
bij het vissen.
Het beviel mij wel, het
was een leuke jeugdgroep
met onder andere Sandra
Driessens en besloot om
lid te worden. Maar omdat
het eigenlijk bijna vakantie
was , moest ik een paar
maanden wachten voordat
ik mocht aansluiten bij de

1983-1984 Mixed 2 KAMPIOEN D-klasse: Bianca
Vorstenbosch, Robbert
de Jong, Sandra Driessens, Vivian Rebel,
Andy vd Boogaard en
Maikel Iven

training. Het was beter om
een “duurder” racket aan
te schaffen, en heb tijdens
de grote vakantie een
“duur” racket gekocht voor
11 gulden op de Pasar
Malam.
We kregen toen training
van Ad Lavalette, en mijn
beste prestatie in het
begin was het racket van
mijn broer stuk maken
door er met mijn grote
voeten op te gaan staan,
terwijl hij met zijn racket
een shuttle van de grond
wilde rapen. Ik heb diverse
jaren competitie gespeeld
bij de jeugd en een keertje
kampioen geworden. Ik
weet alleen niet meer
welk jaar het was. Destijds
was BC Rally onze grote
rivaal, Tijdens competitie
en toernooien streden wij
vaak samen met hen om
de prijzen.
Laurens van Kilsdonk
heeft mij en mijn team-

genoten vaak naar de
competitie wedstrijden
gebracht. Die werden gehouden in de Lorentzlaan
en de Paulus Potterlaan.
Frits Rebel was onze toenmalige teammanager, en
zijn steeds terugkerende
tip ben ik nog steeds niet
vergeten: “Zoek je hoek!”.
Het duurde niet lang
voordat sporthal D’n Ekker
geopend werd. En BC
Mixed verhuisde mee naar
de splinternieuwe sporthal.
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Echter het duurde niet
lang voordat we weer met
de jeugd terug gingen naar
Het Anker. En wij maar
denken dat de reden was
dat het qua planning van
de training niet uitkwam.
Later bleek dat de echte
reden was dat de jeugd
steeds alle gangen, kleedkamers en andere ruimten
“onveilig” maakten. En dat
we overal te vinden waren
behalve in de hal zelf. Bij
deze biecht ik op dat we
hieraan inderdaad schuldig waren.
Sinds een paar jaar heb
ik eigenlijk geen tijd meer
voor andere hobbies
naast badminton, want
Marieke en Maikel op de
feestavond van 2006
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Netflix neemt teveel tijd in
beslag. Zonder gekheid,
badminton is mijn enige
echte hobby, ook al speel
ik tegenwoordig geen
competitie en dus maar 1
keer in de week. Verder
breng ik veel tijd door met
familie, spreek ik regelmatig af met vrienden, en ik
ben met grote regelmaat in
de bioscoop te vinden.
Vroeger deed ik samen
met Rien en Berton vaak
het licht uit van de kantine
van D’n Ekker. Daar hing
een dartbord, en die werd
onder andere door mij en
diverse andere leden in
de oude sporthal goed gebruikt (dat is intussen echt
een eeuwigheid geleden).
Thuis spendeerde ik daar
ook veel tijd aan, en nu
hangt er een op het werk,
en ik heb de smaak weer
te pakken gekregen. Kort
geleden heb ik dan ook
op marktplaats een mooie
grote dartkast gekocht en
op zolder opgehangen.
Die zolder ben ik nog aan
het opruimen, maar als dit
klaar is probeer ik er weer
wat meer tijd in te steken.
Tegenwoordig kom ik echt
te weinig in te kantine,
wellicht zou het anders
zijn als er een dartbord
zou hangen? Want aan de
gezelligheid daar kan het
niet liggen.
2) Waarom ben je destijds gaan badmintonnen?
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Maikel in
de toernooicommissie,
achter
de laptop
tijdens
het intern
toernooi.

Ik heb het hierboven al
een beetje uitgelegd, ik
zocht een sport en mijn
broer en neven speelden
al bij BC Mixed.
3) heb je nog andere
sporten beoefend of beoefen je op dit moment
nog andere sporten?
Nee, geen andere sporten
beoefend dan badminton.
Ik speel badminton vanaf
mijn 11e jaar en een andere sport naast beoefenen
was in die vroege jaren
niet echt gebruikelijk. Ik
heb niet echt aanleg voor
sport, maar dat is denk
ik wel te zien aan mijn
weergaloze techniek. (Met
de nadruk op "loos")
4) Welke functies heb je
allemaal vervuld binnen
BC Mixed?
Dat is dus echt iets waar ik
grote spijt van heb; ik had
veel eerder een vrijwilligersrol op me moeten
nemen. Ik heb lang geleden gekeken of de BAK

iets voor mij was, maar
om een of andere reden
is dat niet doorgezet. Die
nevenfunctie had ik wel al
op mijn werk. Dus naast
geloof ik 3 keer zitting te
hebben gehad in de Kascommisie, ben ik nu dus
enkele jaren op mijn plek
in de toernooicommissie.
Ik vind dat echt superleuk
om te doen. Samen met
mijn andere commissiegenoten hebben we een heel
leuk team dat elkaar goed
aanvult.
5) Ben je ooit kampioen
geweest? In competitie
of clubkampioenschappen? zo ja, weet je nog
welk team en welke klasse en welk onderdeel?
Ik ben wel een paar keer
kampioen geworden, bij de
jeugd en bij de senioren.
Dat was in de 2e klasse en
in de 3e klasse. Hoeveel
precies weet ik niet meer,
maar echt veel zal dat niet
zijn geweest. In totaal 3 of
4 keer? Wel weet ik nog
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Maikel in Mixed 1, seizoen 1984-1985. Met Wim
vd Wildenberg (teamleider), Andy vd Boogaard,
Robert de Jong, Marlie
Fransen, Rian Straatman
en Marjan vd Wildenberg.

de meeste namen van diegenen met wie ik samen in
die teams heb gezeten.
En ik ben een keertje
clubkampioen geweest
bij de B senioren in het
enkelspel. Van de dubbels
weet ik het niet meer. Ook
ben ik een keertje winnaar
geweest bij de grootste
wedstrijd van BC Mixed:
De jaarlijkse loterij op de
feestavond. Daar heb ik
een paar jaar geleden het
racket gewonnen.
6) Ga je in de toekomst
nog weer competitie spelen of blijf je voortaan recreant?
Dat is een lastige vraag en
een gemakkelijke tegelijkertijd. Mijn gezondheid
is te wisselvallig om een
betrouwbare kracht te zijn
gedurende een seizoen.

Op het moment dat alles
goed gaat kan ik leuk meespelen in de 2e klasse,
maar een week later kan
alles anders zijn en kan ik
eigenlijk beter thuisblijven.
Ik hoop een keer mee
te mogen spelen in een
lagere klasse, want dat
is gemiddeld gezien het
beste voor mij. Recreant
zijn is hartstikke leuk maar
ik word er op zijn zachtst
gezegd niet beter van. Als
je kijkt naar mijn competitiehistorie dan zie je
dat ik jaren achter elkaar
competitie speel, en dan
weer jaren niet. Dus zeg
nooit: nooit!
7) Wat is je mooiste herinnering aan BC Mixed?
en wat is je slechtste herinnering?
Als ik 1 mooie recente her-

innering mag opnoemen,
zal dat mijn 1e toernooi
zijn wat we met de toernooicommissie zelfstandig
in elkaar hebben gezet, en
wat probleemloos gedraaid
heeft. En dat bevestigd
zien door de complimenten
die we achteraf hebben
gekregen. Uiteraard gaat
dat niet zonder de tientallen andere vrijwilligers die
daarvoor nodig zijn. En
dan kom ik op de volgende mooie herinnering die
altijd zal blijven, en dat
is de hoge vrijwilligersgraad bij BC Mixed. Als
ik ergens ben en het gaat
over vrijwilligerswerk dan
vertel ik met gepaste trots
dat BC Mixed soms zelfs
een wachtlijst heeft voor
vrijwilligers. (ook als is dat
wellicht wat overdreven
☺ ) Ook alle teamuitjes
die ik heb mee mogen
maken blijven een mooie
herinnering. En die 2 keer
dat ik een vrachtwagen
nodig heb gehad om alle
gewonnen prijzen van de
loterij op de feestavond
mee naar huis te nemen.
Mijn slechtste herinnering
ligt een beetje voor de
hand, en dat is wat eigen-
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lijk wat in elk interview
naar voren komt. Alleen
wil ik dat een beetje breder
trekken. In al die jaren dat
ik badminton speel zijn er
eigenlijk best veel mensen
die bij BC Mixed speelden
overleden. Als tijdens de
feestavond de Barry van
Heerwaarden trofee wordt
uitgereikt, denk ik ook altijd
aan al die anderen.
Een andere herinnering
die in me opkomt, is de
1e inspraak avond voor
competitieteams. Dat was
niet echt een succes.
8) Heb je nog ergens anders gebadmintond dan
bij BC Mixed?
Op school, op straat en op
het strand?
9) Wat zou je wel of niet
veranderen als je het bij
Mixed voor het zeggen
had?
Hier heb ik lang over nagedacht, en dat is denk ik
een goed teken. Niets veranderen is eigenlijk nooit
goed, maar ik kan eigenlijk
niet iets verzinnen.
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Mij lijkt een maandelijkse
loterij wel weer leuk, maar
dan in een ludieke vorm,
die gemakkelijk te organiseren is en toegankelijk
voor iedereen, dus ook de
jeugd.
10) Wat ben ik vergeten
te vragen maar wil je wel
graag kwijt aan de lezers
van ons mooie clubblad?
Een leuke anekdote zou
ook heel mooi zijn.
Ik vind het mooi om te zien
dat ondanks het sterk teruglopende aantal badmintonspelers in Nederland,
dat BC Mixed schijnbaar
moeiteloos het ledental op
peil houdt. Dan doe je als
vereniging iets wel heel
erg goed. Dat is dus niet
alleen een compliment aan
de vrijwilligers maar aan
alle leden.
De 40 jaren zijn voorbijgevlogen, en eigenlijk
nog elke week verheug ik
mij weer op het weekeinde. En dat komt dus niet
omdat dat er dan weer een
werkweek op zit. ☺
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Een anekdote is misschien
dat ik mijn huidige baan
indirect aan BC Mixed te
danken heb. Ze hebben er
in ieder geval een aandeel
in gehad. Door een reorganisatie ben ik ruim anderhalf jaar geleden op straat
komen staan. Ik had mijn
linked-In eigenlijk net op
orde toen ik werd gebeld
door Yvonne Lahaye. Ze
was gebeld door iemand
die op linked-In had gezien
dat ik bij BC Mixed in de
toernooicommissie zit. Dus
hij heeft gegoogled naar
een contact bij BC Mixed
en is bij het telefoonnummer van de secretaris
uitgekomen. Alleen die
hebben zoals het hoort
mijn telefoonnummer niet
gegeven maar mij gebeld
of dat ik hem wilde bellen.
Ik stond op het punt om
ergens anders te beginnen
maar heb gebeld en ben
toch maar gaan praten.
We hebben 2 uur lang gepraat over alles, behalve
over werk. Ik kon meteen
beginnen….

Wat er 25 jaar geleden gebeurde
MINIMIKS
SEPTEMBER
1994

Door Jan Driessen

Een moeilijke maand,
vooral voor het bestuur. De
zaalhuur werd vrij onverwacht met 1200
gulden per jaar verhoogd,
omgerekend toch 7,50 per
lid. Dan zaten we zonder
trainer, Igo Jongen was gestopt en een nieuwe trainer
vinden viel niet mee. Ook
de computer liet ons in de
steek en de penningmeester stopte ermee.
Maar er waren ook leukere dingen, de feestavond
stond weer voor de deur.
Rien had weer een heel
verhaal over zijn reis naar
China en er stond een
complete ledenlijst in de
Minimiks, met inschrijfdatum. We hebben de lijst
eens nagekeken, van de
157 leden van toen zijn er
nog 34 die al dan niet
actief, met badminton bezig zijn. Ze zijn nu wel 25
jaar ouder geworden daN
toen.
Jowan Iven en Margaret
Vogels maakten in deze
Minimiks bekend dat de
recreanten-

competitie weer door zou
gaan. Ze probeerden om
vijf teams samen te stellen.
het werd wel een herencompetitie!
De centrale training, een
speciale
training
voor
jeugdleden die op zaterdagmorgen door de HBB
werd georganiseerd en
gehouden in de sporthal
in Bakel was voor Mixed
erg gunstig verlopen. Liefst
twaalf jeugdleden mochten
deze training volgen waaronder Wendy Verbrugge
en Ruud van Kilsdonk.
In de HBB seniorencompetitie van seizoen 19941995 was BC Mixed vertegenwoordigd met
tien teams, het maximale aantal dat de HBB toen
toestond.
Wel was er
een oude
regel
afgeschaft,
een vereniging mocht
weer meer
dan
een
team in de
hoofdklasse inzetten.
Mixed had
daardoor
weer twee
teams in de
hoofdklasse, twee in
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de overgangsklasse, waaronder
het “beroemde” zondagsteam, dat voor een deel
uit studenten bestond,
die alleen in het weekend
in Beek en Donk waren.
Verder twee teams in de
eerste klasse, een in de
tweede, twee in de derde
en een team in de vierde
klasse.
De humor is voor een deel
verdwenen uit de Minimiks,
over blijft: Even Lachen!
Onderwijzer: “Jantje, groeien de vissen snel”.
Jantje: “Ja meester. Vorige
week heeft mij pa er een
gevangen en telkens als hij
er over
spreekt, is hij tien centimeter langer! ”

51

Interview met......
al badminton, zo hebben
ze mij ‘n keer verleid om
vrijdags een keertje mee
te spelen, ik was na die
vrijdag meteen verkocht.
4) Heb je nog andere
sporten beoefend of beoefen je op dit moment
nog andere sporten?
ja ik heb jaren aan judo
gedaan en gevoetbald
buiten op het voetbalveld
en binnen in de zaal.
Momenteel speel ik alleen
nog badminton

MARI DONKERS
Op 25 mei 1979 is Mari Donkers lid geworden van BC
Mixed. Aangezien hij na de eerste speelavond nooit
meer is we gegaan bij onze club, werd hij op 25 mei
2019 door het bestuur verrast met taart ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum. Ruud Fransen
1) Voor de nieuwere leden: vertel eens kort wie
je bent, wat je hobbies
zijn naast badminton,
etc.
Ik ben Mari Donkers naast
badminton is mijn grootste
hobby oude brommers met
name zundappjes
2) Hebben er nog andere
familieleden bij ons gespeeld?
ja mijn vrouw Hanneke en
mijn dochter Anke
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1993-1994. Mari en zijn
vrouw Hanneke als
teamleiders van Mixed
6: Ruud v Kilsdonk,
Jelle Wijers, dochter
Anke Donkers, Hanneke
Engels en Karin Heijnsbergen

3) Waarom ben je
destijds gaan badmintonnen?
Mijn vrouw speelde badminton en
speelde competitie.
Tijdens de competitie ging ik altijd mee
kijken en ik keek
vooral naar partijen
in de hoofd klasse.
Daar heb ik veel
van geleerd.Ook de
buurman, Jan Driessens, was één en

MINIMIKS | September 2019

1982-1983 Mixed 1 met
Mari Donkers, Joop
Kerkhof, Willem-jan van
Ham, Marian vd Eijnden
en Margriet Ras.

8) Ga je in de toekomst
nog weer competitie spelen of blijf je voortaan recreant?
Ik blijf een fanatieke recreant maar ze mogen me
altijd vragen als invaller.
9) Wat is je mooiste herinnering aan BC Mixed?
En wat is je slechtste herinnering?
Mijn mooiste herinnering
was mijn tijd als competitie
speler in Mixed en mijn
slechtste herinnering was
toen ik noodgedwongen
moest stoppen met spelen
i.v.m rugklachten

5) Welke functies heb je
allemaal vervuld binnen
BC Mixed?
Ik heb een jaar of zes a
zeven jeugd teams/spelers
begeleid in de competitie
en centrale training. Eén
daarvan speelt nog steeds
bij Mixed. (Ruud van
Kilsdonk)
6) Ben je ooit kampioen
geweest? In competitie
of clubkampioenschappen? Zo ja, weet je nog
welk team en welke klas-

se en welk onderdeel?
Ja ik ben kampioen
geweest met Mixed 1 in
de eerste klasse, daarna
in de overgangsklasse en
gepromoveerd naar de
hoofdklasse en clubkampioen in de singel in 1985
7)Wat was het hoogste
team/klasse waarin je
hebt gespeeld?
De Hoofdklasse was toen
de hoogste klasse in de
HBB
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10) Heb je nog ergens anders gebadmintond dan
bij BC Mixed?
nee
11) Wat zou je wel of niet
veranderen als je het bij
Mixed voor het zeggen
had?
Ik speelde vroeger als
competitie speler altijd een
partijtje met recreanten,
het zou fijn zijn als dat nu
ook zou gebeuren.
12) Wat ben ik vergeten
te vragen maar wil je wel
graag kwijt aan de lezers
van ons mooie clubblad?
Eigenlijk helemaal niks

2016 Mari en Toon in de zaal bij de rollerclub
waar ze een seniorenclubje hebben opgericht.
Mixed plus

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

Oktober

11

Vrij Spelen ALV

4,18,25

M4,M5,M6

1

Clubkampioenschappen

8,15,22,29

M1,M2,M3

M4,M5,M6

6,13,20

M4,M5,M6

M1,M2,M3

27

vrij spelen

November
December

54

21:30-22:10u
M1,M2,M3
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• Het trainingsschema kan
mogelijk in
overleg nog
wijzigen. Dat
wordt tijdig
bekend gemaakt.

Programma en uitslagen Senioren
Programma
Oktober - November
Datum Team
02-10

03-10
09-10

Baan

MIxed 3 - Phoenix 2

7

Mixed 2 - Con Brio 4

11

Mixed 5 - Dommelen 1

13

Mixed 4- Hanevoet 2

6

Heiakker 1 - Mixed 6

13

MIxed 7 - Con Brio 7

6

Mixed 1 - Phoenix 1

7

Brabantia 2 - Mixed 3

15

10-10

BCAB 3 - Mixed 4

14

23-10

Mixed 6 - Heeze 1

6

Bakel 3 - Mixed 5

12

Bakel 1 - Mixed 3
RBC 1 - Mixed 2

30-10

Datum Team
07-11

Baan

Mixed 2 - Mierlo 5

13

Mixed 4 - BC 85 1

7

Mixed 3 - Con Brio 5

12

13-11

Gemert 4 - Mixed 7

9

Gemert 2 - Mixed 6

15

14-11

Mixed 5 - Mierlo 6

12

Mixed 1 - Hanevoet 1

14

Mixed 2 - Phoenix 3

6

Mierlo 11 - Mixed 7

9

20-11

Sm Bruang 2 - Mixed 4

10

Mierlo 4 - Mixed 3

9

6

Mixed 2 - Bakel 1

10

7

Mixed 7 - BC 85 2

13

Sm Bruang 1 - Mixed 1

15

Mixed 6 - Hanevoet 4

8

Someren 2 - Mixed 5

11

Ganzeveer 3 - Mixed 5

13

31-10

Mierlo 3 - Mixed 1

9

06-11

Veldhoven 1 Mixed 6

6

27-11

28-11

Uitslagen September
Datum Team

Uitslag

11-09

Mixed 5 - Geldrop 1

4-4

12-09

Bakel 1 - Mixed 2

7-1

Mixed 7 - RBC 3

5-3

Mixed 1 - Con Brio 3

7-1

Ganzeveer 4 - Mixed 7

1-7

Never down 1 - Mixed 4

3-5

Mixed 3 - RBC 1

3-5
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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

