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MINIMIKS
Clubblad voor leden van BC Mixed Beek en Donk
Verschijnt zes/zeven keer per jaar. Oplage: 110 stuks.
Heb je op- of aanmerkingen naar aanleiding van berichten in dit clubblad, stuur dan  
een mail naar redactie@bcmixed.nl of spreek ons persoonlijk aan. Wil je een stukje 
schrijven voor de Minimiks, dan kan dat natuurlijk. Wij plaatsen het graag.
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Jeugd 28 37 65
Mini’s 2 10 12
Sen. SL 35 51 86
Sen. Nsl 11 10 21
Sen. Osl 2 2
Ereleden 1 5 6
Totaal: 47 68 30 47 192

COLOFON
Bestuur BC Mixed
bestuur@bcmixed.nl
Voorzitter Ton Slaets
Secr. Gert Lahaije
Penm. Peter v Leuken
Lid  Stan v der Heijden
Lid  Anne Swinkels

Postadres BC Mixed:
Waterhoenlaan 20
5741 BB Beek en Donk
secretaris@bcmixed.nl

Seniorencompetitie
Ruud Fransen
seniorencompetitie@
bcmixed.nl

Jeugdcommissie en 
jeugdcompetitie
Wendy Verbrugge
Marieke v Turnhout
Bas Fransen
Monika Slaets
jeugdzaken@
bcmixed.nl

Badmintonclub Mixed 
Opgericht 11-1-1961
Lid van de Helmondse 
Badminton Bond
KvK nr.: 40239324
IBAN Rekeningnummer
NL10RABO0101425597
Sporthal D’n Ekker, 
Muzenlaan 2a
5741NS, Beek en Donk
Tel:  0492-466263
www.bcmixed.nl

D
am

es

H
er

en

Ledenbestand  11-03-2019

M
ei

sj
es

Jo
ng

en
s

To
ta

al

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

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

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

Agenda

11-12   Uitwisseling naar BC Bakel

13-12   Joker, rik en spelletjes avond

03-01   Nieuwjaarsreceptie

11-10    Algemene ledenvergadering

02-02   Mixed Open jeugdtoernooi
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Van de redactie...

Is dat nou net zoiets als bij monopolie? Waaahh??? 

Monopolie? Ja joh. Daar heb je dat toch ook, meen ik. 

Algemene fonds. En vrij parkeren. Dat is daar ook. Bij 

badminton in de HBB-tempel bestaat dat niet. Vrij parke-

ren dan. Algemene ledenvergadering is daar wel. Ff terug 

naar vrij parkeren. Dat hebben we dus niet bij Suytkade. 

Een fatsoenlijke en gastvrije kantine is daar ook niet. 

Vriendelijke manager. Fijne tribune. Veilige banen. Dat 

is daar allemaal niet. Ik zal mijn stokpaardje maar eens 

optuigen. Ik stem voor verhuizen van de badmintoncom-

petitie naar een zaal waar we dat wel allemaal hebben. 

Vrij parkeren, supervriendelijke bediening, lekkere hapjes 

tegen een normale prijs, gastvrije kantine, met een super 

uitzicht op de banen, ontzettend aardige manager. Dat 

is allemaal te vinden in Beek en Donk. De grote vraag is 

alleen of er eigenlijk wel plaats is om te spelen. Tsja. Nou 

ja, kniesoor die daar op let. Hup, die hele HBB competitie 

optillen en verplaatsen naar Beek en Donk. Ik wed dat 

we er een prive-hal draaiend voor kunnen houden. Neem 

bijvoorbeeld het ontzettend geweldige initiatief gedurende 

de schoolvakantie. De hele HBB wereld mocht geduren-

de de vakantie komen badmintonnen. Uw verslaggever 

meende dat hij de hele avond op 3 banen tegelijk zou 

moeten spelen. Zo ondruk als het zou zijn door het schit-

terende weer en de ontbrekende spelers door de vakan-

tie. Fout, fout, 3 keer fout. De zaal was net zo vol als op 

een gemiddelde vrijdagavond bij BC Mixed. Er werd flink 

gespeeld. Harstikke sportief, met erg veel leuk samenge-

stelde wedstrijden en evenzoveel spontane partijtjes. Wat 

mij betreft voor herhaling en vermenigvuldiging vatbaar. 

Ook een heel fijn initiatief van BC Mixed was het om de 

kosten voor de avond voor de eigen leden voor eigen 

rekening te nemen. Betaald uit de algemene fonds. Wat 

een goed idee. Zal het bij de algemene ledenvergadering 

als positieve feedback melden. U komt toch ook?

Arne

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING
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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 zomer-
vakantie) 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 heb-
ben dan als bestuur weer een interessante vergadering voor-
bereid 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 al-
les 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 he-
ren 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 gehul-
digd 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 Ledenver-
gadering.

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)

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

1.OPENING
Ton  opent de vergadering 
om 20.25 uur.
2 INGEKOMEN EN UITGE-
GANE STUKKEN
Ingekomen: • Mail van Hans 
van Gend dat er op 29/11 
een open dag is bij de com-
manderij en dat we daarom 
tot half 9 zaaldeel 1 niet 
kunnen gebruiken. Voordat 
we Hans van Gend antwoor-
den moet het eerst worden 
besproken met de JC. • De 
opbrengst van de Rabo club-
kas is 253,13 euro.
• Opzegging Marian v/d Wil-
denberg en Jadzia.
•Inge van Griensven heeft 
de aankondiging van een re-
unie bij BC Gemert doorge-

stuurd.  •Aankondiging van 
de belastingdienst dat de 
gegevens worden gecontro-
leerd. •Brief van de gemeen-
te dat de subsidie nog 1 jaar 
gelijk blijft. 
3. NOTULEN BESTUURS-
VERGADERING 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 Verbrug-
ge(allemaal mini’s), Nicol 
Guerreiro de Noronha en 
Nathan van Dongen.
6. COMMISSIES
•Recr.  -Niets. 
•JC:-De teams zijn inge-
diend, op 5/6 is de VCL ver-
gaderingTon 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-
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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)

missie toevoegen aan de 
agenda, Ruud, Peter, Martijn 
vormen de basis. Per activi-
teit worden subcommissies 
gevormd om het
dan verder uit te werken.
•TC: -Zoekt nog versterking, 
lijst met namen samenstel-
len. -Er is een vragenlijst sa-
mengesteld voor de oudste 
jeugd om het animo te peilen 
voor de clubkampioenschap-
pen. -De groep recreanten 

besproken m.b.t. de club-
kampioenschappen.
•CC: -Op 3/6 is de VCL ver-
gadering, Angela en Suzan-
ne gaan daar naar toe.
•Sfeer:  -Goed. •PR en 
Sponsoring: Niets.   •Web-
site: -Niets. •Archiefcom-
missie: Niets. •Wijzigingen 
vrijwilligers: -Theo Mouris is 
toegevoegd als materiaal-
man, gaat dit samen doen 
met Martijn. 

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

1.OPENING
Ton  opent de vergadering 
om 20.15 uur.
2 INGEKOMEN EN UITGE-
GANE 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 BESTUURS-
VERGADERING d.d. 25 
april 2019 
•De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.
4. 
•De kosten van het jeugd-
kamp zijn conform de begro-
ting.
5. LEDENBESTAND
•Gestopt: Nick Meulensteen, 
Feline Hertogs en Marente 

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 bijge-
werkt. -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 beta-
len. 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: 

Niets.   •Website: -Niets.
•Archiefcommissie: Niets.
•Wijzigingen vrijwilligers: 
-Geen.
7. RONDVRAAG
•Het schema van de training 
voor komend seizoen be-
sproken. Verdeling in 2 groe-
pen, training van 50 minuten. 
Om de maand wisselen van 
vroeg en laat.
•Laatste details van de af-
sluitingsavond besproken.
•Subsidie besproken i.v.m. 
de financiële situatie. Af-
schaffen zal niet gebeuren, 
misschien verlaagd, is af-
wachten.
•De volgende vergadering is 
op maandag 19/8.
8. SLUITING
•Ton sluit de vergadering om 
23.00 uur.
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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 UITGE-
GANE STUKKEN 
Ingekomen: •Uitnodiging van 
de HBB voor de algemene 
ledenvergadering op 10/9.  
•Controleformulier van de 
belastingdienst is ingevuld.
3.NOTULEN BESTUURS-
VERGADERING 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 Spie-
rings, Luuk van den Bogert, 
Bas Otten en Nick Goos-
sens. •Van SP-NSL: Max en 
Novi Wieland.
6. COMMISSIES
•Recr. -Niets. •JC:  -Mixed 3 
en 4 zijn samengevoegd.
• Red:   -Verschijning Mi-
nimiks uiterlijk 27/9. •Bac:   
-Niets.•Jubileum Commissie: 
-Samenkomst op 20/9. •TC: 
-Er wordt een herinnering 
verstuurd voor de clubkam-
pioenschappen,

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

Jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging

11 OKTOBER 2019
AANVANG: 22.30 UUR
PLAATS: 
KANTINE SPORTHAL
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 Nieuwe leden, even voorstellen.......

Hoihoi... mijn naam is Nathan en ik badmin-
ton nog niet lang (nooit mee opgegroeid) 
Naast deze sport speel ik volleybal in Ge-
mert 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 

NATHAN VAN DONGEN    

   
                            
SENIOREN

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 brand-
weerman of politieagent worden.

XAVIER WERNAART   

   
                            
        JEUGD

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.

OLAF WERNAART   

   
                            
        JEUGD
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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.

LUUK VAN DEN BOGERT    

   
                            
        JEUGD

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 per-
soon, 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

NICK GOOSSENS   

   
                            
SENIOREN

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 Verbrug-
ge spelen ook badminton. Mijn papa heeft 
het ook heel lang gedaan. Ik heb er veel zin 
in om te spelen iedere vrijdag! 

JAYSON VERBRUGGE

   
                            
        JEUGD
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Een tijdje geleden vertel-
de mama dat ze op Face-
book een uitnodiging heeft 
gezien van Badminton 
Nederland voor een aan-
tal trainingen in Papendal 

TRAININGEN 
BADMINTON-
STARS PAPEN-
DAL IN ARNHEM
Door Rune van der Vorst

(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 septem-
ber was de eerste keer. Er 
hadden zich 16 kinderen 
aangemeld. Ik zag wel wat 
bekende waar ik afgelo-
pen jaar al vaker tegen 
gespeeld had. Er was zelfs 

Badmintonstars

Kids zone
           

iemand uit Limburg, dan 
viel Brabant nog wel mee!
Elke training helpt een 
Nederlandse topbadmin-
tonner mee met de hoofd-
trainer. Deze keer was het 
Robin Tabeling. Hij speelt 
oa de gemengd dubbel sa-
men 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, 

Hallo Jongens en Meisjes

Weer een nieuwe Minimiks. Deze keer heeft het wat langer geduurd omdat de 

drukker met vakantie was. In  dit nummer, ook al is het al even geleden alsnog een 

leuk verslag over het kamp, dan kun je nog even nagenieten. Wat was het leuk! 

Inmiddels zit de vakantie er voor iedereen weer op en  de competitie is al weer van 

start gegaan. Mixed 6, 7 en 2 hebben hun eerste wedstrijd al gespeeld. We hebben 

dit seizoen 8 teams in de competitie, het zou heeeeel erg leuk zijn als juliie over je 

wedstrijden een verslagje schrijven, misschien willen jullie teamleiders hier wel mee 

helpen. Stuur het dan naar redactie@bcmixed.nl. 

Ik wens jullie bij deze in ieder geval heel erg veel succes in de competitie, hopelijk 

kunnen we aan het einde van het seizoen er weer wat kampioenen bijtellen. 

Ook hebben we weer heel veel nieuwe leden. In deze minimiks stellen enkele kin-

deren zich al voor, de andere kinderen volgen natuurlijk in het volgende clubblad.

Ik wens jullie heel veel lees, en kijkplezier

Namens de redactie 

Marlie Fransen
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Rune met Robin Tabelingnaar voren en achter be-
wegen en proberen elkaars 
enkel te tikken. Ik heb hem 
wel een paar keer goed ge-
raakt!
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 opvan-
gen. Die kwamen echt hard 
aan, maar het is me gelukt 
om er een aantal tegen te 
houden.

Na de training kregen we 
allemaal een goodiebag. 
Daar zat een mooi oran-
je shirt met “Netherlands” 
erop, bidon, gripjes en 
een stapeltje handteke-
ning-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 kij-
ken.
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 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 verza-
melden 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. 

Vanwege de leeftijd waren 
er dit jaar twee groepen 
die gingen fietsen en de 
anderen werden per auto 
vervoerd. Nadat de slaap-
zalen waren ingericht en 
de keukenstaf een lekker 
soepje en een broodje 

had uitgedeeld was het 
tijd voor het openingsver-
haal. De begeleiders wa-
ren allemaal verkleed als 
insect. En ze zoemden en 
vlogen vrolijk rond op de 
kampeerboerderij. Maar 
er dreigde gevaar als het 
nacht zou worden. Geluk-
kig waren alle kinderen er 

EEN KLEURRIJK KAMPWEEKEND
Door Ton Slaets
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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 bege-
leiders. De jongste  kin-
deren 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 sta-
pelbedje op en speelden 

de grootste nog een spel.  
De Bijen tegen de hom-
mels. 
De volgende ochtend was 
het knutseltijd. In zes groe-
pen gingen de kinderen 
aan de slag met het ma-

De begeleiding als in-
secten: RENE de mug, 
TEUN de vlieg, de jaloer-
se rupsjes STAN en TON 
en de mooie vlinders 
LIEKE EN SANNE. De 
bijen ANNIEK EN EVI, 
mestkever SABITRI en 
groene kever TOON. Lie-
ve heersbeestjes ANNIE 
en WENDY. Toerist MAR-
LIE en vertelster Frede-
rieke Vonk MONIKA.

ken van een insectenver-
blijf. Na het bedenken van 
de ideeën werd er zeer 
fanatiek geknipt, geverfd, 
gekleurd, geplakt en in-
gepakt. Een ook de ‘kle-
ding’ voor de presentatie 
werd daarbij niet vergeten. 
Rond het middaguur kwa-
men 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 
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niet voorbij. De middelste 
jeugdgroep kwam terecht 
in een escaperoom waar 
ze via puzzels, landkaar-
ten, blacklight en verbor-
gen aanwijzingen de op-
lossing 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 

voor vijf hele leuke spel-
len. De oudste jeugd was 
ook in dat bos, zij speel-
den levend stratego ‘insec-
ten-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 insecten-
huizen en prachtige optre-
dens. En de dag was nog 

‘mega mensen etende 
insecten’ moesten goud-
klompjes worden verza-
meld. En dat geblinddoekt 
in groepjes van twee. Het 
gegil is nu nog te horen 
in de bossen rond Elsen-
dorp. 
Op de slotdag stond de 
traditionele zeskamp op 
het programma. De weer-
goden hadden er ook zin 
in en onder het genot van 
een lekker muziekje wer-
den alle spellen fanatiek 
en sportief afgewerkt. IN 
de ochtend waren de tas-
sen al ingepakt en na een 
laatste ronde over de grote 
stormbaan maakte ieder-
een zich weer op voor de 
terugreis. Daarmee kwam 
een einde aan het Jeugd-
kamp 2019: thema Insec-
ten. 
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Papier machee, 
hatsjikidee

Zittend wachten duurt 
langer dan staand niet 
wachten

Naar bed, naar bed
     zei duimelot....

Duimelot? Snoep 
a lot zal je 
bedoelen

Aan die honing 
zit bijsmaak

Volgens mij is de broek
van Ton wat te grooot

Skieën zonder 
sneeuw?
dat gaat niet lekker

Wij gaan liftend 
naar huis.
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Moppen

Miks van 
   Marente

Jimmie 
Coppens

Next time:

Echt leuk 
Marente

da’s lachen, 

hi,hi,hi   

Wat is het verschil tussen een baby 

en een varken?

Een baby poept in een luier en een 

varken luiert in de poep

Waarom gaat het WK ‘verstop-

pertje spelen’ niet door dit jaar?

Omdat ze de winnaar van vorig 

jaar nog niet hebben gevonden

Waarom zijn vissen zo slim?
Omdat ze in een school zwemmen.

Hoe heet de hond van de brand-
weer?                   Fikkie

Waar gaan katten naartoe op 
excursie?

Naar een miauwseum

Het is geel en je kunt het niet zien?Een banaan om de hoek

Staat een man op de 

bus te wachten, zegt de 

buschauffeeur….kom daar 

onmiddelijk van af!!!

Wat is het lievelingsijsje van een 

astronaut?

Een raketje Wat is groen en vliegt door de 

kerk?
Een heilig boontje
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Afsluiting seizoen

De laatste speelavond van 
de jeugd werd traditioneel 
weer afgesloten met de 
Apenkooi.  Met rode hoof-
den gingen de kinderen 
naar huis. Tijd om lekker 
te gaan genieten van een 
welverdiende vakantie. 

Er waren enkele kinderen 

JEUGDLEDEN NEMEN 
AFSCHEID.

Akkermuntstraat 16
5741 VK  Beek en Donk

Tel.: 0492-462911

Auto en Motorrijschool 
 DE JONG

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.



       MINIMIKS |  September  201918

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. 

Programma en uitslagen jeugd

Programma 
oktober/november
Datum Tijd Team Bn
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

27-10 9.30 BCAB 1 - Mixed 2 2
9.30 Mixed 1 - Bakel 1 4

10-11 9.30 Mierlo 1 - Mixed 2 1
9.30 Mierlo 2 - Mixed 1 3
9.30 Mixed 8 - Mixed 6 10
9.30 Con brio 1 - Mixed 4 11
9.30 MIxed 7 - BCV 15
9.30 Mixed 5 - Bakel 4 14
11.15 BCV 5 - Mixed 6 10

11.15 MIxed 5 - Phoenix 6 11
11.15 Mixed 7 - Mixed 8 15

17-11 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

24-11 9.30 Mixed 1 - Mixed 2 3
9.30 Mixed 4- Mierlo 10 11
9.30 Mixed 5 - Ganzeveer 1 13
11.15 Ganzeveer 1- Mixed 4 11
11.15 Mierlo 10 - Mixed 5 14

Uitslagen September
Datum Team Uitslag
9.30 BCV 1- Mixed 2 3-5

Mixed 6 - Mixed 7 6-2
Mierlo 11 - Mixed 6 4-4
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Nogmaals alle jeugdteams 
ivm wijzigingen. 
* Heer speelt als dame

Jeugdteams 2019-2020

Mixed 1
AB-klasse
1 Neva vd Vorst
2 Mirne Jansen
1 Koss vd Wijdeven
2 Noah Hollanders
3 Brady Bots

Mixed 2
AB-klasse
1 Pien Sijmens
2 Janne vd Laarschot
1 Lucas v Deursen
2 Marik Jansen
3 Jasper Wissmann

Mixed 3
C-klasse
1 Inti Munsters
2 Irene Slaets
3 Lieke de Visscher
1 Rune vder Vorst
2 Felix Chiu
3 Luuk van den Bogert
4 Finn vd Wijdeven

Mixed 5
GH-klasse
1 Fenna vd Meulengraaf
2 Marit vd Kerkhof
3 Jannetje Nicolai
1 Stijn Derksen
2 Desley v Schijndel
3 Siem Wilburs

Mixed 4
GH-klasse
1 Jolinde de Wit
2 Fenne vd Heijden
3 Esmee Dijk
1 Niels vd Kerkhof
2 Joris Boelens

Mixed 6
Pupillen
1 Roos Hupkes
2 Liam Wasser *
1 Tim Boelens
2 Tim Slaets
3 Jimmie Coppens

Mixed 7
Pupillen
1 Evi Derksen
2 Isabeau Coppens
3 Rubin Dijk*
1 Theun Relou
2 Niels Toonen
3 Sven Gordijn

Mixed 8
Pupillen
1 Sterre Spierings
2 Femke Boelens
3 Sem Merks*
1 Billy de Jong
2 Wessel Hupkes
3 Thomas Deckers
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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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Steenovenweg 40, 
5708 HN Helmond
Tel.: 0031(0)492 531854
Sales@RLEuropeanDistribution.com
WWW.RLEuropeanDistribution.comYour Logistics Partner

Heuvelplein 10
5741JK   Beek en Donk

Tel: 0492 72 92 47Cafetaria



       MINIMIKS |  September  201922

Senioren
Uitwisseling BC Bakel  

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

Eventjes december 2018 
in een notendop: Er gingen 
maar liefst twaalf Mixed-le-
den naar de uitwisseling in 
Bakel toe. Na een avond-
je zwoegen en fanatieke 
wedstrijden te hebben ge-
speeld, werd er (na wat 
stuurloze slagen) vooral 
genoten en daarna het glas 
geheven in de kantine. Ui-
teraard onder genot van 
bitterballen en een span-
nend potje voetbal op het 
grote scherm. De voorzitter 
van Bakel kon opgelucht 
achterover leunen. So far 
so good.

De return kwam uiteinde-
lijk vijf maanden later op 
vrijdagavond 24 mei 2019 
(amper zes dagen ná de 
Nederlandse overwinning 
op het songfestival. Heeft 
er verder niets mee te ma-
ken, maar het moest toch 
eventjes onder de aan-
dacht worden gebracht). 
Een hele ploeg uit Bakel 
ging op bezoek bij Mixed 
voor wederom een gezellig 
avondje sportplezier en ge-
zelligheid.

We zeiden het al eerder, 
maar het mooie van een 
uitwisseling is vooral dat 
het plezier zich direct ver-
menigvuldigt wanneer je 
dezelfde sport met elkaar 
deelt. Dat er flink werd ge-
noten was dan ook goed 
merkbaar, want de sportie-
ve prestaties en de saam-
horigheid 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. Schit-
terend.

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 woensdag-
avond 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 :)

BC BAKEL 
NODIGT U UIT 
VOOR 11 
DECEMBER
Door Roel Schaap
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En dan gaan we nu 
de driehoek oefenen Jij helpt me vast 

wel om sneller 
van de wacht-
lijst te komen?

Dit is de meest 
aerodynamische 
houding bij koude.

Lastig, zo’n 
gipsknie

aahrrgghhh
een kantelbal

Kantelshuttle

Netspel,
dat vind ik 
zo bagger
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Op 28 juni 2019, een week 
eerder dan de echte sei-
zoensaflsluiting (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 stem-
ming. Er stond een heerlijk 
buffet klaar en er waren  fe-
licitaties en bloemen voor 
de:
• Mixed manager 2019: Je-
roen Lutterman
• Beste competitiespelers: 
Anja Beekmans en Roland 
Hertogs.

Afsluitingsavond  

BIJNA 
VAKANTIE
Door Roger v Lieshout
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Zomerbadminton

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. Oor-
spronkelijk is dit een initi-
atief van Phoenix uit Hel-
mond. Zij organiseren al 
jaren zomerbadminton in 
de VEKA sporthal in Hel-
mond. Maar omdat deze 
hal afgelopen schoolva-
kantie gerenoveerd werd 
konden ze daar niet te-
recht. In overleg met de 
HBB is ervoor gekozen om 
d’n Ekker te huren. 

De 6 avonden werden su-
per goed bezocht. Er wa-
ren iedere avond tussen de 
50 en 60 spelers aanwezig 
(behalve op een superhe-
te-45-graden-Celcius-don-
derdag). Els Leijten van 

HBB ZOMERBADMINTON IN 
SPORTHAL D’N EKKER
Door Ton Slaets

Phoenix was iedere avond 
aanwezig om alle spe-
lers te ontvangen en om 
te noteren wie er allemaal 
meespeelde. Onze eigen 
Martijn van Oeffel zorgde 
ervoor dat de netten opge-
zet werden en dat de klok 
voor de speeltijd werd be-
heerd. Vanuit de HBB was 
Erwin Boudewijns iedere 
avond daar. Samen heb-
ben zij ervoor gezorgd dat 

de avonden perfect verlie-
pen. Er waren niet alleen 
spelers van allerlei niveaus 
van HBB verenigingen op 
de speelavonden. Ook en-
kele spelers van Badmin-
ton Nederland verenigin-
gen hebben meegedaan. 
Ontzettend leuk, want dan 
kun je tegen heel veel ver-
schillende mensen spelen. 

Vanuit BC Mixed hebben 
maar liefst 44 verschillen-
de spelers meegedaan. 
Sommigen zijn er alle 6 de 
avonden geweest. Gezien 
de opkomst is er dus ken-
nelijk behoefte aan Zomer-
badminton. 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.
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Jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering

AGENDA 

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
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Ov-klasse.  Mixed 6 speel-
de 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 had-
den een moeilijk seizoen 
waarin ze op de voorlaat-
ste 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 se-
niorencompetitie 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-

31

Door Ruud Fransen VCL

Jaarverslag Competitie Commissie

Afgelopen seizoen hebben 
we als BC Mixed met maar 
liefst 10 teams deel geno-
men aan de reguliere com-
petitie. Als BC Mixed waren 
we in alle klassen van de 
HBB vertegenwoordigd.
Mixed 1 is afgelopen sei-
zoen, mede door blessu-
res, helaas op de laatste 
plaats geëindigd en daar-
mee gedegradeerd naar de 
Hoofdklasse. Mixed 2 deed 
het iets beter en eindigde 
op de voorlaatste plaats, 
helaas betekend wel ook 
degradatie naar een lage-
re 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 on-
derling resultaat is Mixed 3 
geen kampioen geworden 
en dus ook niet gepromo-
veerd.  Mixed 4 had, mede 
als gevolg van rampzalig 
veel blessures, ook geen 
goed jaar en eindigde op 
de laatste plaats in de OV-
II, 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 

de voor hoe lang dit team 
competitie heeft gespeeld! 
Mixed 10 tenslotte, speel-
de 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 keu-
rig 2e plaats natuurlijk.
Voor volgend seizoen heb-
ben 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 trai-
ner Ton aangegeven nog 
een jaartje door te gaan, ik 
vertrouw erop dat we in het 
nieuwe seizoen meerdere 
kampioenen zullen gaan 
hebben.
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Jaarverslag Jeugd Commissie

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 informa-
tieavond. Hierin krijgen 
ouders uitleg over de trai-
ningen en competitie. Ook 
worden de competitietas-
sen 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 be-
palen we of er plaats is.

2-3 november zijn de jaar-
lijkse clubkampioenschap-
pen. Het blijft lastig om 
hiervoor voldoende deel-
nemers te vinden, ondanks 
het vele aantal leden. De 
A en B klasse worden sa-
mengevoegd, 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 senio-
ren samen te spelen.
Op 30 november is het 
pietenavond en we hebben 
weer een paar pieten uit 
Spanje mogen verwelko-
men. Het eerste uur speel-
de spelletjes, samen met 
de 3 pieten. Het is reuze 
gezellig en er zijn veel pe-
pernoten. Het 2e uur speelt 
wedstrijdjes. De pieten 
gaan ook daar even een 
kijkje nemen. Natuurlijk 
was er voor iedereen een 

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 jeugd-
trainers helpen om deze 
dag om de wedstrijden te 
tellen. Onze jeugdleden la-
ten zien wat ze kunnen.
Op 1 maart houden we een 
carnavalstraining. Vooral in 
het eerste uur zijn veel kin-
deren verkleed en worden 
op muziek vele spelletjes 
gespeeld. Ook is een deel 
van de zaal donker en 
wordt er met lichtgevende 
shuttles gespeeld en ge-
gooid. Het is een geslaag-
de 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 afmel-
ding 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 vriendjes-
avond, dat is niet handig 
met een al volle zaal.
Toch gaan we een nieu-

Door Marieke van Turn-
hout
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we planning maken voor 
het volgende seizoen. De 
ondertussen opgelopen 
wachtlijst gaan we probe-
ren te plaatsen door groe-
pen anders te verdelen en 
kiezen we ervoor kinde-
ren 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 kampioe-
nen 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 insec-
tenkamp. Iedereen heeft 
genoten. Op de ouder-kind 
avond lieten we nog wat fo-
to’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 sei-
zoen verscheen de mini-
miks 6 keer. Normaal ge-
sproken zou dit 7 maal zijn. 
Door omstandigheden (va-
kanties, gezondheid van 
de drukker) is de 7e editie 
niet gepland.
Als redactie zijn we erg 
tevreden met het inge-
stuurde 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 uit-
slagen.
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 be-
steden aan niet-meegeno-
men boekjes.
Het is verspilling om boek-
jes te laten drukken welke 
niet worden gelezen. We 
passen daarop iedere keer 
de printlijst aan. De taak-
verdeling binnen de redac-
tie 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 uitwis-
seling (actuele informatie) 
dan ook plaats via socialm-
edia (Facebook / instagram 
/ Twitter) in plaats van pagi-

na’s op onze website. 
Voor wat betreft het afge-
lopen jaar is de domein-
naam van onze website 
adminstratief verhuisd 
waardoor we gemakkelij-
ker aanpassingen kunnen 
doorvoeren. 
Dit sluit tevens aan bij de 
toekomstplannen voor 

onze website. Achter de 
schermen zijn we op dit 
moment aan het bekijken 
hoe we onze huidige web-
site kunnen vernieuwen en 
hopelijk mogen verwelko-
men in het eerst volgende 
jubileum jaar.
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Jaarverslag Toernooi Commissie
Door Maikel Iven

Het begint een beetje tra-
ditie te worden, maar we-
derom 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 vrij-
williger zou zijn gevonden. 
Daarom kunnen we met 
plezier melden dat Anke

van Dijk bij het aanko-
mende interne toernooi 
zal meelopen bij voorbe-
reidende werkzaamheden, 
om te kijken of ze het leuk 
genoeg vindt om een per-
manent lid te worden van 
de toernooicommissie.
We hebben in het afge-
lopen seizoen wederom 
twee fantastische toernooi-
en gehad, die niet mogelijk
waren geweest zonder de 
inzet van talloze vrijwilli-
gers die niet tot de toer-
nooicommissie 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 ge-
leden, werd het jaarlijkse 
interne toernooi gehouden. 

Afhankelijk van het aantal 
inschrijvingen zijn bij de 
dubbels de kampioenen 
bepaald door
laarbeekschema’s, waar-
na er finales zijn gespeeld 
voor alle onderdelen. Bij de 
singles is een normaal
toernooischema gehan-
teerd. 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 terugke-
rende items zijn bijv.: B-se-
nioren 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 dubbe-
len in een andere
klasse en bij weinig in-
schrijvingen dames en 
heren samenvoegen bij 
één onderdeel. En dan ver-
geten we er vast nog een 
paar. Maar het geeft een 
enorme voldoening als we 
aan alle wensen hebben
kunnen voldoen en ieder-
een weer een leuk toernooi 
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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 clubkampioen-
schappen nog vers in het 
geheugen worden alweer 
voorbereidingen getroffen
voor het open jeugdtoer-
nooi. Er wordt een planning 
gemaakt voor de vaste te-
rugkomende items,
zoals uitnodigingen ma-
ken/versturen/herinnerin-
gen, 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 inschrijfda-
tum, waarna het toernooi in 
elkaar kon worden
gezet. Doordat er diverse 
wijzigingen op het laat-
ste 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 heb-
ben in de afgelopen
jaren dan is het wel dat we 
de wedstrijdbriefjes niet de 
dag voor het toernooi moe-
ten 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 mogelijk-
heid geboden om terplekke 
nog enkele
tussenrondes en halve fi-
nales 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 be-
treft de toernooien. Ze wa-
ren allebei zeer
geslaagd en we rekenen 
er dan ook op dat we dit in 
het komende seizoen weer 
kunnen waarmaken.
Groetjes van de toernooi-
commissie: Anne, Marije 
en Maikel

Jaarverslag Archief Commissie
Door Rien van Kessel

De archiefcommissie 
(Jan en Rien) werkt van-
af 2016 met een digitaal 
opslagsysteem om het 
archief van Mixed te be-
waren, de NAS (Network 
Attached Storage). De 
commissie onderzoekt het 
analoge archief en schrijft 

met enige regelmaat arti-
kelen over gevonden in-
formatie en maakt het toe-
gankelijk. Verder wordt dit 
archief stap voor stap gedi-
gitaliseerd 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 

erbij) een officiële commis-
sie. In 2016 kreeg de com-
missie 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 com-
missies nauwelijks materi-
aal wordt aangeboden voor 
archivering is de archief-
commissie zelf gaan verza-
melen. Zo zijn posters van 
de activiteiten bij Mixed 
verzameld, afgedrukt en op 
jaar in het analoge archief 
gezet. 
Op de oude website ston-
den tal van gegevens over 
Mixed zoals; de beste
competitiespelers, club-
kampioenen, HBB kampi-
oenen, vrijwilligers van het 
jaar, de Barry van Heer-
waarde prijs ed. Op de 
nieuwe website zijn deze 
gegevens niet meer terug-
gekomen. 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 be-
waard. 
De reeds bestaande ‘tijd-
lijn van Mixed’ (de belang-
rijkste 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 aan-
vullingen gemaakt voor de 
losse geschiedenis-artike-
len van de vereniging. Zo is 
in november de geschiede-
nis van de recreanten com-
petitie geschreven en ge-
publiceerd in het clubblad. 
De map, die van oorsprong 

alleen de
losse artikelen bundelde, 
heeft nu ook een inhoudt 
gekregen. En zo is deze 
map uitgegroeid tot een 
bron van informatie en te-
vens een naslagwerk ge-
worden 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 geschied-
schrijvingen van mixed, die 
gepubliceerd zijn in de mi-
nimiks en de
hbb-er. Deze artikelen wa-
ren echter uit beeld ver-
dwenen. Nu zijn ze verza-
meld 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 uit-
gaven zijn niet geheel com-
pleet 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 di-
verse ordners geplaatst.  
De map met losse geschie-
denis artikelen van Mixed 
werd voorzien van foto’s 
die in het digitale archief 
werden opgezocht. Dit was 
meteen een goede test-
case om te zien of het digi-
tale archief goed toeganke-
lijk was en men ook zaken 
terug kan
vinden. Deze map is een 

mooi naslagwerk gewor-
den en vormt een on-
derdeel van het analoge 
archief van Mixed en zal 
regelmatig aangevuld wor-
den. 
Er zijn 3 mappen met fo-
tos 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 ar-
chief met betrekking tot de 
jeugdkampen vana1990 tot 
nu. 
Ondanks veel archiefmate-
riaal tegenwoordig digitaal 
is, groeit het analoge ar-
chief nog steeds. Veel wat 
digitaal is wordt geprint en 
opgeslagen in het papieren 
archief (bedoeld als scha-
duwarchief). Hiervoor heeft 
de commissie een groot 
aantal ordners
geregeld. 
Digitaal archief 
De digitalisering van de 
jaarverslagen en notulen 
van de ledenvergaderin-
gen, 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 no-
tulenboeken en die waren 
al eerder gescand. Toch 
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best nog wat werk omdat 
vooral de eerste jaren bij 
Mixed zowat elke vergade-
ring 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 laat-
ste boek heeft
een afwijkende afmeting 
waardoor het lastig was 
om deze te scannen. Daar-
om is elke bladzijde gefoto-
grafeerd zodat ze ook in de 
nas gezet konden worden. 
De namen van de leden in 
de eerste seizoenen 1977-
1978 en 1978-1979 in het 
eerste contributieboek zijn 
op geslacht opgeschre-
ven; 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 ju-
weeltjes en de moeite 
waard om ze te bewaren. 

De archiefcommissie ver-
zamelde deze voor
opslag in de nas.  Na jaren 
van afwezigheid, is de tijd-
lijn van Mixed weer terug 
op de website. De
inhoudt is inmiddels ach-
terhaald omdat veel arti-
kelen 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, inhouden-
de; het
publiceren van de belang-
rijkste gebeurtenissen van 
Mixed door de jaren heen. 
Als achtergrond informatie 
werden bestaande artike-
len gebruikt die reeds di-
gitaal waren opgeslagen 
in het archief. De nieuwe 
tijdlijn maakt de geschie-
denis van Mixed digitaal 
benaderbaar. De diverse 
interviews met Jan en ge-
schiedschrijvingen 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 be-
namingen
terug te vinden. 
Oude HBB-ers, het toen-
malige magazine van de 
hbb (zo’n 90 stuks) zijn 
nagekeken op interessan-
te artikelen voor Mixed. 
Die zijn gescand van een 
onderwerptekst voorzien 
en op jaartal in het digitale 
archief gezet. Deze klus is 
afgerond.  In de Mooilaar-
beekkrant worden regel-
matig artikelen over Mixed 
geschreven. In het
verleden zijn deze verza-
meld en in de nas gezet. 
Door gebrek aan tijd is dit 
in het slob geraakt. De ar-
chiefcommissie wil dit bin-
nenkort weer oppakken. 
Rond de Kerst lag de nas 
even plat en konden er 
geen archiefwerkzaamhe-
den plaatsvinden. 
Het nieuw opgezette Ex-
cel-bestand met gegevens 
over bestuur, behaalde prij-
zen, titels, trainers, beste 
competitiespelers ed. dat 
onderdeel uitmaakt van 
het op de Nieuwjaarsre-
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ceptie uitgegeven boek-
werkje ‘Bijna zestig jaar 
BC.Mixed’,  is voor elk
seizoen in de nas opge-
slagen. Voortaan wordt dit 
document elk seizoen aan-
gevuld en voor dat seizoen 
ook weer in de nas gezet.  
Ook is een lijst met vrijwilli-
gers bij Mixed in de nas ge-
zet vanaf 2005. Ook deze 
wordt vanaf nu elke jaar in 
de nas aangevuld. 
De map met losse ge-
schiedenis artikelen van 
Mixed en het badminton 
is gescand (45 artikelen 
over Mixed en 19 artike-
len 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 fo-
to’s in het mixedarchief zijn 
vorig jaar al uitgezocht,
gesorteerd, door Jan zo-
veel mogelijk van onder-
werp 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 gemak-
kelijker terug te zoeken 
zijn. Ook deze foto’s zijn 
opgeslagen in het digitale 
archief van Mixed. 
De analoge mappen met 
jeugdkamp foto’s en in-
formatie werden eerst per 
jaar gesorteerd en bij el-
kaar gevoegd. Daarna is 
alles gescand. Hiermee is 
in februari begonnen en 
in juli was het werk klaar. 
Bij het afgelopen jeugd-
kamp 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 opslagschijf-
je, 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 le-
zen. Er stond een ‘rijsche-
ma 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 bestan-
den. 
 

Door Roger v Lieshout

Jaarverslag BAC

Hieronder staat het jaar-
verslag beschreven van 
het seizoen 2018/2019 op-
gesteld door de BAC
De BAC is in deze peri-
ode in samenstelling on-
veranderd. *De BAC is 
de Bijzondere Activiteiten 
Commissie van Mixed die 
gedurende het jaar diverse 
activiteiten voor leden en 
‘de vrienden van Mixed’ or-
ganiseren.

De BAC-2019 bestaat uit: 
Anja Beekmans, Sonja van 
Erp, Deany Muller, Paul 
van de Vegt, Martijn van
Oeffel en Roger van Lies-
hout.

De activiteiten 
Joker en Rikavond 2018
Op 14 december geen 
badminton, ook geen re-
gulier kantine bezoek met 
barhangen. Vanwege de
kerstrollershow van roller-
club ‘de Oude Molen’ was 

de zaal bezet en was voor 
liefhebbers van Mixed- 
spelletjes een Joker- Ri-
kavond geregeld. Vooraf-
gaand aan deze competitie 
nam initiatiefnemer, voor-
zitter en speler Ad Beek-
mans 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 kaar-
ters Anja, Martijn en aan 
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hoofdactiviteiten van de 
avond (voor de BAC al-
thans). Immers, veel voor-
bereidend werk om alle 
bestaande en nieuwe 
sponsors te benaderen ge-
schenken. Wederom weer
veel loten verkocht waar-
voor aan allen dank. De 
opbrengst hiervan komt 
volledig ten goede aan 
onze vereniging, dus dat is 
weer fantastisch. 
Opnieuw pakketten, man-
den vol met uiteenlopen-
de 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. 

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. Ge-
heel onvoorbereid maar 
het ging hem, niet geheel 

39

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. Bes-
te rikker was Ruud Fran-
sen 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 nieuwjaarsre-
ceptie vond plaats op op 4 
januari. Een mooie avond 
voor de senioren aange-
boden door de BAC van 
Mixed. Champagne om te 
proosten. De gelegenheid 
om te proosten op het nieu-
we jaar en elkaar een ge-
lukkig, succesvol maar bo-
venal gezond nieuw jaar te 
wensen. Ton gaf als voor-
zitter nog even een kleine 

toespraak waarbij hij met 
name de vele vrijwilligers 
van onze vereniging be-
dankte voor het afgelopen 
jaar. Dank aan onze gast-
heer 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 zater-
dag 6 april stond was onze 
sportkantine d’n Ekker om-
gebouwd tot een mooie
feestlocatie. Dansvloertje 
van 36m2, met ballonnen 
versierde zuilen en wan-
den behangen met oude
Lp’s. DJ Jorg was in pa-
raatheid gebracht om ons 
succesvol muzikaal door 
de avond te leiden. Onze 
voorzitter Ton Slaets sprak 
zijn welkomstwoordje uit 
en verraste eenieder met 
een ouderwetse openings-
dans waarbij het foxtrotje 
natuurlijk niet ontbrak.
De loterij, een van de 

Toch even nog een extra 
‘dank’ aan die sponsors. 
Veel van hen doen al 
jaren mee aan deze tra-
ditie wat niet alleen voor 
onze leden leuk is maar 
ook erg belangrijk voor 
onze club. Ik durf eigen-
lijk wel te zeggen dat we 
het eerder over partners 
hebben dan sponsors, 
maar dat terzijde.
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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 

40

verrassend, goed af. Ook 
het gebruikelijke broodje 
met kroket en/of frikadel 
ontbrak niet. Gezellig, Ge-
noten, Genoeg (gegeten 
en gedronken). Meer dan 
80 personen hebben ge-
noten van een mooie fee-
stavond!
De afsluitingsavond en 

ideeën. We roepen dan 
ook graag iedereen op om 
met leuke ‘andere’ activitei-
ten’ 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!

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 

Uit de oude doos    

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 ge-
pand en hoe deze zich ont-
wikkeld. 
 
Het was in het jaar 1980 
toen de toenmalige voor-
zitter Jan Driessens mij 
vroeg om samen met een 
redactieteam een clubblad 
voor de vereniging te gaan 
maken. De eerste Mini-

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 geschied-
schrijving over Mixed en 
geschreven door een ‘man 
van het eerste uur’. 

Uit de ‘oude doos’ van de archiefcommissie 

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 afge-
nomen door de redactie 

Door Rien v Kessel
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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. 

Na dit jubileumseizoen 
1985-1986 maakte Jan 
een boek van 60 A4-kant-
jes met een beschrijving 
van alle activiteiten van het 
jubileum. Teksten, foto’s, 
krantenartikelen, sche-
ma’s, overzichten, enz. 
Niets was Jan te veel om 
een mooi aandenken te 
maken van het 25-jarig ju-
bileum van Mixed. 
 
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 jaarover-
zichten worden gescand 
en in het digitale archief 
bewaard en vormen samen 
een interessant geschiede-
nis geheel. 
 
In 1995 ben ik begonnen 
met een reeks artikelen in 
het clubblad over de ge-
schiedenis van Mixed, het 
clubblad en het badminton. 
“Reden voor dit mega ver-
haal 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 afle-
veringen een goed beeld 
van de vereniging en haar 

In 1986 vierde Mixed haar 
25-jarig bestaan. Jan 
Driessens had een
herinneringsboekje ge-
schreven, ‘de geschiedenis 
van badmintonclub Mixed 
1961-1986;, met maar 
liefst 76 bladzijden en veel 
foto’s. Een prachtige ge-
schiedschrijving 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

Wordt vervolgt.

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 bo-
venop. 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 ter-
rein. Regelmatig nam ik ar-
chief ordners op mijn fiets 
mee naar huis om deze 
uit te pluizen en weer een 
stukje van de rijke geschie-
denis van Mixed te ontra-
felen. 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. 
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Mixed-grill   

8 september 2018,
De Beek en Donkse Ker-
mis 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 lief-
hebbers naar huize van 
de Vegt te trekken. Ster-
ker 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 af-
wachten. Los van het feit 

dat Huize van de Vegt geen 
eindtijd heeft. Zeker niet de 
tijden waarbij eerder ge-
noemde events de deuren 
sluiten. We waren natuur-
lijk 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 ge-
zellig onder ons.
De Mixed manager seizoen 

2019-2020 kon worden in-
gevuld, er werd een conti-
nue strijd geboden aan de 
tafelvoetbal en er was meer 
tafel entertainment zoals 
een wipwap spel en de al-
tijd weer terugkerende po-
pulaire 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 va-
tje. Toch weer net een be-
eetje 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.

BBQ-EN OP LANDGOED VAN DER 
VEGT. 
Door Roger van Lieshout
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Deksels, mijn 
glazen oog valt 
tussen de uitjes

Zo klem zit
ik ook in het

vliegtuig

Ik heb mijn 
slipper er tussen

gefoefeld

Met opperste concen-
tratie denk ik dat 
bier naar me toe

Waarom liggen
hier nou 

4 ballen in?

Appeltje, eitje. En 
ook een bus 
lijm trouwens

balletje, balletje met 
de bekers andersom 

is wel lastiger
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Voor de volgende “koken met 

Mixed” wil ik graag weten wat het 

favoriete recept is van:  

SVEN HOOGKRAMER

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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lemaal overwoekerd met 
deze wurgplant.
In bier doet de hopbel pri-
ma 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 opge-
ven denk ik steeds... Het 

De plant en zijn verhaal    

Door Tom Poppelaars
DE AANHOUDER WINT
Samen met Evelien woon 
ik nu alweer ruim 3 jaar in 
ons huis wat we helemaal 
verbouwd hebben. We heb-
ben net weer wat lucht ge-
kregen na een heftige ver-
bouwperiode. 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-

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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1) Voor de nieuwere le-
den: vertel eens kort wie 
je bent, wat je hobbies 
zijn naast badminton, 
etc. hebben er nog an-
dere 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 

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 tafel-
tennis gaan kijken, maar 
dat was het allemaal net 
niet voor mij. Mijn broer 
Jowan, die de meeste 

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 

Interview met......    

Maikel Iven en Andy vd 
Boogaard in de HD.

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

MAIKEL IVEN
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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 ge-
houden in de Lorentzlaan 
en de Paulus Potterlaan. 
Frits Rebel was onze toen-
malige 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. 

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, kleed-
kamers 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 schul-
dig 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

1983-1984 Mixed 2 KAM-
PIOEN D-klasse: Bianca 
Vorstenbosch, Robbert 
de Jong, Sandra Dries-
sens, Vivian Rebel, 
Andy vd Boogaard en 
Maikel Iven
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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 regelma-
tig 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 ge-
bruikt (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 des-
tijds gaan badminton-
nen?

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 be-
oefen je op dit moment 
nog andere sporten?
Nee, geen andere sporten 
beoefend dan badminton. 
Ik speel badminton vanaf 
mijn 11e jaar en een ande-
re 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 vrijwil-
ligersrol op me moeten 
nemen. Ik heb lang gele-
den 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 Kas-
commisie, ben ik nu dus 
enkele jaren op mijn plek 
in de toernooicommissie. 
Ik vind dat echt superleuk 
om te doen. Samen met 
mijn andere commissiege-
noten hebben we een heel 
leuk team dat elkaar goed 
aanvult. 

5) Ben je ooit kampioen 
geweest? In competitie 
of clubkampioenschap-
pen? zo ja, weet je nog 
welk team en welke klas-
se 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 

Maikel  in 
de toer-

nooicom-
missie, 
achter 

de laptop 
tijdens 

het intern 
toernooi.



49MINIMIKS | September 2019

de meeste namen van die-
genen 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 spe-
len of blijf je voortaan re-
creant?
Dat is een lastige vraag en 
een gemakkelijke tegelij-
kertijd. Mijn gezondheid 
is te wisselvallig om een 
betrouwbare kracht te zijn 
gedurende een seizoen. 

Op het moment dat alles 
goed gaat kan ik leuk mee-
spelen 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 com-
petitiehistorie dan zie je 
dat ik jaren achter elkaar 
competitie speel, en dan 
weer jaren niet. Dus zeg 
nooit: nooit!

7) Wat is je mooiste her-
innering aan BC Mixed?
en wat is je slechtste her-
innering?
Als ik 1 mooie recente her-

innering mag opnoemen, 
zal dat mijn 1e toernooi 
zijn wat we met de toer-
nooicommissie 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 tiental-
len andere vrijwilligers die 
daarvoor nodig zijn. En 
dan kom ik op de volgen-
de mooie herinnering die 
altijd zal blijven, en dat 
is de hoge vrijwilligers-
graad 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-

Maikel in Mixed 1, sei-
zoen 1984-1985. Met Wim 
vd Wildenberg (teamlei-
der), Andy vd Boogaard, 
Robert de Jong, Marlie 
Fransen, Rian Straatman 
en Marjan vd Wilden-
berg.
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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 an-
ders 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 na-
gedacht, en dat is denk ik 
een goed teken. Niets ver-
anderen is eigenlijk nooit 
goed, maar ik kan eigenlijk 
niet iets verzinnen.

Mij lijkt een maandelijkse 
loterij wel weer leuk, maar 
dan in een ludieke vorm, 
die gemakkelijk te orga-
niseren 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 te-
ruglopende aantal badmin-
tonspelers 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 voorbij-
gevlogen, en eigenlijk 
nog elke week verheug ik 
mij weer op het weekein-
de. En dat komt dus niet 
omdat dat er dan weer een 
werkweek op zit. ☺

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 reorga-
nisatie ben ik ruim ander-
half 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 telefoonnum-
mer 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 ge-
praat over alles, behalve 
over werk. Ik kon meteen 
beginnen….
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Wat er 25 jaar geleden gebeurde    

Door Jan Driessen

Een moeilijke maand, 
vooral voor het bestuur. De 
zaalhuur werd vrij onver-
wacht met 1200
gulden per jaar verhoogd, 
omgerekend toch 7,50 per 
lid. Dan zaten we zonder 
trainer, Igo Jongen was ge-
stopt en een nieuwe trainer 
vinden viel niet mee. Ook 
de computer liet ons in de 
steek en de penningmees-
ter stopte ermee.
Maar er waren ook leuke-
re 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 inschrijfda-
tum. We hebben de lijst 
eens nagekeken, van de 
157 leden van toen zijn er 
nog 34 die al dan niet
actief, met badminton be-
zig zijn. Ze zijn nu wel 25 
jaar ouder geworden daN 
toen.
Jowan Iven en Margaret 
Vogels maakten in deze 
Minimiks bekend dat de 
recreanten-

MINIMIKS 
SEPTEMBER 
1994

competitie weer door zou 
gaan. Ze probeerden om 
vijf teams samen te stellen. 
het werd wel een heren-
competitie!
De centrale training, een 
speciale training voor 
jeugdleden die op zater-
dagmorgen 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 waar-
onder Wendy Verbrugge 
en Ruud van Kilsdonk.
In de HBB seniorencom-
petitie van seizoen 1994-
1995 was BC Mixed verte-
genwoordigd met
tien teams, het maxima-
le aantal dat de HBB toen 
toes tond . 
Wel was er 
een oude 
regel af-
gescha f t , 
een vereni-
ging mocht 
weer meer 
dan een 
team in de 
hoofdklas-
se inzetten. 
Mixed had 
d a a r d o o r 
weer twee 
teams in de 
hoofdklas-
se, twee in 

de overgangsklasse, waar-
onder
het “beroemde” zondag-
steam, 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, groei-
en de vissen snel”.
Jantje: “Ja meester. Vorige 
week heeft mij pa er een 
gevangen en telkens als hij 
er over
spreekt, is hij tien centime-
ter langer! ”
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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 be-
oefen 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

 

3) Waarom ben je 
destijds gaan bad-
mintonnen?
Mijn vrouw speel-
de badminton en 
speelde competitie. 
Tijdens de competi-
tie 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 Dries-
sens, was één en 

1) Voor de nieuwere le-
den: 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 ge-
speeld?
ja mijn vrouw Hanneke en 
mijn dochter Anke

Interview met......    

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 gelegen-
heid van zijn 40-jarig jubileum. Ruud Fransen

1993-1994. Mari en zijn 
vrouw Hanneke als 

teamleiders van Mixed 
6: Ruud v Kilsdonk, 

Jelle Wijers, dochter 
Anke Donkers, Hanneke  
Engels en Karin Heijns-

bergen
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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 clubkampioenschap-
pen?  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 clubkampi-
oen 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

8) Ga je in de toekomst 
nog weer competitie spe-
len of blijf je voortaan re-
creant? 
Ik blijf een fanatieke re-
creant maar ze mogen me 
altijd vragen als invaller.

9) Wat is je mooiste her-
innering aan BC Mixed?
En wat is je slechtste her-
innering?
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

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



       MINIMIKS |  September  201954

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

Oktober 11 Vrij Spelen ALV

4,18,25 M4,M5,M6 M1,M2,M3

November 1 Clubkampioenschappen

8,15,22,29 M1,M2,M3 M4,M5,M6

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

27 vrij spelen

Training

• Het trainings-
schema kan 
mogelijk in 
overleg nog 
wijzigen. Dat 
wordt tijdig 
bekend ge-
maakt.

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

Mixed plus

10) Heb je nog ergens an-
ders 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

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!
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Programma en uitslagen Senioren
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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

Programma 
Oktober - November
Datum Team Baan
02-10 MIxed 3 - Phoenix 2 7

Mixed 2 - Con Brio 4 11
Mixed 5 - Dommelen 1 13

03-10 Mixed 4- Hanevoet 2 6
Heiakker 1 - Mixed 6 13

09-10 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
30-10 Bakel 1 - Mixed 3 6

RBC 1 - Mixed 2 7
Ganzeveer 3 - Mixed 5 13

31-10 Mierlo 3 - Mixed 1 9
06-11 Veldhoven 1 Mixed 6 6

Datum Team Baan
Mixed 2 - Mierlo 5 13

07-11 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

20-11 Mixed 2 - Phoenix 3 6
Mierlo 11 - Mixed 7 9
Sm Bruang 2 - Mixed 4 10

27-11 Mierlo 4 - Mixed 3 9
Mixed 2 - Bakel 1 10
Mixed 7 - BC 85 2 13
Sm Bruang 1 - Mixed 1 15

28-11 Mixed 6 - Hanevoet 4 8
Someren 2 - Mixed 5 11
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Oplossing puzzel:

CLOWN

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

BedaNKt NaMeNS de RedactIe

SchRIjveRS MINIMIKS
Aan dit clubblad werkte mee: Ton Slaets, Gert Lahaije, Nathan v Dongen, Xavier en Olaf Wer-naart, Jayson Verbrugge, Luuk vd Bogaart, Nick Goossens, Rune vd Vorst, Roel Schaap, Anne Slaets, Tom Poppelaars, Roger v Lieshout, Rien v Kessel, Jan Driessens, Maikel Iven en Mari Donkers. 

En natuurlijk alle commissies met hun jaarver-slagen.
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Mari en Kitty Coppens
Kerkstraat 22   5741 GL   Beek en Donk
Tel.: (0492) 466249  Mob.: 06 22235797 
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www.tapperijbeekendonk.nl




