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MINIMIKS
Clubblad voor leden van BC Mixed Beek en Donk
Verschijnt zes/zeven keer per jaar. Oplage: 110 stuks.
Heb je op- of aanmerkingen naar aanleiding van berichten in dit clubblad, stuur dan  
een mail naar redactie@bcmixed.nl of spreek ons persoonlijk aan. Wil je een stukje 
schrijven voor de Minimiks, dan kan dat natuurlijk. Wij plaatsen het graag.
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Jeugd 28 39 67
Mini’s 4 7 11
Sen. SL 34 50 84
Sen. Nsl 11 12 23
Sen. Osl 2 2
Ereleden 1 5 6
Totaal: 46 69 32 46 193

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

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

Seniorencompetitie
Ruud Fransen
seniorencompetitie@
bcmixed.nl

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

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

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

Johann Penninx

Agenda

05-04 HBB kampioenschappen jeugd

17-05 HBB kampioenschappen senioren

24-05 Bekerfinale en huldigingen HBB

27-06 Clubkampioenschappen

06-06 Jeugddag

04-04 Feestavond 

12-06 Uitwisseling BC Bakel



3    MINIMIKS |  Maart  2020

Van de redactie...

Deze minimiks komt uit op vrijdag de 13e maart.

Oh wat zijn er veel mensen bijgelovig. Veel lezers weten dat ik niet bijgelo-

vig ben. Dat brengt immers ongeluk.

En ongeluk zit in een klein hoekje. Vandaar dat ik het liefst in een ronde 

ruimte verblijf. Of een ruimte met grote hoeken.

Wij van de redactie zien het uitkomen van de minimiks als een gelukkig 

moment. Als er dan weer een mooie rij boekjes op de tribune klaarligt om 

opgepakt te worden door een toekomstige lezer, tsja dan maakt je hart 

weer een vreugdesprong.

Het is dan ook best naar om te zien dat sommige boekjes nooit meegno-

men worden naar huis. Een beetje de weesboekjes van Mixed zijn dat dan. 

Dat is toch zielig. We zouden er een film over kunnen maken. Met in de 

hoofdrol Laura Ingles van “Het kleine huis op de prairie”. Tranentrekker tot 

en met. Ja en dan zoek je toch al gauw iets om de tranen mee te drogen. 

De minimiks misschien? Tsja maar die had je niet mee naar huis geno-

men. En daar zit je dan. Met een natte en besnotte mouw. Toch een beetje 

beschaamd. Volgende keer toch maar boekje meenemen. Of doorgeven 

aan Marlie, Ruud, Katja of Arne dat je de minimiks liefst digitaal ontvangt. 

Scheelt meteen weer een paar duiten uit de clubkas.

Deze minimiks staat mooi vol. Met prachtige foto’s heel heel veel uitsla-

gen. Enkele verslagen. Carnavals gebeuren. Fotostrips en mooie spon-

sorreclames. Wist je dat de fotostrips altijd door Marlie worden gemaakt? 

Mooi proces hoor. Zij zet een aantal fotos op een rij en stuurt ze naar de 

Minimiks humorist. Die mag dan zelf beslissen wie hij wat wil laten zeggen 

of denken. Liefst zonder daar zelf bij na te denken. Zo’n strip is dan ook 

meestal binnen 5 minuten klaar. Humor ligt op straat. In tegenstelling tot 

ongeluk (wat immers in een klein hoekje zit). Dat is toch ook wat. Humor 

ligt op straat. LIGT? Gewoon liggen. Voor het oprapen dus. Je struikelt er 

als het ware over. Naar ongeluk moet je nog zoeken. Als je geluk hebt dan 

kom je bij het zoeken naar ongeluk nog wat lekkers tegen. Huh? Ja natuur-

lijk. “En strooi dan wat lekkers, in 1 of andere hoek”. (koekkoek hoor ik u 

denken). Hmm toch maar eens over denken tijdens het verder lezen van 

deze minimiks. Als je m tenminste analoog of digitaal hebt opgehaald.

Arne



4     MINIMIKS |  Maart  2020

Van jullie voorzitter
Tweeduizendtwintig is al weer voor ruim 17% voorbij. Dat 
betekent nog bijna 83% mooie dagen voor de boeg om 
herinneringen te maken. En hoe die eruit gaan zien heb 
je voor een groot deel zelf in de hand. Dat is een mooi 
vooruitzicht. Wat kun je je over 60 jaar nog herinneren van 
maart en april 2020? Misschien staat dat dan wel in de 
Minimiks. Net zoals daar nu in geschreven staat wat er 25 
jaar geleden gebeurde. Let wel: toen was het 1995. Voor 
mijn gevoel is dat nog niet zo lang geleden.
Ik speelde competitie bij BC Mixed, zat in de BAC, ging 

me steeds meer interesseren voor de vereniging en een jaar later had ik mijn 
meest succesvolle seizoen allertijden. Mooie herinneringen dus.

Wat ga jij je herinneren van maart en april 2020? Misschien wel die fantasti-
sche Kaderavond waarover ik nu nog niets kan zeggen omdat dit stukje op 6 
maart geschreven wordt en de vrijwilligersavond op 7 maart is. Natuurlijk weet 
ik wat we gaan doen, net als Anne, Stan, Gert en Peter. Die laatste is ons 
meesterbrein voor de activiteiten op de Kaderavond. En ik ben er van over-
tuigd dat we het succes van het kinderfeestje van vorig jaar met deze activiteit 
minimaal gaan evenaren. Al was het maar omdat we als bestuur al zoveel 
voorpret hebben gehad tijdens de voorbereidingen. Daarbij helpt ook dat het 
aantal aanmeldingen wederom erg groot is. Ruim 40 vrijwilligers gaan een 
mooie avond beleven. A memory in the making…..

Traditioneel staat begin april de feestavond van BC Mixed op het programma. 
De BAC is alweer volop in voorbereiding op deze avond en het belooft weer 
een spektakel te worden. Feestavonden brengen bij mij ontzettende veel her-
inneringen naar boven. De eerste keren dat ik als ‘menneke’ mocht komen, de 
diverse locaties, de thema’s, de loterij (nog nooit het racket gewonnen), mijn 
eigen kinderen nu ook aanwezig, Brabant van Guus Meeuwis en zo kan ik nog 
wel even doorgaan. Ook de komende editie op 4 april aanstaande zal voor 
menigeen weer mooie herinneringen met zich mee brengen. Vergeten om je 
aan te melden? Dat kan nog, anders zal Anja je er wel aan herinneren….

BC Mixed is een badmintonvereniging, maar zeker ook een sociale club waar-
in plaats is voor iedereen die van sporten en gezelligheid houdt. En daar zijn 
de Kaderavond en de Feestavond bij uitstek voorbeelden van. Ik verheug me 
enorm op beide feestjes. En ik hoop jullie daar te zien.

Ton Slaets 
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ideeën besproken. • TC: 
-Het jeugdtoernooi kort be-
sproken. • CC: -Evaluatie 
gesprek met de trainer is 
op vrijdag 20/12.
• Sfeer: -Goed. • PR en 
Sponsoring: De komende 
tijd is er genoeg om over 
te schrijven. • Website: -De 
ledenlijst van de site ver-
wijderen. -De informatie 
voorziening is in grote lij-
nen in orde. -Afgesproken 
om te gaan zoeken naar 
nieuwe leden voor
de commissie. • Archief-
commissie: -Niets.
• Wijzigingen vrijwilligers: 
-Geen.

7. RONDVRAAG
• De kaderavond kort be-
sproken. • Op zondag 17/5 
zijn de HBB kampioen-
schappen in D’n Ekker.
• Op donderdag 2/1 is de 
nieuwjaarsreceptie van de 
Gemeente Laarbeek van
19.00 tot 21.00 uur.
• Afgesproken om de nieu-
we buurtsportcoach uit te 
nodigen voor een

schikbaar, alle senioren 
per mail laten weten dat er 
kan worden gespeeld van-
af half 8. In die mail ook
iedereen uitnodigen voor 
de nieuwjaarsreceptie.

5. LEDENBESTAND
• Gestopt: Johan Penninx
• De presentielijst is intus-
sen 7 keer bijgehouden, er 
is vrijwel niets veranderd.
Het aantal potentiele spe-
lers is nog een keer tegen 
het licht gehouden en na
aftrek van de geblesseer-
den en voor spelend lid be-
talende leden die nooit
komen is dat aantal bijge-
steld naar 78.

6. COMMISSIES
• Recr. -De beginnerscur-
sus is bekend gemaakt via 
de Mooilaarbeker en
sociale media. • JC: -Niets. 
• Red: -De volgende Mini-
miks verschijnt op 20/12, 
rondbrengen samen met 
de kerstkaart.
• Bac: -Niets. • Jubileum 
Commissie: -Ingebrachte 

Bestuursmededelingen

NOTULEN  BESTUURSVERGADERING 
BC MIXED,  MAANDAG 16-12-2019
Door Gert Lahaije
Aanwezig:  Ton Slaets (voorzitter), Peter van Leuken 
(penningmeester), Gert Lahaije (secretaris), Stan  van 
der Heijden (bestuurslid) en Anne Swinkels (bestuurslid)

1. OPENING
Ton opent de vergadering 
om 20.30 uur.

2. INGEKOMEN EN UIT-
GEGANE STUKKEN
Ingekomen:
• Mail BC Bakel met ak-
koord op de datum van 
12/6 voor de uitwisseling.
• Opzeggen Johan Pen-
ninx per mail. • Terugkop-
peling van het Laarbeeks 
Sport- en Bewegingsak-
koord. • Mail van Donny v/d 
Wildenberg, stelt zich voor 
als nieuwe buurtsport-
coach. • Notulen Flagship.
• Uitnodiging voor de 
nieuwjaarsreceptie van de 
Gemeente Laarbeek op 
2/1.

3. NOTULEN BESTUURS-
VERGADERING dd 14 
november 2019
• De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.

4. FINANCIEËN
• Op 27/12 is er geen jeugd-
training. De zaal is wel be-
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dag 13/1
.
8. SLUITING
• Ton sluit de vergadering 
om 22.45 uur.

ling graag komen
uitleggen op een vrijdag-
avond. Dit verder afspre-
ken en alvast bekend-
maken. • De volgende 
vergadering is op maan-

vrijdagavond. • Peter en 
Jaimy Stofberg organise-
ren een sponsoravond bij 
v/d Burgt voor hun deelna-
me aan Alpe d’HuZes. Zij 
willen de opzet en bedoe-

NOTULEN  BESTUURSVERGADERING 
BC MIXED,  MAANDAG 13-01-2020
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 UIT-
GEGANE STUKKEN
• Aanmelding Andrew Mul-
ler. • Bekendmaking nieuwe 
JC. • Mail van Laarbeeks 
sport- en beweegakkoord 
met de uitkomsten van het
overleg van november en 
de planning van het vervolg 
op donderdag 13/2 van 
19.00-20.30 uur in Maria-
hout. • Uitnodiging voor het 
jeugdtoernooi van HBV op 
15/3. • Antwoord van Don-
ny v/d Wildenberg dat hij 
op vrijdag niet kan. • Mail 
van Gemeente Laarbeek 
over het subsidiebeleid. 
• Brief van de Gemeente 
Laarbeek over de subsidie 
vaststelling 2019 en
verlening 2020,

3. NOTULEN BESTUURS-
VERGADERING 

d.d. 16 december 2019
• De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.

4. FINANCIEËN
• Niets.

5. LEDENBESTAND
• Nieuw: Fedde Coppens.
• Meespelen team 1 van 
de jeugd besproken. Be-
sloten dat de betreffende 
jeugdleden elke vrijdag 
mee kunnen spelen. Nog 
bespreken met de jeugd-
commissie. • De beginner-
scursus start op 17/1.

6. COMMISSIES
• Recr. -Niets. • JC: -Niets.
• Red: -Niets. • Bac: -Niets. 
• Jubileum Commissie: Bij-
eenkomst op 17/1. • TC: 
-Voor het jeugdtoernooi 
zijn er 75 aanmeldingen 
van veel verschillende ver-
enigingen. Daar komen er 
waarschijnlijk nog 10 bij. 
-Alle winnaars van de sin-

gle krijgen een handdoek, 
alle overige prijswinnaars 
een beker. -Er zijn nog te 
weinig tellers, wordt nog 
aan gewerkt. • CC: -Eva-
luatie gesprek met de trai-
ner besproken. • Sfeer: 
-Nieuwjaarsreceptie goed 
bezocht en was zeer ge-
slaagd. • PR en Sponso-
ring: -Diverse artikelen 
in de Mooilaarbeker. -De 
Plus sponsort fruit voor het 
jeugdtoernooi. • Website: 
-Op korte termijn nieuwe 
leden voor de commissie 
zoeken. • Archiefcommis-
sie: -Niets. • Wijzigingen 
vrijwilligers: -Geen.

7. RONDVRAAG
• De agenda op de beeld-
krant bijwerken.. • De vol-
gende vergadering is op 
maandag 17/2.

8. SLUITING
• Ton sluit de vergadering 
om 23.00 uur.
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Vanuit de Helmondse BadmintonBond heeft BC Mixed een 
update ontvangen m.b.t. de omgang met het Coronavirus. 

4 april

DJ is nog een verrassing!

20.30 - 2.00 uur @ kantine D’n Ekker Entree 13 euro

Loterij met de mooiste prijzen Overheerlijke hapjes

Geef je nog snel op!

Verkoop@brouwerijlaarbeek.nl

De lekkerste ambachtelijk gebrouwen 
speciaal bieren uit de regio.

De HBB heeft aangegeven dat het de richtlijnen van het RIVM/
GGD volgt. Dit houdt in dat je bij klachten (verkoudheid, hoesten 
en koorts) NIET kunt deelnemen aan de jeugd-/ seniorencompe-

titie. Voorlopig gaan de CT-training, jeugd- en seniorencompetitiewedstrijden wel gewoon 
door. Ook bij BC Mixed gaan we er vanuit dat onze leden de richtlijnen van het RIVM volgen. 
Mocht er nog een update komen dan houden we jullie op de hoogte,
Voor meer informatie, zie de "meest gestelde vragen" van het RIVM:
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
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Kids zone
           

 Nieuwe leden, even voorstellen.......

FEDDE COPPENS 

   
                            
        JEUGD

Hoi ik ben Fedde Coppens. Ik ben 9 
jaar en zit in groep 5 van basisschool 
de Muldershof. 
Ik woon met mijn ouders en broertje 
Daaf in Beek en Donk en ben net 
begonnen met badminton. Verder zijn 
mijn hobby’s klimmen, klussen en 
Lego. Ik vind badminton nu al heel leuk 
dus ik heb er elke vrijdag veel zin in! 

Groetjes Fedde

Hallo jongens en meisjes

Jullie hebben er even op moeten wachten maar hier is dan weer de eerste mini-

miks van 2020. Een volle Minimiks. De carnaval is inmiddels alweer achter de rug. 

En we hebben  de eerste kampioenen. Afgelopen zondag zijn zowel ons eerste 

team in de A-klasse en het 5de team in de H-klasse kampioen geworden. Na 

hele mooie wedstrijden werden ze door de jeugdcommissie en het bestuur in het 

zonnetje gezet. Hierover lees je natuurlijk meer in deze minimiks. Lees vooral ook 

het mooie verslag van Stijn Derksen. Ook het Open jeugdtoernooi is weer achter 

de rug. Wat was het een gezellig en zeker ook heel sportief toernooi. 

Op 5 april zijn de HBB jeugdkampioenschappen en op deze dag worden ook de 

kampioenen gehuldigd, op 6 juni is de jeugddag en op 27 juni onze clubkampioen-

schappen. Noteer deze data’s alvast in jullie agenda, het zou leuk zijn als op al 

deze activiteiten de jeugd van BC Mixed goed vertegenwoordigd zal zijn. 

Ik wens jullie ook namens de jeudcommissie en de redactie heel veel lees- en 

kijkplezier.   Marlie Fransen
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 Nieuwe leden, even voorstellen.......

Op vrijdag 3 januari kwam de jeugd van Mixed naar de sporthal voor de allereerste bad-
minton training van het jaar 2020. Om dit nieuwe jaar op een goede manier in  te zetten 
werd er bij binnenkomst eerst geproost met een heerlijk glaasje kinder champagne. Er 
werd in beide groepen geproost op een mooi, gezellig, sportief en goed nieuw jaar. Een 
jaar waarin we hopelijk weer wat kampioenen zullen hebben in de jeugdcompetitie en 
waarin we veel prijzen binnen zullen halen tijdens de toernooien.  Een jaar met leuke 
trainingen en mooie andere activiteiten. Een jaar met voor iedereen vooral heeeel erg 
veel plezier. 

De beste 
wensen voor 

jullie allemaal!

Lust jij 
champagne?

18 plus?

Proost!

Proost!

Proost!

Start 2020

GELUKKIG 
NIEUWJAAR

Ja, Lekker vol
graag
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Door de revolutionaire 
Excel-sheet van Maikel 
was het redelijk snel voor 
elkaar. Daarna begint het 
grote toernooi-program-
ma-feest. Elke functie die 
je van het programma zou 
verwachten zit er precies 
niet op en als dat wel zo is, 
dan werkt het gewoon niet, 
heerlijk  (wederom, som-
mige dingen veranderen 
nooit)! Toen het toernooi 
bijna in elkaar zat, konden 
we beginnen met de afmel-
dingen (wederom.. ), want 
ook dat hoort er nu een-
maal bij.
Op 2 februari zijn er uit-
eindelijk 86 kinderen in 
de zaal, een prachtige op-
komst, zeker als je bedenkt
dat er op de dag zelf maar 
1 iemand ziek was. Behal-
ve veel kinderen waren er 
ook veel enthousiaste tel-
lers die ervoor zorgde dat 
alle wedstrijden eerlijk en 
vlot verliepen. Ook dit jaar 
was er genoeg fruit voor 
de gezonde vitamientjes 
en die werden dan ook 
goed gegeten door ieder-
een. Het was een gezellige 
dag met veel spannende 
en sportieve wedstrijden. 
Ook aan fanatieke support 
ontbrak niks, veel papa’s, 
mama’s, opa’s, oma’s die 
kwamen kijken en aan-
moedigen. Van achter de 

te storten. Omdat dit toch 
een wat kleine bezetting 
was, hebben we Anke ge-
vraagd om te helpen. We 
waren dan ook erg blij dat 
ze mee wilde doen.
Met z’n vieren gingen we 
aan de slag met uitnodigin-
gen, reminders, nog een 
reminder en tot slot nog 
een allerlaatste reminder 
(want sommige dingen ver-
anderen nooit). Uiteindelijk 
waren we met 90 aanmel-
dingen best tevreden en 
konden we aan de slag 
met het toernooi.
Zoveel mogelijk wedstrij-
den in 1 dag proppen, dat 
is altijd het doel. En dan 
het liefste iedereen, dus
zo min mogelijk afvallers. 

Open Mixed jeugdtoernooi

Normaal gesproken zit er 
slechts een korte adem-
pauze tussen de interne 
clubkampioenschappen 
en het open jeugdtoernooi, 
maar dit jaar was dat even 
anders. Omdat de club-
kampioenschappen dit
jaar niet doorgingen in no-
vember, kon de toernooi-
commissie met extreem 
veel energie starten met
de voorbereidingen van 
het jeugdtoernooi dat op 2 
februari ging plaatsvinden.
Er waren wat kleine wij-
zigingen, Anne ging de 
organisatorische kant van 
het toernooi op zich nemen
en zo hoefde Maikel en 
Marije zich alleen op de 
inhoud van het toernooi 

Door Marije Daems, toernooicommissie.

HET VERANDERT NOOIT......
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Open Mixed jeugdtoernooi
tafel hebben we veel en-
thousiaste gezichten ge-
zien en dat is natuurlijk de 
mooiste beloning voor de 
tijd en energie die we erin 
gestopt hebben.
Omdat we vrij snel voor-
liepen op schema, konden 
we ook weleens achterover 
leunen om een wedstrijdje 
te kijken. Toen de finales 
gespeeld werden, zaten 
we nog een paar keer in 
de knoop met wat wedstrij-
den, maar uiteindelijk is de 
prijsuitreiking mooi op tijd 

begonnen. Alsof we het 
van tevoren wisten, kregen 
de winnaars een prachtige 
handdoek met hun naam 
erop mee naar huis. En tot 
slot de prijs voor alle kin-
deren van BC Mixed, de 

welverdiende wisselbeker 
terug verovert van Mierlo.
Het was een hele leuke, 
sportieve en enigszins 
vermoeiende dag, maar 
gelukkig verandert dat ook
nooit

Prijzen voor onze Mixed jeugd.

HEA 1 Koss vd Wijdeven
HDA 3 Koss van de Wijdeven/Noah Hollanders

4 Lucas van Deursen/Jasper Wissmann
DDA 2 Mirne Jansen/ Neva vd Vorst
HEB 1 Rune van der Vorst

4 Marik Jansen
DEB 1 Lieke de Visscher
HDB 3 Rune van der Vorst/ Pim v Veghel

4 Marik Jansen/ Finn vd Wijdeven
DDB 3 Lieke de Visscher/ Irene Slaets
DEC 2 Fenna vd Meulengraaf
HDC 3 Joris Boelens/ Siem Wilbers

4 Lena Hurkens/ Fenna vd Meulengraaf
HEP 1 Tim Boelens

2 Tim Slaets
4 Sven Gordijn

DEP 1 Evi Derksen
2 Isabeau Coppens
3 Sterre Spierings
4 Femke Boelens

HDP 1 Tim Boelens/ Tim Slaets
2 Sven Gordijn/ Theun Relou
3 Jimmy Coppens/ Remon Wijnen
4 Sterre Spierings/ Femke Boelens

DDP 1 Evi Derksen/ Isabeau Coppens
2 Sterre Spierings/ Femke Boelens
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speeld, veel plezier ge-
maakt en het ging er bij-
zonder sportief aan toe. 
Al met al een geslaagd 
toernooi wat mede dank-
zij de toernooicommis-
sie van BC Mixed perfect 
is verlopen. 

Voorbereiding
Om 9.00 uur stonden de 
eerste wedstrijden ge-
pland. Maar voordat de 
eerste shuttles geslagen 
worden is er al veel werk 
verzet. In de weken voor-
afgaand aan het toernooi 
moeten alle inschrijvin-
gen verwerkt worden in 
het toernooiprogramma. 

Maar het zijn niet alleen 
de wedstrijden die gepland 
moeten worden. De prij-
zen moeten besteld wor-
den. Plus Van Balkom is 
als sponsor gevonden en 
heeft appels en bananen 
beschikbaar gesteld voor 
de deelnemers. En voor 
alle spelers zijn sleutel-
hangers met een shuttle 
geregeld als aandenken 
aan het toernooi. 

Vier klassen
Dan kan het toernooi be-
ginnen. Er komen spelers 
van 11 verschillende ver-
enigingen uit de regio in 
actie. Die zijn ingedeeld 

door Ton Slaets

JEUGDTOER-
NOOI BIJ 
BC MIXED

BEEK EN DONK- In 
sporthal d’n Ekker werd 
zondag 2 februari het 
Open Jeugdtoernooi van 
Badmintonclub Mixed 
gehouden. Bijna 100 
jeugdspelers uit de re-
gio speelden in diverse 
klassen. Er werden maar 
liefst 321 wedstrijden ge-

De Mooilaarbeekkrant
6 februari 2020
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naast kun je de vereniging 
volgen op Facebook, In-
stagram en twitter.

het einde van de prijsuit-
reiking. Alle foto’s van het 
toernooi zijn binnenkort te 
zien op de fotopagina van 
www.bcmixed.nl. Daar-

in 4 verschillende klassen. 
De jongste deelnemers 
zitten in de pupillenklasse. 
De meesten spelen pas 
enkele jaren badminton, 
maar door het meedoen 
aan dit soort toernooien 
gaat het niveau flink voor-
uit. Als de kinderen ouder 
worden komen ze in een 
hogere klasse uit. Afhan-
kelijk van de leeftijd speel 
je dan in de C-, B- of A- 
klasse. Er worden dubbel- 
en enkelpartijen gespeeld. 
Dat de meeste spelers aan 
elkaar gewaagd zijn blijkt 
wel uit de vele spannen-
de wedstrijden die pas in 
de laatste fase werden 
beslist. De spannendste 
wedstrijd van de dag was 
ongetwijfeld de finale in de 
herenenkel A-klasse. Deze 
ging tussen Koss van de 
WIjdeven van BC Mixed 
en Dennis Verbakel van 
BC Bakel. Koss besliste de 
wedstrijd in de verlenging 
met 28-26. Het publiek 
leefde intens mee en na af-
loop van de wedstrijd was 
er veel applaus en waarde-
ring voor beide spelers. 

Wisselbeker
De jeugdspelers van BC 
Mixed hebben het erg 
goed gedaan. In elke klas-
se hebben ze meerdere 
prijzen in de wacht ge-
sleept. Daarmee hebben 
ze voldoende punten ver-
zameld om de wisselbeker 
te winnen. Dat werd dan 
ook uitbundig gevierd aan 

Koss vd Wijdeven
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fijn dat jullie allemaal 
gekomen zijn om de 
zaal te komen poetsen

HET OPEN 
JEUGDTOERNOOI

stom spel dat 
let’s dance

sTil, ik moet me 
concentreren

 ff op mn 
racket leunen

wat is geel en hangt 
achter een auto?

simpel,  een 
banaanhangwagen
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mijn five 
is higher

 haha jij hebt 
je shirt 
verkeerd om 
aan

Badminton is net 

voetbal, allebei 

een net

zo blijf ik 
droog

kan jij
 turnen

 ja de engelse 
bladzijde

Mijn BC Mixed 
shirt ligt in 

de was
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Inti
Munsters

Next time:Next time:

van van 
      JimmieJimmie

Snap je
 hem

?

Ha, ha 
die is leuk

Moppen
Moppen

MiksMiks

Jouw beurt
Jasper

Ik ben ontzettend 

slecht in grapjes

van Jaspervan Jasper
Waarom heeft de citroen een rood jasje aan?Omdat de gele jas in de was zit.

Waarom komt een duizendpoot 

altijd te laat op zijn voetbalwed-

strijd?
Omdat hij zijn voetbalschoenen 

nog moet aantrekken.

Wat moet je doen als het 

op vrijdag de 13de onweert 

en de klok dertien keer 

slaat?
De volgende dag de klok-

kenmaker bellen!

Er zit een man op de bus te wach-
ten. Zegt de busschauffeur: 
‘Hé!! Kom er eens af.

De ene kip zegt tegen de andere: ‘Ik had 

vannacht zo’n hoge koorts, dat ik een 

gekookt ei heb gelegd!

Wat is groen en rond?
Kermit de knikker

Wat is het toppunt van domheid?

Bij de bakker klagen omdat er 

een gat in je donut zit!

Wat is groen en staat op de piste?
Een skiwi

Wat is het toppunt 

van geduld?

Op je handen gaan staan 

en wachten tot

je sokken afzakken

Waarom neemt een oen een ladder 

mee naar de winkel?

Omdat de prijzen zo hoog zijn.
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Vol enthousiasme, kwamen de kinde-
ren, feestelijk verkleed, één voor één 
binnendruppelen. Om de carnaval in 
te luiden, begonnen we met een war-
ming-up in carnavalssfeer. Lachend 
en springend rende de jeugd rond op 
het ritme van de feestmuziek, terwijl de 
trainers genoten van het plezier onder 
de kinderen.
Eenmaal warm, was het tijd om te be-
ginnen met de rest van het programma. 
Wanneer de muziek begon te spelen 
vermaakten de beren, eenhoorns en 

FEEST IN DE 
ZAAL
Door Sanne v Lieshout

Carnaval
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politie agenten zich opperbest met de spelletjes 
die voor hen waren klaargezet en wanneer de mu-
ziek weer stopte was het tijd om door te gaan naar 
het volgende spelletje. Aan de andere kant van 
de zaal werden partijtjes gespeeld door de al wat 
oudere jeugd waarna zij levend memory speelden 
om de training ook een carnavalsdraai te geven. 
Na een uur hossen, dansen, zingen en ... oh ja 
trainen, waren de blosjes op de wangen van de 
kinderen te zien en was het tijd voor de prijsuitrei-
king voor de beste carnavalsoutfit. Eerst even een 
groepsfoto: cheese!
Lachen! Ja ook jij mag niet missen op de foto. Een 
beetje dichter bij elkaar en klik! Wat een plaatje!

Vervolgens tromgeroffel voor de bekendmaking 
van de winnaars die met een mooie medaille vol-
daan naar huis gingen om bij te komen van het 
gezellige carnavalsfeestje bij BC Mixed. 

Op zondag 5 april 2020 worden de HBB Jeugd Kampioenschappen gespeeld in 
sporthal Suytkade te Helmond. Het toernooi zal om 9.00 uur beginnen. Streven is om 
rond 17.30 uur te beginnen met de prijsuitreiking. Aansluitend aan het toernooi zullen 
de kampioenen van de jeugdcompetitie gehuldigd worden.

Wil je meedoen met het toernooi geef je dan snel op bij Teun vd Vorst.
Meer informatie vind je op de site van de HBB, 

Helmondse Badminton Bond

https://www.hbbond.nl/uitnodiging-hbb-jeugd-kampioenschappen-2020
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wedstrijd veruit de jong-
sten. Helaas werden niet 
alle wedstrijden gewon-
nen, maar als je bekijkt 
waar dit team toe in staat 
is dan ligt er een mooie 
toekomst voor deze speel-
sters en spelers. Toch al 
40 punten gescoord.
De B-klasse is het thuis van 
Mixed 2. Ze staan knap 2e 
maar kunnen helaas geen 
kampioen meer worden. 
Het team heeft veerkracht 
laten zien in het seizoen. 
Altijd positief. Altijd een 
geduchte tegenstander. 
Ze snoepten menig punt 
af van topfavorieten in de 
AB-klasse en wisten in de 
opgestelde B-klasse lang 
mee te strijden om het 
kampioenschap.
In de A-klasse maakte 
Mixed 1 de favorietenrol 
meer dan waar. Een sei-
zoen lang geen wedstrijd 
verloren. De directe con-
current met 8-0 verslagen 
en 1 wedstrijd voor het 
einde het kampioenschap 
overtuigend binnenge-
haald. Het bestuur kwam 
op het juiste moment bin-
nen en zag het vaandel-
team met 8-0 winnen. Ge-
feliciteerd aan deze grote 
jongens en jonge meisjes.

al ontzettend veel punten 
bij elkaar gespeeld.  Mixed 
4 en 5 spelen allebei in de 
H-klasse. De verschillen 
tussen de eerste 3 teams, 
waaronder beide Mixed 
teams is erg klein. Afgelo-
pen Zondag, 8 maart wist 
Mixed 5 kampioen te wor-
den in de H-klasse.
Ontzettend knap van dit 
jonge team. Het voltallige 
bestuur was aanwezig om 
deze toppertjes kampioen 
te zien worden en ze een 
hele mooie prijs te geven. 
Gefeliciteerd. In de C-klas-
se vinden we Mixed 3 te-
rug. Het team heeft het 
ontzettend knap gedaan. 
Qua leeftijd zijn ze iedere 

Helmondse Badminton Bond

Jeugd competitie

In de P-klasse spelen 
Mixed 6,7 en 8. Allemaal 
enthousiaste talenten. Ze 
spelen erg veel wedstrij-
den. Deze vrolijke alles-
kunners brengen plezier in 
de zaal. Mixed 6 lijkt samen 
met Mierlo 11 om de titel te 
gaan strijden. Mixed 7 en 8 
ruilen regelematig van 3e 
en 4e plaats en ze hebben 

DE JEUGD-
COMPETITIE 
NADERT HET 
EINDE.
Door Arne vd Wijdeven

Joris Boelens en 
Esmee Dijk, Mixed 4
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Vorig seizoen werd Mixed 
1 kampioen in de B-klasse. 
Met behoorlijke overtuiging 
mag ik wel zeggen.
Logisch want het team 
had twee supercoaches in 
Pedro en Arne. Het heeft 
heeeeeeeeeel misschien 
wel geholpen dat de spe-
lers zelf ook best wel goed 
waren/zijn. Vanuit heel 
Brabant en Noord-Brabant 
werd er gemopperd dat de 
spelers veel te goed zou-
den zijn. Nou ja. Voor de 
leeftijd van onze boys en 
girls mocht het grootste 

MIXED 1 KAMPIOEN 
KONINGSKLASSE BIJ DE 
JEUGD
Door Arne vd Wijdeven

deel nog in de C en D klas-
se spelen. Maar afijn.
Dit seizoen mochten de 
azijndrinkers eens zien of 
ze iets te zeuren hadden 
over dit prachtige team.
Coach Arne werd ingeruild 
voor coach Rob. Maar en-
kel en alleen wanneer hij 
zijn zoon Noah zou
meebrengen. Immers, met 
het stoppen van Nick was 
er verse aanvulling nodig 
in het team. Zo geschied-
de het. Tevens werd een 
nieuwe Jansen aan het 
team toegevoegd. Jente 

verdween en Mirne
nam plaats in het team. 
Marente besloot om vlak 
voor/na sluitingstijd dat 1 
kampioenschap wel vol-
doende was en zodoende 
werd het seizoen gestart 
met 2 dames en 3 heren.
Schrijft u even mee? 2 keer 
5-3, 1 keer 6-2, 1 maal 7-1 
en 7 keer 8-0 later is Mixed 
1 kampioen in de A- klas-
se. Het team is inmiddels 2 
jaar op rij ongeslagen. Sta-
biele factor in dit alles is 
coach Pedro. Ik heb begre-
pen dat Pedro inmiddels 
benaderd is door diverse 
prof-voetbal verenigingen 
om te komen coachen….
Als vaste chauffeur en 
invalcoach en mede na-
mens de gehele redactie 
feliciteer ik graag Neva vd 
Vorst, Mirne Jansen, Noah 
Hollanders, Brady Bots en 
Koss van de Wijdeven met 
hun welverdiende kampi-
oenschap. Ook een woord 
van dank aan Jente Jan-
sen die teruggekomen is 
van haar pensioen in de
jeugdcompetitie om een-
malig voor een zieke Neva 
in te vallen.
Driewerf hoera en gefelici-
teerd!

Mixed 1: Pedro Gaans, Brady Bots, Koss vd Wijdeven, Noah 
Hollanders, Rob Hollanders, Neva vd Vorst en Mirne Jansen. 
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stuur, wat een superleuke 
verrassing.
Die kwamen ons felicite-
ren en we kregen heerlijke 
chocolade. We gingen nog 
even op de foto en toen 
mochten we gaan.
Papa en ik zijn nog even 
langs Fenna haar huis ge-
gaan om ook haar te felici-
teren.

Het was super leuk met 
ons team. We konden ge-
zellig samen lachen en 
badmintonnen. Ik vond het 
super leuk en wil nog wel-
eens kampioen worden.

08-03-2020, Wij werden 
geplaatst in een gemeng-
de competitie. Dat was in 
het begin best wel moei-
lijk tegen die grote kinde-
ren. Gelukkig werden de 
teams in twee poules ge-
zet. Wij moesten toen nog 
tegen Mixed 4, Con Brio 
en Phoenix. Dat ging heel 
goed en we wonnen ook 
veel.
Toen de dag van de fina-
le was kregen we slecht 
nieuws Fenna was ziek, ze 
kon helaas niet meedoen.
We waren begonnen en 
moesten tegen Con Brio.

MIXED 5 KAMPIOEN H KLASSE HBB

Dat hadden we heel tac-
tisch gespeeld. Dat werd 
5-3 voor ons.
Tegen Phoenix wilden we 
punten scoren.
Dat was niet zo spannend, 
want het ging heel vlot, dat 
wonnen we met 8-0.
Toen gingen Desley, Marit 
en ik even overspelen.
Bas kwam naar ons toe en 
zei dat we moesten stop-
pen en naar onze eigen 
baan moesten gaan.
Dat deden we dus en toen 
zagen we heel veel men-
sen op ons af komen: de 
jeugdcommissie, het be-

Door Stijn Derksen

Mixed 5: Brigitte v Schijndel (TL), Siem Wilburs, Jannetje Nicolai, Desley v Schijndel, Marit vd 
Kerkhof, Stijn Derksen en René Derksen(TL).
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Programma en Uitslagen jeugd

Uitslagen jan. - febr. 
Datum Team Uitslag
12-01 Bakel 3 - Mixed 3 2-6

Mixed 3  Bakel 2 4-4
Mixed 6 - Mixed 7 5-3
Mierlo 11 - Mixed 6 6-2
BCV 5 - Mixed 7 3-5

19-01 BCV 5 - Mixed 8 4-4
Mixed 8 - Mixed 7 5-3
Mixed 7 - Mierlo 11 2-6
Mixed 2 - BCV 73 1 5-3
Mixed 5 - Mixed 4 4-4
Mixed 5 - Con Brio 1 6-2
Mixed 4 - Phoenix 6 6-2

09-02 Mixed 8 - Mixed 6 3-5
BCV 5 - Mixed 6 3-5
Mixed 7 - BCV 5 4-4

Mixed 7 - Mixed 8 4-4
Mixed 1 - Mierlo 1 8-0
Mierlo 4 - Mixed 2 6-2

16-02 Mixed 3 - Phoenix 1 1-7
Mixed 3 - Someren 1 2-6
Mierlo 2 - Mixed 1 3-5
Mixed 2 - Bakel 1 2-6
Mixed 5 - Phoenix 6 8-0
Mixed 4 _ Mixed 5 4-4
Mixed 4 - Con brio 1 3-5

08-03 BCAB 1 - Mixed 1 0-8
Con brio 1 - Mixed 5 5-3
Phoenix 6 - Mixed 5 8-0
Phoenix 6 - Mixed 4
Con brio 1 - Mixed 4
Mixed 7 - Mixed 6
Mixed 6 - Mixed 8
Mierlo 11 - Mixed 7 

Scoringspercentages  Meisjes

s w %
1 Neva vd Vorst 27 25 93
2 Mirne Jansen 27 25 93
3 Fenna vd Meulengraaf 24 20 83
4 Jente Jansen 6 5 83
5 Evi Derksen 32 26 81
6 Marit vd Kerkhof 24 17 71
7 Lieke de Visscher 20 14 70
8 Femke Boelens 26 16 62

 

Scoringspercentages  Jongens

s w %
1 Koss vd Wijdeven 22 20 91
2 Tim Boelens 26 22 85
3 Noah Hollanders 19 15 79
4 Tim Slaets 19 14 74
5 Niels vd Kerkhof 33 23 70
6 Brady Bots 19 13 68
7 Sven gordijn 30 20 67
8 Thomas Deckers 19 12 63
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Programma en Uitslagen jeugd

Mixed 1
A-klasse gs pt

1 Mixed 1 3 21

2 Mierlo 2 4 15
3 Mierlo 1 3 11
4 Mierlo 3 3 10
5 BCAB 1 3 7

Mixed 3
C-klasse gs pt

1 Someren 1 12 63
2 Bakel 3 12 55
3 Phoenix 1 12 52
4 Bakel 2 12 46
5 Mixed 3 12 40
6 Mierlo 5 12 32

Mixed 4 en 5
H-klasse gs pt

1 Mixed 5 6 35
2 Con Brio 1 4 21
3 Mixed 4 6 17
4 Phoenix 6 4 4

Mixed 6,7 en 8
P-klasse gs pt

1 Mixed 11 12 62
2 Mierlo 6 12 56
3 Mixed 7 14 48
4 Mixed 8 12 47
5 BCV 5 14 43

Standenlijst jeugd 2019-2020

Programma Maart 
Datum Tijd Team Bn
22-03 9.30 Mierlo 5 - Mixed 3 3

11.15 Mixed 3 - Bakel 3 1
29-03 9.30 Mixed 1 - Mierlo 3 2

9.30 Bakel 2 - Mixed 3 4
9.30 Mixed 6 - Mierlo 11 14
11.15 Mixed 6 - BCV 73 5 14
9.30 Mixed 8 - BCV 73 5 15
11.15 Mixed 8 - Mierlo 11 15

Mixed 2
B-klasse gs pt

1 Bakel 1 3 17
2 Mixed 2 3 9
3 Mierlo 4 2 9
4 BCV 73 1 2 5

Huldiging kampioenen 
5 april 2020
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Kapelstraat 19
Beek en Donk

www.ven-hollanders.nl

“We bieden een compleet assortiment op het gebied van badkamer,
verwarmming, loodgieterwerken, machanische ventilatie, zonne-energie, warm-

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

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

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

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

Tel.: 0492-382629

Gespecialiseerd in de risicovoet  
en geregistreerd bij 

verzekeringen.

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

Heuvelplein 10
5741JK   Beek en Donk

Tel: 0492 72 92 47Cafetaria
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FEBRUARI  
Vanwege het 60-jarig be-
staan van de HBB werd 
de HBB Jubileum Pubquiz 
op zaterdag 9 februari ge-
organiseerd. Het bestuur 
van BC Mixed hield de eer 
hoog en wordt 2e. Andere 
teams van Mixed eindigen 
3e, 11e en 15e. 
Mixed 9 hield haar teamuit-
tje op een vrijdagavond 
waardoor het aan de bar 
in de ‘oudevandagenhoek’ 
erg rustig was. Slechte 
verlichting, te gladde vloer 
en te koude douches in de 
Suytkade zorgden voor 
mopperende Mixedleden 
in de kantine aan de bar. 
Er waren twee kampioe-
nen in de jeugdcompetitie 
(B klasse: Mixed 1 en E 
klasse: Mixed 4).

MAART
Op 1 maart werd door de 
jeugd carnaval gevierd in 
allerlei mooie creaties en 
werd er een ‘nachtwacht-
achtige’ groepsfoto ge-
maakt. Bij de senioren was 
het heel erg rustig in de 

in de kantine was gezellig 
druk met een goed ver-
zorgd koud en warm buf-
fet gesponsord door Hans 
van Gend. Op de recep-
tie werd het boekje ‘bijna 
zestig jaar BC.Mixed’, dat 
de archiefcommissie had 
gepubliceerd, ten doop 
gehouden. Het jaarlijkse 
feest van Kwizut werd op 
zaterdag 12 januari gehou-
den in de sporthal maar 
had geen consequenties 
voor de vrijdagavond van 
onze vereniging. Het team 
van Mixed werd 13e. 
Marlie nam afscheid van 
de jeugdcommissie en 
werd door de jeugdleden in 
het zonnetje gezet. Op de 
zondag daarna vond het 
open jeugdtoernooi van 
Mixed plaats en was erg 
geslaagd. Op de laatste 
vrijdag van januari vonden
er weer wedstrijden plaats 
in de recreantencompeti-
tie. Peter moest al zijn cre-
ativiteit uit de kast halen 
omdat er diverse dames 
afwezig waren. 

Senioren
Jaaroverzicht 2019

JANUARI
Op de eerste vrijdag van 
het nieuwe jaar begon Ton 
met een conditietraining 
voor de senioren competi-
tieleden. De jeugd proost-
te met echte kindercham-
pagne op het nieuwe jaar 
en de nieuwjaarsreceptie 

TERUG
KIJKEN OP 
2019
Door Rien v Kessel
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7 banen genoeg voor de 
senioren. Er stonden 12 
kinderen op de wachtlijst. 
Rune vd. Vorst deed mee 
aan de Finale Junior Mas-
ter Circuit 2018-2019 in 
Den Haag. 

JUNI
Op 7 juni vond weer een 
husseltoernooitje plaats, 
in het weekend van 14 -16 
juni was het 2-jaarlijkse 
jeugdkamp in Elsendorp 
en op vrijdag 28 juni de ou-
der-kind-avond. Op vrijdag 
28 juni was de afsluitings-
avond van Mixed omdat op 
de laatste speelavond (5 
juli) het Wish-evenement 
was en men verwachte dat 
daar veel Mixedleden naar 
toe zouden gaan. In de 
zaal was het heet maar re-
delijk bezet, in de kantine 
koel en druk. De Bijzonde-
re Activiteiten Commissie 
had voor een lekker buffet
gezorgd en het was erg 
gezellig. Theo Mouris 
werd toegevoegd als ma-
teriaalman en gaat dat sa-
men doen met Martijn. De 
Mixed manager 2019 werd 
door Jeroen Lutterman 
gewonnen en de beste 
competitiespelers waren 
Anja Beekmans en Ronald 
Hertogs. 
 
JULI
Op 5 juli was de laatste 
speelavond van het sei-
zoen 2018-2019. Apenkooi 
voor de jeugd, 6 banen en
zo’n 25 mensen bij de seni-

zaal. Op de kaderavond,
met als thema ‘kinder-
feest’, werd Anja benoemd 
tot vrijwilliger van het jaar. 
Jan was bezig met het
opzetten van een nieuwe 
training voor de recrean-
ten. 

APRIL
De finale wedstrijden van 
de recreanten competitie 
werd gewonnen door team 
A; Dena, Toon S. en
Toon B. In de kantine vindt 
een gezellige prijsuitrei-
king plaats. Jan begon 
samen met Dora en Toon 
met een nieuw opgezet-
te recreanten training. De 
voorbereidingen voor het 
jeugdkamp waren in volle
gang. Ook deze maand 
vond de jaarlijkse feest-
avond plaats. BC. Ganze-
veer werd kampioen in de
HBB-competitie en op 27 
april was het 40 jaar gele-
den dat Sandra Driessens 
lid werd van Mixed.
Sporthal de Suijtkade (Fit-
land), waar de HBB haar 

competitie speelt, was on-
langs overgenomen door
Fletcher Hotels. 
 
MEI 
De vriendjesavond voor 
de jeugd was weer erg 
gezellig. Er werd een toer-
nooitje georganiseerd voor 
de competitieleden. Mixed 
kreeg ruim €253,00 van de 
Rabo Clubkas Campag-
ne. Mixed deed mee met 
de jeugd - en senioren-
kampioenschappen van 
de HBB. Koss vd Wijde-
ven werd  HBB kampioen 
bij de jeugd. Op de een 
na laatste vrijdag van de 
maand werden hussel-
wedstrijden georganiseerd 
met BC.Bakel en vond er 
een overleg plaats met de 
jeugdcommissie over het 
jeugdkamp.   Op zondag 
26 mei vonden de bekerfi-
nales en de huldiging van 
de HBB plaats. Mixed 10 
wordt 2e in de Bekerfina-
le. Vanwege Hemelvaart 
was er geen training voor 
de jeugd en was er aan 

Senioren
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de competitie in. Volgens 
de Belastingsdienst is 
Mixed niet belastingplich-
tig. Na de vakantie geven 
Monika, Wendy en Marie-
ke aan te willen stoppen 
met de jeugdcommissie. 
Bas Fransen gaat op zoek 
naar nieuwe commissiele-
den.. Na dit seizoen gaan 
Evi, Anniek, Teun, Rene, 
en Bas de nieuwe jeugd-
commissie vormen.  De 
Algemene Ledenverga-
dering verliep rustig en 
met een mooi voorwoord 
over de vrijwilliger, door 
de voorzitter. Verder een 
open discussie over hoe 
verder te gaan met de 
clubkampioenschappen. 
Na lange tijd kwam er uit 
de douches in het heren-
lokaal weer warm water. 
Peter houdt de opkomst 
van de leden bij. Voor het 
60-jarig Mixed jubileum 
wordt een e- mailadres en 
een app aangemaakt. Op 
27 oktober werden Anne 
en Ton geïnterviewd bij 
Omroep Kontakt.

NOVEMBER
Op 1 november gingen de 
clubkampioenschappen 
niet door. In de kantine 
leek het op een discotheek
door de erg harde muziek 
vanwege een feestje van 
derden. Bas, Evi, Lieke, 
Sanne, Anke, Sanne, Anke 
en Anniek worden genomi-
neerd voor de Laarbeekse 
Vrijwilligers Complimen-
ten, Jeugd tussen 16 en

SEPTEMBER 
De Mixed-grill vond tradi-
tioneel weer plaats bij de 
familie vd. Vegt. Op vrijdag 
de 13e vond de eerste
seniorentraining plaats 
van het nieuwe seizoen. 
Er werd een jubileumcom-
missie samengesteld be-
staande uit: Peter van Leu-
ken, Gert Lahaye, Martijn 
van Oeffel, Bas Fransen, 
Anja Beekmans, Ruud van 
Kilsdonk en Ruud Fransen, 
die het 60 - jarig jubileum 
van Mixed in januari 2021 
moet gaan voorbereiden. 
Het eerste overleg met 
een uitgebreide commissie 
vond plaats op vrijdag 20 
september.
Peter gaat Jan helpen om 
de recreanten te trainen. 
De clubkampioenschap-
pen werden geannuleerd
vanwege een tekort aan 
aanmeldingen en de leden 
konden in verband daar-
mee een poll invullen. De
jeugdgroep gaat met 8 en 
de senioren met 7 teams 

oren en een gezellig afslui-
tingsdrankje in de kantine. 
Mixed ging op vakantie. 

AUGUSTUS
In de vakantie konden le-
den van de HBB vereni-
gingen in d’n Ekker met el-
kaar badmintonnen (zomer 
badminton) van 11 juli tot 
15 augustus. Vanuit Mixed 
hadden maar liefst 44 ver-
schillende spelers meege-
daan. Voor de Mixedleden 
was dat gratis. Op de eer-
ste donderdag waren zo’n 
60 hbb-leden aanwezig. 
Op 23 augustus startte het 
nieuwe badmintonseizoen 
2019-2020. De gemeen-
te Helmond wilde dat de 
gebreken in de sporthal 
op Suytkade (waar Mixed 
haar competitie speelt) 
binnen vier weken waren
opgelost. Anja benaderde 
de leden in de vakantie 
via een groeps-app om 
zich aan te melden voor de 
Mixed-grill.  
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van 2019 uitgegeven. Het 
bestuur berzorgde de jaar-
lijkse Kerstkaart (gemaakt 
door Marlie) bij de leden. 
De laatste activiteit waar 
Mixedleden bij betrokken 
waren was de jaarlijkse 
dorpsquiz Kwizut. 
Er werden in 2019 in totaal 
6 Minimiksen uitgegeven 
met tussen de 52 en 56 
bladzijden. Mixed had mi-
nimaal 192 leden en maxi-
maal 195.
 

ling bij BC.Bakel. In de 
‘Mooilaarbeek’ krant werd 
een oproep geplaatst voor 
deelname aan de begin-
nerscursus badminton die 
in januari 2020 gaat begin-
nen. Op 27 december nam 
een aantal jeugdleden deel 
aan het Oliebollentoernooi 
van HBC. Phoenix. Op de
laatste vrijdag van het jaar 
was er geen training voor 
de jeugd, konden de seni-
oren al om 19.30u begin-
nen met badmintonnen en 
werd de laatste Minimiks 

30 jaar. 
‘Breaking News’ op Face-
book; de clubkampioen-
schappen van de jeugd en 
de senioren zijn gepland 
op zaterdag 27 juni 2020. 
De opkomst bij de recrean-
ten training is minimaal. De 
opkomstlijst laat zien; 20-
30 jaar goed / 40-50 jaar 
matig / boven 50 jaar goed. 
Op 29 november stond de 
sportzaal op z’n kop door 
de komst van 3 gezellige 
Pieten. De jeugdleden Pim 
en Caithlyn werden jeugd-
prins Luukske XXXIV en 
jeugdprinses van Ganzen-
donck.
 
DECEMBER
Op 7 december was Rien 
40 jaar lid van Mixed en 
een afvaardiging van het 
bestuur kwam met een
slagroomtaart naar Ge-
mert. De week daarop was 
de zaal dicht in verband 
met de Kerstshow van de
Rollerclub, maar was er in 
de kantine een joker, rik en 
spelletjes avond georga-
niseerd. Op 11 december 
had Mixed een uitwisse-
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Nieuwjaarsreceptie 2020

Op vrijdag 3 januari werd 
de traditionele nieuwjaars-
receptie gehouden in onze 
feestlocatie in sporthal 
d’n Ekker. Nadat er in de 
hal fanatieke potjes wer-
den gespeeld om de extra 
pondjes van de feestdagen 

er zo snel mogelijk af te 
krijgen, voor velen van ons 
een elk jaar terugkerend
goed voornemen, kwamen 
er steeds meer Mixed le-
den en vrienden van Mixed 
in de kantine om samen 
te proosten op een nieuw 
jaar. Nadat iedereen elkaar 
persoonlijk de beste wen-
sen had gegeven voor een 
hopelijk gezellig, sportief, 
succesvol maar bovenal 
gezond 2020, nam onze
voorzitter samen met de 
overige bestuursleden 

Stan, Anne, Gert en 
Peter het woord om 
kort vooruit te kijken 
op wat weer een 
heel mooi jaar be-
loofd te worden. Na 
de speech gingen 
alle goed gevulde 
champagneglazen 
omhoog om zo te 
toasten op het nieu-
we jaar.
Vervolgens hebben 
de leden van de 
BAC (Sonja, Anja, 

Martijn, Roger, Paul en 
Deany), nadat ze ook al 
alle glazen champagne 
hadden gevuld en rondge-
deeld, een heerlijk buffetje 
klaargezet.
Voor dit buffet kunnen we 
Hans van Gend bedanken 
die dit weer mogelijk heeft 
gemaakt.
Vervolgens is er weer ge-
zellig bij gekletst over de 
feestdagen die achter ons 
lagen en over het leuke 
jaar dat voor ons ligt. Het 
was nog lang gezellig en 
uiteindelijk, geen idee 
hoe laat, gingen we weer 
voldaan naar huis in de 
overtuiging dat we, na al 
die goede wensen, een 
fantastisch jaar tegemoet 
gaan.

DE BESTE 
WENSEN
VOOR 2020
Door Ruud Fransen
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1 bestond uit Ton, Monika, 
Marlie en Ruud. Team 2 uit 
Harry, Paul, Marije en Evi. 
Voorafgaand aan de zwa-
re sportieve inspanningen 
had Jaimy gezorgd voor 
een heerlijk stamppotbuf-
fet en lekkere soep.
Daarna nam Peter Stof-
berg het woord waarin hij 
nogmaals uit heeft gelegd 
waarvoor we allemaal 
aanwezig zijn, natuurlijk 
heeft hij tevens iedereen 
bedankt voor de aanwe-
zigheid.
Daarna nam Mario Rovers 
de microfoon over om de 
spelregels uit tel leggen. 
Het kwam er eigenlijk op 
neer dat je zo snel moge-
lijk moest fietsen zodat er 
een beker met bier begon 
te kantelen die vervolgens 

Binnefiets avond

Op zaterdag 1 februari 
werd er door Peter en Jai-
my Stofberg een benefiet-
avond georganiseerd met 
als doel zoveel mogelijk 
sponsorgeld op te halen 
voor het Alp d’Huzes team 
Stofberg. Onze voorzitter 
Ton heeft op de nieuw-
jaarsreceptie al aandacht 
gevraagd voor dit mooie 
initiatief en al snel waren 
er meerdere Mixed leden 
enthousiast om aan deze 
leuke activiteit mee te 
gaan doen, zeker gezien 
het fantastische doel.
Waarom heet het dan bin-
nefietsavond en geen be-
nefietavond? Simpel, zo-
wel Alp d’Huzes als

Door Ruud Fransen

ook deze avond staan in 
het teken van fietsen. Als 
BC Mixed hadden we met 2 
teams ingeschreven. Team 

FIETSEN EN DRINKEN VOOR 
EEN GOED DOEL
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al fietsend op gedronken 
moest worden. Al het bier 
dat naast de mond ging of 
er weer werd uit gekwijld 
werd door de tegenstander 
opgevangen in een teiltje 
en moest alsnog worden 
opgedronken (op 1 februa-
ri was er duidelijk nog geen 
angst voor Corona).
Degene die dat het snelst 
deed gaf het stokje over 
aan een teamgenoot die 
vervolgens hetzelfde 
moest presteren. Beide 
Mixed teams, bestaan-
de uit echte sportmensen 
natuurlijk, behaalde la-
chend en met 2 vingers 
in de neus een toppositie 
in hun poule en daarmee 
de kwartfinale. Tussen de 
wedstrijden door werden 
er ook nog dopingcontro-
les gehouden waarbij ik er 
als eerste werd uitgepikt 
voor een controle, het-
geen logisch is gezien de 
bovenmenselijke prestatie 
die er werd geleverd. Van-
zelfsprekend werd ik op 
alle tests positief bevon-
den maar gelukkig mocht 
ik toch mee blijven strijden. 

Na nog enkele lekkere 
kippenpootjes en spare-
ribs te hebben verorberd 
begonnen de spannende 
kwartfinales. Enigszins on-
verwacht vond team 2 hier
hun Waterloo, terwijl team 
1 doorging naar de halve 
finale. Helaas was dit voor 
team 1 ook het
eindstation. Aan de andere 
kant, inmiddels hadden we 
eigenlijk wel genoeg bier 
naar binnen en
over onze kleren gehad. 
Uiteindelijk kwam het team 
van hoveniersbedrijf Top 
Gardens van Arian
de Groot als zeer blije win-
naars uit de eindstrijd.
Grote winnaars waren ech-
ter Peter en Jaimy, zij heb-
ben een zeer geslaagde 

en goed verzorgde
avond georganiseerd 
waarbij maar liefst € 2.990 
is opgehaald voor het goe-
de doel. Wij als BC
Mixed hebben hier graag 
aan meegeholpen en wen-
sen team Stofberg heel 
veel succes tijdens
Alp D’Huzes.

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

Wilt u reserve-
ren?
Doe dit dan bij 
voorkeur online. 
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en het werd een 5-0 ne-
derlaag. Ook van Estland 
konden de dames niet win-
nen, maar de uitslag zag er 
wel beter uit, het werd een 
3-2 nederlaag. Tegen het 
duidelijk zwakkere Luxem-
burg werd een 5-0 over-
winning behaald, maar 
Denemarken, als eerste 
geplaatst, ging door naar 
de kwartfinale.
De heren in groep 6 had-
den het, relatief gezien iets 
gemakkelijker, hun groep 
bestond, behalve Neder-
land, uit Slowakije. Luxem-
burg en Litouwen. Alle 
wedstrijden werden met 

Badminton Nederland Nieuws

In de week van 11 t/m 16 
februari j.l. zijn in het Fran-
se Liévin de Europese 
kampioenschappen voor 
landenteams gespeeld, zo-
wel voor dames- als voor 
herenteams. Het toernooi 
bestond uit een aantal 
poules waarin vier landen-
teams, waarvan de win-
naar terecht kwam in de 
kwartfinale.
Voor de dames duurde het 
toernooi niet erg lang, zij 
waren ingeloot in groep 1, 
met Denemarken, Estland 
en Luxemburg. Nederland 
was geen partij voor het 
veel sterkere Denemarken 

HET MANNENTEAM WINT 
ZILVER OP DE EK VOOR LAN-
DENTEAMS IN FRANKRIJK
Door Jan Driessens

5-0 gewonnen en Neder-
land, als zesde geplaatst, 
behoorde bij de laatste 
acht.
In de kwartfinale kreeg 
Nederland het als tweede 
geplaatste Engeland als 
tegenstander. De heren 
begonnen goed en namen 
een 2-0 voorsprong, maar 
die werd door de Engelsen
omgezet in 2-2. Het laat-
ste herendubbel werd in 
drie sets gewonnen door 
Nederland, waardoor een 
plaats in de halve finale 
zeker was.
In de halve finale was 
het als derde geplaatste 
Frankrijk de tegenstander.
De strijd ging gelijk op, van 
1-1 werd het 2-2 en weer 
was het herendubbel Jille 
met van de Lecq te sterkt 
en werd de eindstand op 
3-2 gebracht. De finale 
was binnen.
Op zondag 16 februari 
werd de finale gespeeld 
tussen het als eerste ge-
plaatste Denemarken en 
Nederland. Denemarken 
was te sterk en won met 
3-0 en won daarmee voor 
de achtste keer het Euro-
pees kampioenschap.
Het is voor Nederland de 
eerste keer dat ze in de fi-
nale terecht komen. Frank-
rijk en Rusland deelden de 
derde plaats.
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toernooi in Boekel wonnen 
Geert v d Eijnde en Leon 
Beekman het herendubbel 
in de A-klasse. Het ging 
heel goed met de A-jeugd 
van BC Mixed, want op het 
teamtoernooi van Bakel 
werd het A-team kampioen 
in hun klasse.
Nieuw was ook een nieuw 
soort puzzel, een echte 
“grote mensen puzzel,” 
zoals iemand dat noem-
de. De samensteller was 
Tonny Snijders. Je moest 
wel iets weten van Mixed 
en van badminton, om de 
oplossingen te weten. Zo 
werd gevraagd wat het 
aantal badmintonbanen
was van d’n Ekker, ’t Anker 
en de Cityhal. Een andere 
vraag: Hoeveel kinderen 
hebben Yvonne Lahaye en 
Thea Kluijtmans.
Rien van Kessel had weer 
een grote reis gemaakt en 
deze keer was dat Tunesië. 
Uit Even lachen:
Zij: “Waarom luister je niet 
als ik iets zeg?”
Hij: “Omdat ik me onmoge-
lijk zo lang kan concentre-
ren!”

en Sandra Driessens en 
beide leden zijn geslaagd. 
BC Mixed had er twee ge-
diplomeerde trainers bij.
BC Mixed had in 1995 166 
leden, waarvan 78 jeugd-
leden ( en twee ereleden).
De recreanten competitie 
was halverwege en er ver-
schenen elke maand uit-
gebreide verslagen in de 
Minimiks.
Mixed had vijf teams in 
de jeugdcompetitie van 
de HBB, vooral Team 2 in 
de E-klasse deed het erg 
goed. Na 9 wedstrijden 
had het team 6 punten 
voorsprong op de nummer 
2, maar die had wel een 
wedstrijd minder gespeeld. 
Ook mixed 4 en Mixed 5 
deden het erg goed. Het
beloofde een paar kampi-
oenen voor dat seizoen. 
Ook op de toernooien 
deed de Mixed jeugd het 
erg goed. Op ’t Veertje 

Wat er 25 jaar geleden gebeurde....
De nieuwjaars party van 
1995 werd gevierd op vrij-
dag 6 januari en werd druk 
bezocht. De organisatie 
(BAK) was in handen van 
Ad en Heidi Breijnaerts, 
Ton Slaets en Alexander
Vesters.
In januari 1995 werden 
de clubkampioenschap-
pen weer eens gespeeld 
in sporthal ’t Anker, voor-
al een financiële kwestie. 
De clubkampioenen van 
dat jaar waren Ellen Man-
ders en Thierry Palmers. 
De belangstelling, met 50 
deelnemers, viel best mee, 
in vergelijking met vooraf-
gaande jaren.
Ook in januari 1995. Twee 
leden van BC Mixed heb-
ben in ’t Anker hun examen 
voor badmintontrainer A 
afgelegd. Dit examen werd 
georganiseerd door de Ne-
derlandse badmintonbond. 
Het waren Marlie Fransen 

Recreantencompetitie.
Seizoen 1994-1995. Team 3 
met Rob Andriesseen Dick 
Toussaint tegen het nog 
ongeslagen team 5 met
Tiny Verbrugge en (invaller)
Jowan Iven. Teller Albert 
Maas
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aan andere competities 
wordt aandacht besteed". 
Het competitie boekwerk 
telt 82 bladzijden en is een 
naslagwerk voor wat be-
treft de complete geschie-
denis van Mixed op het 
gebied van de competitie 
tot 2011.
Ook in dit jubileumjaar 
maakte Jan een ‘Jubileu-
magenda 2011 BC.Mixed 

GESCHIED-
SCHRIJVIN-
GEN DOOR 
DE JAREN 
HEEN,
DEEL 3.
Door Rien v Kessel

WORDT VERVOLGD

De geschiedenis boom van Mixed

Het 50-jarig bestaan van 
Mixed werd gevierd in 
2011. In 2010 bracht Jan 
Driessens een handzaam 
boekje uit met de titel 
‘vijftig jaar badminton in 
Beek en Donk’.  In dit ju-
bileumjaar bracht Jan nog 
een boekwerk uit onder 
de titel ‘Badmintonclub 
Mixed Beek en Donk, 50 
jaar competitie’. Vooral de 
competitie heeft een grote 
rol gespeeld in die vijftig 
jaar, maar er is natuurlijk 
veel meer gebeurd. Alle 
teams, zowel jeugd als se-
nioren, wanneer
heeft wie gespeeld in welk 
team, zijn allemaal terug te 
vinden. Ook de foto's van 
de kampioensteams, voor 
zover aanwezig. Want in 
het begin van het bestaan 
van Mixed werden er niet 
zoveel foto's gemaakt. Ook 

– vijftig jaar badminton in 
Beek en Donk’. Een agen-
da, A5 formaat met de 
geschiedenis van Mixed. 
Hierin stonden ook de ver-
jaardagen van de leden en 
de agenda van het jubile-
umjaar. 
Bij het jubileum van 50 jaar 
Mixed had Jan een exposi-
te georganiseerd van heel 
veel foto's en andere in-
formatie en attributen over 
de afgelopen 50 jaar. Deze 
expositie is opgezet met 
hulp van een aantal Mixed 
vrijwilligers en daar zijn fo-
to's van gemaakt.
Jan heeft die foto's gebun-
deld in een fotoboek ’Expo 
50 jaar BC.Mixed’. Ook dit 
boek is een onderdeel van 
de geschiedenis van onze 
vereniging.

Wat er 25 jaar geleden gebeurde....

Recreantencompetitie.
Seizoen 1994-1995. Team 3 
met Rob Andriesseen Dick 
Toussaint tegen het nog 
ongeslagen team 5 met
Tiny Verbrugge en (invaller)
Jowan Iven. Teller Albert 
Maas
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MIXED LEDEN MAX EN NOVI 
WIELAND NEMEN DEEL AAN 
NEDERLANDSE KAMPIOEN-
SCHAPPEN BADMINTON 2020

NK Badminton 2020

Door Astrid Wieland

In het Topsportcentrum 
van Almere zijn in het 
weekend van februari weer 
de NK badminton georga-
niseerd. BIj de heren was 
het Marc Caljouw die zijn 
titel wist te prolongeren ten 
koste van Joran Kweekel. 
BIj de dames ging de strijd 
weer tussen Gayle mahu-

lette en Soraya de Visch 
Eijbergen.  En ook deze 
keer ging de titel naar 
Soraya. 
Ook Max en Novi Wieland 
(ooit begonnen als 6 jarige 
leden bij onze vereniging 
en nog steeds niet spelend 
lid) hebben deelgenomen 
aan dit toernooi.  Max in de 

single en dubbel en Novi in 
de single en de gemengd-
dubbel. Beide moesten 
al op vrijdag starten op 
het kwalificatie toernooi 
dat gespeeld werd in de 
breedtesporthal van Top-
sportcentrum.

Max wist de eerste ronde 
in de single knap te win-
nen maar daarna was Nick 
Fransman (in 2018 nog 
de runner op in de single) 
te sterk. In de dubbel wist 
Max samen met zijn part-
ner Rik Hermans wel het 
hoofdtoernooi te bereiken. 
Daar troffen ze Marco de 
Jager en Brent Maarsingh. 
Hoewel Max en Rik de 
eerste game nog wisten 
te winnen waren de twee-
de en derde game voor de 
Eredivisie spelers uit Gro-
ningen. Resultaat was een 
plek bij de laatste 16!

Voor Novi starte het toer-
nooi met de single. De eer-
ste twee wedstrijden wer-
den makkelijk gewonnen 
maar de laatste wedstrijd 
in het kwalificatie toer-
nooi was wat lastiger. Novi 
moest deze partij tegen 
Anouk van Wijk spelen, 
een speelster uit de eerste 
divisie waar ze dit jaar nog 
niet van gewonnen had.  
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ke. De tweede game werd 
door Meike met 21-15 ge-
wonnen. Resultaat was 
een mooie plek bij de laat-
ste 8 van Nederland!

Zowel Max als Novi kun-
nen terug kijken op een 
prima toernooi. Beide zijn 
dit jaar in de tweede divisie 
uitgekomen en hebben be-
wezen mee te kunnen met 
de spelers uit de eerste en 
Ere divisie. 

Gelukkig voor Novi lukte 
het nu wel en in drie games 
wist ze de parij te winnen. 
Daarmee plaatste ze zich 
voor het hoofdtoernooi. 
Na deze partijen mocht ze 
haar eerste wedstrijd in de 
mix spelen. Novi speelde 
de mix samen met David 
van Dalm. Helaas moesten 
zij in de eerste ronde van 
het kwalificatie toernooi 
meteen tegen de eerste 
geplaatste. Deze partij 
ging in twee games verlo-
ren. 

De eerste ronde van het 
hoofdtoernooi moest Novi 
tegen Dorien Lups spelen. 
Dorien speelt net als Max 
en Novi bij Roosterse BC 
en komt uit in de Ere Divi-
sie. De eerste game werd 
nog met 21-11 verloren 
door Novi maar de tweede 
en derde game wist ze ver-
rassend genoeg te winnen. 
In de kwartfinale was Mei-
ke Versteeg de tegenstan-
der. De eerste game was 
erg spannend, maar deze 
ging met 22-20 naar Mei-

Novi Wieland made for a pleasant surprise by reaching the quarterfinals at the 
recent Dutch National Championships. Here are some highlights of her last 2 
matches. Undoubtedly, we will see more of Novi in the near future!

* Op facebook werd een filmpje van Novi geplaatst, met bovenstaande tekst en foto!

NK Badminton 2020
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nale overtuigend en ston-
den in de middag tegen
Ruben Jille en Alyssa Tir-
tosentono in de finale. Ook 
deze partij werd overtui-
gend in 2 sets gewonnen
(21-17/21-16). Selena en 
Robin waren 1e geplaatst 
en deden hun plaatsing 
eer aan. Weinig echte
tegenstand voor dit ko-
ningskoppel. Selena ver-
telde na afloop dat ze druk 
aan het voorbereiden zijn 
voor de Olympische spe-
len in Tokyo. Een vol pro-
gramma wat afgewerkt 
moet worden tot aan de 
start op 24-7.
Ook weinig problemen 
voor Selena Piek en haar 
damesdubbelpartner Che-
ryl Seinen, sinds 2017. Zo-
wel in de halve finale als in 
de finale tegen Deborah 
Jille en Alyssa Tirtosento-
no werd de overmacht van
deze dames duidelijk (21-
15/21-11)
Op de Olympische spelen 
van 2016 in Rio won ze 
samen met haar toenma-
lige dubbelpartner Eefje 
Muskens brons, laten we 
hopen dat ze met Cheryl 
Seinen minstens zo suc-
cesvol is in Tokyo.
De koningin van de dames-
single in Nederland sinds 4 
jaar had ook dit jaar weinig 
moeite met haar tegen-

start gegaan, op vrijdag en 
zaterdag waren er al vele 
wedstrijden gespeeld om
op 2-2 tot een mooie finale-
dag te komen met alle ge-
plaatste spelers present.
Het programma was vol, 
in de ochtend een mooi 
programma van de halve 
finales en in de middag, na
13.00u volgden de finales. 
De ochtend werd afgetrapt 
met de gemengd dubbels, 
opvallend detail was dat 
over de hele dag alle wed-
strijden in 2 sets zijn ge-
speeld.
Robin Tabeling en Selena 
Piek wonnen hun halve fi-

Zuster Katja

2 Febr. was een grote dag 
voor het Nederlandse bad-
minton. Op de eerste en 
belangrijkste plaats was er
natuurlijk het wereldbe-
roemde BC Mixed Jeugd-
toernooi waar op het hoog-
ste niveau wedstrijden op 
een sportieve en spannen-
de manier werden uitge-
vochten. Dat gebeurde ook 
elders in het land, namelijk 
in het topsportcentrum in 
Almere, daar vonden de 
halve finales en de finales 
van het jaarlijkse Neder-
landse Kampioenschap-
pen badminton plaats.
De NK was op 31-1 van 

SUPPORTER OP HET NK
IN ALMERE
Door Katja van der Vorst
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standers. Alhoewel ze in 
een interview aangaf dat 
ze een lastig jaar heeft ge-
had met enkele tegensla-
gen op zowel sportief als 
privégebied was Soraya 
de Visch Eijbergen heer en 
meester in haar
partijen. Wat een souples-
se, het was prachtig om te 
zien met welk gemak ze 
een tegenstandster be-
speelt en de wedstrijd met 
een ogenschijnlijk speels 
gemak naar zich toetrekt. 
Ze won haar finale tegen 
Gayle Mahulette met 21-
14/21-12.
Mark Caljouw was in de 
halve finale snel klaar met 
Dennis Koppen (21-11/21-
14). Kreeg hij in de eerste
set van de finale nog wat 
tegenstand van Joran 
Kweekels die 2e geplaatst 
was, was daar in de twee-
de set nog maar weinig 
van te zien (21-18/21-12). 
Hij trok de titel in de he-
renenkel weer naar zich 
toe nadat hij vorig jaar nog 
in een thriller zijn meerdere 
moest erkennen in Joran.
De mooiste partij van de 

dag was de Herendubbel. 
Robin Tabeling met zijn 
vaste dubbelpartner Jelle
Maas namen het in de fina-
le op tegen Ruben Jille en 
(jonkie) Ties van der Lecq. 
De gedoodverfde winnaar 
was natuurlijk het duo Ta-
beling/Maas maar Ruben 
en Ties wilden vanaf het 
begin af aan duidelijk ma-
ken dat ze er stonden om 
daar een stokje voor te 
steken. De eerste set was 
spannend, en hoewel Ro-
bin en Jelle de hele set 
voor hadden gestaan trok-

ken Ruben en Ties in de 
verlenging de set naar zich 
toe. Ook de tweede set 
werd door Robin en Jelle 
geleidt tot het uiteindelijk 
toch nog 18-18 werd en 
Ties en Ruben uiteindelijk 
met 21-19 aan het langste 
eind trokken. Fantastisch 
partij om de dag mee af te 
sluiten.
Het was een mooie re-
genachtige dag om bin-
nen door te brengen met 
prachtig badminton. Vol-
gend jaar zijn we zeker 
weer van de partij.

Akkermuntstraat 16
5741 VK  Beek en Donk

Tel.: 0492-462911

Auto en Motorrijschool 
 DE JONG
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Kaderavond

Op zaterdag 7 maart werd door ons bestuur 
weer een geweldige kaderavond aangebo-
den.
Eenieder die, op wat voor manier dan ook, 
als vrijwilliger zijn of haar steentje bijdraagt 
aan het succes van onze geweldige club 
kreeg een uitnodiging voor deze avond. 
Ook dit jaar waren we met dank aan Toon 
en Annie weer welkom in de rollerhal. Met 
een opkomst van ca. 40 personen hebben 
vele vrijwilligers gehoor gegeven aan de 
uitnodiging. Degenen die vaker op deze 
avond aanwezig zijn geweest weten dat het 
bestuur (meestal in de persoon van Peter) 
elk jaar weer een activiteit bedenkt. Elk jaar 
is het weer spannend wat we mogen gaan 
doen. Dit kan werkelijk van alles zijn. We 
hebben al toneel gespeeld, poppenkast ge-
speeld, kinderfeestje gevierd, mega triviant 
gedaan,  etc. etc.. Dit jaar had het bestuur 
opnieuw iets bijzonder leuks bedacht. Een 
soort van escaperoom. De diverse teams, 
herkenbaar aan de kleur van het shuttle-
tje dat door Ton was uitgedeeld, moesten 
allerlei opdrachten uitvoeren met als eind-
doel het vinden van een sleutel waarmee 
een kluisje geopend kan worden. In dit 
kluisje zat de naam van degene die zich dit 
jaar vrijwilliger van het jaar mocht noemen 
en daarvoor de Jan Driessens vrijwilligers 
oorkonde in ontvangst mocht nemen. Zoals 
elk jaar gingen alle teams hier bijzonder fa-
natiek mee aan deslag. Oplossen van een 

ESCAPEROOM IN DE 
ROLLERHAL
Door Ruud Fransen
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behoorlijk moeilijke sudoku, anagrammen, 
scrabble-woord, speurtochtjes door de hal 
en kleedlokalen en ga zo maar door. Uitein-
delijk zijn alle teams erin geslaagd het kluis-
je te vinden, natuurlijk niet allemaal even 
snel zodat er een winnaar aangewezen kon 
worden. In dit geval het team met het witte 
shuttletje, bestaande uit Lieke, Raymond, 
Marieke, Marianne, Inty en René. Maar 
eigenlijk waren alle teams winnaars, want 
we mochten ons kluisje houden en daarin 
zaten heerlijk paaseitjes.
Zoals gezegd kon nu de kluis worden geo-
pend met de winnaar van de vrijwilligersa-
ward. Aan Anne Swinkels de eer om de per-
soon in kwestie bekend te maken. Winnaar 
was, unaniem gekozen door het bestuur, 
Monika Slaets. Monika is enkele jaren lid 
geweest  van de bijzondere activiteiten 
commissie (1994-1999) en al vele jaren 
(vanaf 2010) is ze bijzonder actief als jeugd-
trainster en leiding van de jeugdcommissie. 
Volkomen terecht dus dat ze hiervoor een 
oorkonde in ontvangst mocht nemen.
De hele avond was weer prima verzorgd. 
Ons bestuur bracht allerlei lekkere hapjes 
rond, Anja stond, i.v.m. afwezigheid van 
Gert,  als vanouds achter de bar om ieder-
een van drinken te voorzien en Stan was 
weer de DJ.
Zoals het zo mooi heet, het was nog tot 
laat onrustig en vooral beregezellig in de 
bar van de rollerhal. Opnieuw een zeer ge-
slaagde kaderavond! Bestuur, bedankt.

Kaderavond

Monika Slaets ontvangt de Jan 
Driessens vrijwilligers award.
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BESTE MINIMIKS LEZERS
In  deze rubriek wordt elke editie een 
badminton collega gevraagd om wil-
lekeurig enkele vragen te beantwoor-
den die hen worden toegezonden. 
Deze vragen worden met een aantal 
“vaste” vragen verwerkt in deze ru-
briek.
Deze editie hebben we Sabitrie bereid 
gevonden om dit keer de vragen te 
beantwoorden.

Hallo allemaal, mijn naam is Sabitrie-
Heesakkers. Door de redactie ben ik 
gevraagd om mee te doen met “Wat 
een vraag”. Natuurlijk heb ik ja gezegd. 
Laten we beginnen met de vragen
die ik heb doorgekregen via de mail.

Ik ben dus Sabitrie, 58 jaar geleden 
geboren in Suriname. We zijn in 1975 
naar Nederland gekomen. Destijds 
was ik 14 jaar en vond het allemaal erg 
spannend. Eigenlijk wilde ik hele-
maal niet terug want ik moest al mijn 
vriendinnen achterlaten, maar ja, ik 
had natuurlijk geen keuze. Toen we 
in Nederland waren vond ik het heel 

erg koud en wilde ik snel terug naar 
Suriname. De eerste maanden hebben 
we in Den Haag gewoond, daarna 
kregen we al snel een woning in Beek 
en Donk waar ik, met veel plezier, al 45 
jaar woon. Ik ben getrouwd met Mari 
en samen hebben we 2 zonen. Michael 
en Joey.
 
Sinds 1989 ongeveer speel ik bij BC 
Mixed, de precieze datum weet ik niet 
meer maar het is al een hele tijd. Bij BC 
Mixed ben ik meteen vanaf het begin 
gestart met competitiespelen omdat er 
een tekort aan dames was. Voor ik bij 
Mixed kwam heb ik ook nog een paar 
jaar bij DOT gespeelt.
Op het moment speel ik in de eerste 
klasse, ik heb niet echt een vast team 
maar speel al wel jaren met dezelfde 
herenpartner Rob Slaets. Dat bevalt 
erg goed.
 
Op het moment is het half 4 in de 
middag. Ik kom net binnen van werk, 
na het invullen van de vragen ga ik 
beginnen met het avondeten.
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 1) Wat doe je voor werk?
Ik werk op het klooster voor de Zusters 
van het Heilig Bloed. Misschien wel 
leuk om te vertellen dat deze missie-
zusters van het kostbaar bloed zich 
vanuit Duitsland hebben gevestigd. 
Eerst in Helden-Panningen en toen 
het klooster daar te klein werd is er in 
1903 een nieuwe huisvesting gezocht. 
Dit werd een landgoed met een klein 
landhuis aan de Kloosterdreef in 
Aarle-Rixtel. Op het moment verblijven 
er 32 zusters, hoofdzakelijk uit Duits-
land maar ook enkele uit Oostenrijk en 
Nederland. Ik werk daar al 36 jaar met 
veel plezier en help de zusters bij de 
dagelijkse verzorging. Even voor de 
duidelijkheid, ik vind het werk erg leuk 
en ik heb veel respect voor de zusters 
die daar zitten maar ben blij dat ik ’s 
avonds naar mijn mannetje thuis kan. 
Non zijn zou niks voor mij zijn haha….

2) Wat is je favoriete vakantiebe-
stemming en waarom?
In India liggen mijn roots, daar ben ik al 
2 keer geweest, ik voel me daar thuis.
Supervriendelijke mensen, prachtig 
land en heel lekker eten.  

3) Welk vak vond je het leukst op 
school en waarom?
Op school vond ik gym het allerleuk-
ste, vooral als we buitenactiviteiten 
hadden. Voetbal was favoriet, meestal 
was dit dan samen met de jongens 
omdat andere meisjes niet echt van het 
voetbal waren. In Suriname heb ik ook 
bij voetbal gezeten en toen we in Beek 
en Donk kwamen wonen heb ik nog bij 
Gemert gespeeld.

4) Wat is je favoriete jaargetijde en 
waarom?

Ik ben een echt zomermens, ben ook 
blij dat dat grauwe koude weer bijna 
voorbij is. Zodra het weer het toelaat 
ben ik buiten te vinden.

5) Beschrijf je ideale avondje uit, 
wie is daar nog meer bij?
Bij mijn favoriete avondje uit ga ik sa-
men met mijn vriendinnen eerst heerlijk 
uit eten met een lekker wijntje erbij. Tij-
dens het avondje uit wordt er vaak veel 
en vaak gelachen en kan een lekker 
potje roddelen niet achterblijven.
 
Buiten badminton is koken en lekker 
eten een andere grote hobby van me. 
Thuis sta ik vaak in de keuken en hou 
ervan om verschillende recepten uit 
verschillende landen uit te proberen. 
Man en kinderen zijn dankbare eters, 
vooral als ik Surinaams kook, dat is 
ieders favoriet.
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Tijdens het jeugdkamp Ommel in 2008 
werd er iemand gevraagd om te koken. 
Aangezien koken een hobby is kwam 
dat goed uit. Ik vind het erg leuk om zo 
mijn steentje bij te dragen aan de club 
met iets wat ik ook nog leuk vind om te 
doen. 2 vliegen in 1 klap, zeg maar.

6) Wat kijk je graag op TV. Heb je 
een favoriete serie?
Mijn favoriete programma’s zijn “Wie 
is de mol” en “Boer zoekt vrouw” net 
als de rest van Nederland waarschijn-
lijk, hahaha. Verder kijk ik heel veel 
voetbal. Mijn favoriete club is PSV als 
ik de kans krijg gaan we af en toe ook 
live naar een wedstrijd kijken, dat is zo 
gaaf om mee te maken. De sfeer en het 
stadion, ik geniet daar erg van.

7) Waar kun je ‘s nachts voor wakker 
gemaakt worden?
Het liefste laat je me gewoon lekker 
met rust ’s nachts maar als het dan 
toch echt moet kun je maar beter een 
glaasje wijn en/of iets uit de frietpan 
bij hebben om het leed van het wakker 
maken te verzachten.

8) Wat is het leukste kadootje dat je 
ooit van iemand hebt gehad?

Nou dat is een makkelijke vraag. Afge-
lopen jaar op mijn verjaardag vertelde 
mijn zoon Joey dat ik oma zou worden. 
Ondertussen is mijn prachtige klein-
zoon Jax geboren. Samen met Mari 
pas ik regelmatig op, het is zo’n leuk en 
tevreden mannetje. We genieten hier 
samen erg van. Ook om je eigen zoon 
met je kleinzoon te zien, heel bijzonder 
om te mogen meemaken, ik raad het 
iedereen aan.

9) Van welke muziek hou je? Heb je 
favoriet nummer?
Van kleins af aan ben ik fan van 
Michael Jackson, toen ik 15 was ben 
ik zelfs naar een concert van hem 
geweest in Amsterdam, dat is een 
prachtige herinnering. Ik heb zelfs mijn
zoon naar hem vernoemd. Als ik alleen 
thuis ben dan gaat de volumeknop 
helemaal open als ik zijn CD op zet en 
wordt er hard meegezongen in Huize 
Heesakkers.
 
Nou Sabitrie dit was het dan. Erg 
leuk om je eens van een andere kant 
te leren kennen. Bedankt voor je 
tijd en het beantwoorden van alle 
vragen. Veel succes verder met de 
competitie. De Redactie
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we sfeertuin. 

Door het zachtere weer 
begint de natuur alweer te 
ontwaken. De dagen wor-
den langer, de vogeltjes 
fluiten, de rozen groeien 
weer en de paaseieren lig-
gen weer in de rekken.

en daar stilgelegd vanwe-
ge alle nattigheid, wach-
tend op betere tijden....

Gelukkig is daar de carna-
val als welkome afwisse-
ling. Het potlood transfor-
meert naar een pilske en 
het paard in de natte wei 
staat op te drogen in de 
gang. Het was weer een 
gezellige dit jaar! Even de 
boel de boel. 

En nu weer met frisse 
moed er tegenaan, want 
het voorjaar staat weer 
voor de deur. Er zitten 
mooie tuinen in de pen, 
nieuwe samenwerkingen 
met vakmensen zijn ge-
start en tussendoor wer-
ken we nog aan een nieu-

De ‘plant’ en zijn verhaal    

Terwijl ik dit schrijf klettert 
de regen voor de zoveelste 
keer tegen de ruiten. De 
natuur hersteld de droge 
zomer van afgelopen jaar. 
De grondwaterstand zal zo 
langzamerhand wel weer 
in de goede richting zijn. 
Door het extreem zach-
te weer gaat het werk in 
de tuinen gewoon door. 
Er worden mooie tuinen  
aangelegd en aangeplant. 
Maar de vele regen gooit 
roet in het eten. Werk-
zaamheden worden hier 

POMPEN OF 
VERZUIPEN
Door Tom Poppelaars

Altijd leuk, en het geeft 
weer nieuwe energie. Laat 
de lente maar komen!
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BOEUF BOURGUIGNON
BENODIGDHEDEN: 
•125 gr gerookt spek, in blokjes • bakolijfolie • 1kg rundvlees om 
te stoven (bijv. riblappen) in grove stukken  • bloem • boter • 1 ui, 
grofgehakt • 1 wortel in blokjes • 1 klein blikje tomaten puree • 500 
ml rode wijn • 500 ml warme runderfond (potje runderfond aanvullen 
met water tot 500ml)
• 2 teentjes knoflook, klein gesneden 
• 2 laurierblaadjes • 5 takjes tijm • bosje platte peterselie • zwarte 
peper • zeezout • 250 gr champignons, in vieren gesneden • 190 gr 
uitgelekte zilveruitjes (klein potje)

Bereidingstijd: 45 minuten / stooftijd; minimaal 3 tot 5 uur

BEREIDING:
1) Zet een grote braadpan op het vuur en bak het spek krokant in 
1 el olie. Schep het daarna uit de pan, maar laat het vet in de pan 
zitten. 

2) Bestrooi de stukken rundvlees licht met bloem en bak rondom 
bruin aan in het spekvet en een flinke lepel boter. Schep het vlees 
uit de pan en laat het vet weer in de pan. 

3) Fruit de ui en wortel een aantal minuten in het vet. Roer de toma-
tenpuree erdoor en bak 1 minuut mee. 

4) Schenk de wijn en runderbouillon in bij de wortels en uien in de 
pan en breng tot kookpunt. Zet dan de pit op laag en voeg het vlees, 
spekblokjes, tenen knoflook, laurier, 4 takjes tijm, 4 takjes platte 
peterselie, snuf zwarte peper en zout toe. 
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5) Laat het vlees minimaal 3 uur op een laag pitje stoven met de 
deksel op de pan. Controleer de inhoud ieder uur en pas als het 
vlees goed mals is, is de boeuf klaar. Dit kan 3 uur duren maar 
misschien ook 5 uur. 

6) Zet een koekenpan op middelhoog vuur en smelt daarin een 
flinke klont boter. Bak de champignons bruin aan met een verkrui-
meld half runderboullion blokje en blaadjes van 1 takje tijm. Als de 
champignons zacht zijn voeg dan een scheutje rode wijn toe en roer 
je de zilveruitjes erdoor en die bak je kort mee. 

7) Vis de laurierblaadjes en kruidentakjes uit de pan met het vlees 
en roer de champignons en zilveruitjes erdoor. Laat nog 25 minuten 
op het vuur pruttelen (zonder deksel) en proef. Boeg eventueel naar 
smaak nog peper en zout toe. Vind je de saus nog te dun, dan kun 
je die binden met bloem en boter of een maïzenapapje (1el maïzena 
+ 1el water). 

8) Serveer de boeuf bourguignon met gehakte platte peterselie, 
aardappelpuree en een glas rode wijn uit de, jawel, Bourgogne. 

Smakelijk eten
Marlie Fransen

Voor de volgende “koken met 

Mixed” wil ik graag weten wat het 

favoriete recept is van:  

Marjan van Dijk
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Jubileum Commissie

Zoals iedereen heeft 
kunnen zien wordt er de 
laatste tijd nog meer ver-
gadert dan op een nor-
male vrijdagavond, en dit 
in allerlei verschillende 
samenstellingen. Kleine 
groepjes en af en toe gro-
tere groepen. Goede kans 
dat deze mixed-leden aan 
het vergaderen zijn over 
het aanstaande jubileum-
jaar. Zoal beloofd houd ik 
jullie middels onze mooie 
Minimiks op de hoogte van 
de voortgang.
Marlie is al geruime tijd be-
zig om een prachtig boek 
te maken wat als naslag-

HET JUBILEUM  KOMT 
STEEDS DICHTERBIJ
Door Ruud Fransen

werk zal gaan dienen over 
alles wat er de afgelopen 
60 jaar bij BC Mixed is ge-
beurd. En met alles bedoel 
ook echt met Alles.
- Op 8 januari zullen we 
starten met een speciale 
nieuwjaarsreceptie waar-
mee het jubileumjaar wordt 
afgetrapt, hier zal ook het 
jubileumboek worden ge-
presenteerd.
- In februari wordt een 
open jeugdtoernooi geor-
ganiseerd.
- In april een schitterende 
feestavond
- In mei organiseren we 
een nachttoernooi met een 

extra activiteit waarvoor 
ook alle oud-leden een 
uitnodiging zullen krijgen. 
Indien je familie, vrienden, 
collega’s hebt die ooit bij 
BC Mixed hebben ge-
speeld, breng ze hiervan 
alvast op de hoogte!!!
- Waarschijnlijk ook in mei 
houden we nog een foto-
wandeltocht waar het hele 
gezin welkom zal zijn om 
deel te nemen.
- Op 4-5-6 juni wordt het 
2-jaarlijks jeugdkamp ge-
houden. Zet dit in jullie 
agenda kids!
- Op 17-18-19 september 
wordt er een senioren-
kamp georganiseerd, een 
seniorenkamp?,
jazeker een seniorenkamp! 
Wordt helemaal geweldig. 
SAVE THE DATE!
Op de zaterdagavond tij-
dens dit kamp wordt de 
Mixed-grill gehouden 
waarbij ook iedereen wel-
kom is die niet mee gaat 
op het kamp.
- In oktober wordt er een 
sponsoravond georgani-
seerd.
Kortom, er staat al gewel-
dig veel aan mooie activi-
teiten in de planning!
Wij hebben er in elk geval 
al heel veel zin in!
Namens de jubileumcom-
missie
Ruud Fransen
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gezien de eerder gespeel-
de wedstrijden in deze 
klasse. Ook het team van 
onze voorzitter speelt in 
deze kampioenspoule. 
De onderlinge wedstrijd 
tussen Mixed 2 en Mixed 
3 leverde toch nog 1 punt 
op voor laatstgenoemde. 
Mixed 3 heeft de kans om 
in de komende wedstrijden 
nog stevig van zich af te 
bijten en een mooie klas-
sering af te dwingen.

Dit seizoen is er één 1e 
klasse binnen de HBB. 
Daarin speelt MIXED 4. 
Het team doet het voor-
treffelijk getuige de tweede 
plaats op de ranglijst. Ge-
duchte concurrent Bakel 
werd al eens verslagen. 
Het zal in deze klasse nog 
spannend worden, getui-
ge het feit dat 4 teams op 
geringe afstand van elkaar 
staan in de klassering.

MIXED 5 staat in de 2e 
Klasse 1 op plek 4, maar 
met slechts 6 punten af-
stand van de nummer 1. 
1 goede onderlinge wed-
strijd zou al kunnen leiden 
tot stuivertje wisselen. Met 
nog 3 wedstrijden te gaan,
waarvan 2 tegen lager 
geklasseerden is nog van 
alles mogelijk. Wie weet, 
misschien nog een kampi-

Senioren competitieJubileum Commissie

Hoe staan onze teams er-
voor in de competitie en bij 
de beker? Laten we begin-
nen met ons vaandelteam,  
MIXED 1. 
Een blik op de ranglijst ver-
teld ons dat het team erg 
goed draait. Een eerste 
plaats met zelfs 1 wed-
strijd minder gespeeld dan 
nummer 2. Met nog 4 wed-
strijden te gaan staat alles 
open, maar als de eerste 
helft van de competitie een 
voorspelfactor is dan zou-
den we wel eens een heel 
mooi kampioenschap voor 
Mixed 1 bij zowel senioren 
alsook jeugd kunnen zien.

In de kampioenspoule van 
de overgangsklasse spe-
len MIXED 2 en MIXED 3. 
Er is 1 wedstrijd gespeeld 
in deze poule en Mixed 2 
staat op een eerste plek. 
Nog veel te spelen, dus 
nog niet echt een duidelijk 
afgetekende stand.
Mixed 2 en RBC uit St-Oe-
denrode lijken echter de 
beste papieren te hebben 

HOE STAAN 
ONZE TEAMS 
ERVOOR?
Door Arne vd Wijdeven

oenschap.

MIXED 6 heeft taaie tegen-
standers in de 3e klasse II. 
Er zijn al aardig wat pun-
ten bij elkaar gesprokkeld 
door het jeugdige team. 
De plaats op de rangljst is 
niet van belang, het plezier 
spat eraf. En dat is wat telt.

In de 4e klasse I is MIXED 
7 de trotse lijstaanvoerder. 
8 keer gewonnen, 1 keer 
gelijk gespeeld. Met nog 3
wedstrijden voor de boeg 
is het zaak het hoofd koel 
te houden in een poging 
om het kampioenschap
binnen te halen. Ook leuk 
om te vermelden is dat Ro-
nald Hertogs inmiddels al 
14 wedstrijden ongeslagen 
is. In de HBB ranglijst staat 
hij daarmee op een 
5e plek. De nummers 1 tot 
en met 4 hebben wel be-
duidend minder wedstrij-
den gespeeld dan Ronald. 
Dus voor ons is Ronald 
duidelijk de persoon
met een indrukwekkender 
prestatie.
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standers wisten nauwelijks 
boven de 10 punten uit te 
komen. Het werd tijdens 
de DE2 nog even span-
nend of het zou lukken om 
de score te behalen die we 
voor ogen hadden. Mari-
anne wist de wedstrijd toch 
naar zich toe te trekken en 
BAM! Voor we het wisten 
was het zover: 8-0. In the 
pocket! 
Om 22.00u waren alle 
wedstrijden al gespeeld en 
konden we de wolkencake 
aansnijden.  
De 1e helft van het seizoen 
zit erop. Die mogen we als 

april de baan op voor weer 
een spannende wedstrijd.
En dan nog Mixed 1. Hoe 
doen zij het? Na 1 gewon-
nen wedstrijd mogen ze op 
26 maart gaan proberen 
Con Brio 3 uit te schake-
len.Dus Mixed 1, 2, 4 en 7 
nog in de race. Komt allen 
kijken om de teams aan te 
moedigen!

Beker wedstrijden
Sinds een aantal jaar is de 
opzet en uitvoering van be-
kerwedstrijden veranderd. 
Ieder team speelt nu mee. 
Hoe doen onze teams het 
eigenlijk?
Wel, Mixed 7 won reeds 
twee wedstrijden en staat 
op 16 april tegenover 
BC’85 3. Als ze dit weten 
te winnen dan is er nog 1 
wedstrijd te gaan: de fina-
le. GO Mixed 7!
Mixed 6 is na een gewon-
nen en een verloren wed-
strijd helaas uitgebekerd. 
Hetzelfde geldt ook voor
Mixed 5. Een hele mooie 
6-1 winst werd gevolgd 

door een 6-1 verlies.
Mixed 4 heeft het wat be-
treft bekerwedstrijden nog 
niet zo druk gehad. 1 wed-
strijd gespeeld, 1 gewon-
nen. Op 26 maart staat de 
volgende op de lat.
Mixed 3 was na 1 wed-
strijd klaar. Jammer.
Mixed 2 heeft tweemaal 
gewonnen en mag op 2 

Competitie verslagen

19-12-2019, Someren 5 - 
Mixed 7 De baan op met 
Ruud,  Marianne, Chiel en 
Suzanne. Dit kon wel eens 
de eerste 8-0 van het sei-
zoen worden...   We waren 
lekker op gang, de tegen-

Mixed 7
Vierde klasse

Door Suzanne Bouman

EERSTE 
HELFT MOOI 
AFGESLOTEN

KWARTFINA-
LE BEKER-
WEDSTRIJD

Door Suzanne Bouman

team dan ook geslaagd 
noemen! Op naar de 2e 
helft.
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08-01-2020
BC85’3 - Mixed 7 De baan 
op met Ronald, Dennis, 
Suzanne en Anja.Suzan-
ne is nogal van de kansbe-
rekening en de hbb site is 
dan voorafgaand de wed-
strijden haar beste vriend. 
Echter heeft het team dat 
we als tegenstander heb-
ben 8 heren. Wie nemen 
ze mee ?
Na de voorstelronde werd 
er duidelijk welke heren er 
mee speelden. Aha, dan 
plannen we het zus en zo 
in.. En toen werd het 6-1 
voor Mixed 7
Door naar de halve finale!

16-01-2020,
RBC3 - Mixed 7.  Herin-
neren jullie je het eerste 
wedstrijdverslag nog? Die 
begon met; de eerste wed-
strijd van het seizoen we 
worden kampioen! Klinkt 
te mooi om waar te zijn, of 
te waar om mooi te zijn. En 
dan zijn we aangekomen 

GEEN SCHIJN 
VAN KANS

Door Suzanne Bouman

bij de 2e helft van het sei-
zoen, als het zo doorgaat 
worden we daadwerkelijk 
kampioen. Maar toen...

De baan op met Suzanne, 
Dennis, Marianne, Chiel en 
Anja. We konden meteen 
2 GD inzetten. Dennis en 
Marianne maakten er een 
spannende 3 setter van, 
die helaas naar de tegen-
stander ging. Chiel en Su-
zanne speelden tegen een 
muur, en werden in 2 sets 
de baan afgeveegd. Na 
deze GD wisten we; alle 
wedstrijden tegen deze 
dame worden verdomd 
lastig. In de DD maakten 
Anja en Suzanne wel kans 
op een 3 setter, maar dat is 
helaas niet gelukt. Chiel en 
Dennis hebben het eerste
punt binnengebracht met 
de HD. Chiel HE en Mari-
anne DE verloren in 3 sets, 
Suzanne DE verloren in 2 
sets. Dennis HE GEWON-
NEN in 2 sets! 2 punten 
voor Mixed 7. 6 punten 
voor RBC. We kijken met 
gemengde gevoelens te-
rug op onze eerste neder-
laag. 

Maar toen....
Bleek dat onze tegenstan-
der een invaldame had met 
een te hoge classificatie 
om mee te mogen spelen 
in de 4e klasse.
Eindstand; Toch geproefd 
van verlies en toch onver-
slagen. 5-3 voor Mixed 7.

05-02-2020, Mixed 7 - 
Ganzeveer 4
De baan op met Dennis, 
Ronald, Anja en Suzanne.
Zou het dit keer zonder 
blessures lukken? Al de 
keren tegen Ganzeveer 
gebeurde er wel iets of wat, 
waardoor er wedstrijden 
gestaakt moesten worden. 
Vol goede moed gingen we 
niet pijnvrij de baan op. We 
kwamen er ook niet pijnvrij 
vanaf. Wel hebben we alle 
partijen uit kunnen spelen. 
Hetgeen wat de pijn ver-
zacht: WINST.  En hoe : 
Met 7-1 waarbij er maar 4 
sets naar de tegenstander 
gingen.  Einde...

WE HEBBEN 
IETS MET 
HET GETAL 7
Door Suzanne Bouman
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Programma en uitslagen Senioren

Uitslagen  Jan. - Febr.
Datum Team Uitslag

08-01 Mixed 1 - Phoenix 1 5-2
BC 85 3 - Mixed 7 1-6
Con Brio 4 - Mixed 2 3-5
Phoenix 2 - Mixed 3 1-7

09-01 Mixed 6 - Someren 4 1-7
15-01 Mixed 5 - RBC 2 1-6
16-01 Con Brio 3 - Mixed 1 2-6

RBC 3 - Mixed 7 3-5
Mixed 4 - Never Down 1 6-2

22-01 Mixed 2 - RBC 1 4-3
Gemert 3 - Mixed 6 4-3

23-01 Geldrop 1 - Mixed 5 2-6
29-01 Hanevoet 2 - Mixed 4 1-5
30-01 Mixed 5 - RBC 2 3-5
05-02 Mixed 3 - Brabantia 2 3-5

Mierlo 5 - Mixed 2 3-5
Mixed 7 - Ganzeveer 4 7-1
Mixed 1 - BCAB 2 6-2

06-02 Hanevoet 2 - Mixed 4 4-4
12-02 Con Brio 5 - Mixed 3 1-7

Phoenix 3 - Mixed 2 5-3
Dommelen 1 - Mixed 5 6-2

13-02 Mixed 6 - Heiakker 1 2-6
19-02 Con Brio 7 - Mixed 7 4-4

Mixed 3 - Mierlo 4 3-5
Phoenix 1 - Mixed 1 0-8

20-02 Mixed 4 - BCAB 3 6-2
04-03 Mixed 3 - Mixed 2 1-7

Datum Team Uitslag

04-03 Mixed 5 - Ganzeveer 3 7-1
Heeze 1 - Mixed 6 3-5

05-03 BC’85 1 - Mixed 4 2-6

Programma Maart-April
Datum Team Baan

11-03 Mixed 1 - Mierlo 2 1
Mixed 6 - Gemert 2 13
Mierlo 6 - Mixed 5 14

18-03 Con Brio 4 - Mixed 2 1
Bakel 1 - Mixed 3 3
Mixed 7 - Mierlo 11 11

19-03 Hanevoet 1 - Mixed 1 2
Mixed 4 - Sm Bruang 2 10

25-03 RBC 1 - Mixed 3 11
Bakel 1 - Mixed 2 12

26-03 Hanevoet 4 - Mixed 6 1
Mixed 1 - Con Brio 3 3
Mixed 4 - BCAB 3 10
Mixed 5 - Someren 2 11
BC 85 2 - Mixed 7 14

01-04 Mixed 1 - Sm Bruang 1 3
02-04 Con Brio 4 - Mixed 2 4

Bakel 2 - Mixed 4 15
15-04 Mixed 6 - Mierlo 8 3

Mixed 3 - Con Brio 4 5
Mixed 2 - Mierlo 4 11

16-04 BC 85 - Mixed 7 3
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Scoringspercentages  Dames

s w %
1 Suzanne Bouman 26 24 92
2 Robin Slaets 16 12 75
3 Maaike Horijon 20 15 75
4 Anne Swinkels 16 12 75
5 Katja vd Vorst 24 18 75

 

Scoringspercentages  Heren

s w %
1 Ronald Hertogs 14 14 100
2 Rob Slaets 26 23 88
3 Dennis Verlijsdonk 20 17 85
4 Ruud v Kilsdonk 17 14 82
5 Chiel Meulendijks 17 14 82

 

Standenlijst Senioren 2019-2020

Mixed 1
Hoofdklasse
1 Mixed 1 10-56

2 Hanevoet 1 11-53

3 Mierlo 3 10-46

4 Sm Bruang 1 10-38

5 Con Brio 3 10-36

6 Phoenix 1 10-36

7 BCAB 2 10-34

8 Someren 1 11-29

Mixed 2 en Mixed 3
Overgangsklasse I K
1 Mixed 2 1-7

2 Mierlo 4 1-7

3 RBC 1 1-5

4 Con Brio 4 1-3

5 Mixed 3 1-1

6 Bakel 1 1-1

Mixed 4
Eerste klasse
1 Bakel 2 10-48

2 Mixed 4 10-46

3 Hanevoet 2 9-42

4 Sm Bruang 2 9-39

5 BCAB 3 10-36

6 BC’85 1 9-29

7 Never Down 1 9-24

Mixed 5
Tweede klasse I
1 Dommelen 1 11-56

2 Someren 2 11-52

3 RBC 2 11-51

4 Mixed 5 11-50

5 Mierlo 6 11-45

6 Geldrop 1 11-39

7 Gemert 1 11-38

8 Ganzeveer 3 11-21

Mixed 6
Derde klasse II
1 Gemert 2 9-55

2 Hanevoet 4 8-46

3 Someren 4 9-38

4 Heiakker 1 8-32

5 Mixed 8 9-31

6 Mierlo 6 8-23

7 Heeze 1 9-15

Mixed 7
Vierde klasse I
1 Mixed 7 9-57

2 BC’85 2 9-52

3 Con Brio 7 9-51

4 RBC 3 10-40

5 Mierlo 11 10-31

6 Ganzeveer 4 10-29

7 Someren 5 9-2

Programma en uitslagen Senioren
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Oplossing puzzel:

CLOWN

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

BedaNKt NaMeNS de RedactIe

MINIMIKS

Uitgave volgende clubblad

SchRIjveRS MINIMIKS
Aan dit clubblad werkte mee: Ton Slaets, Gert Lahaije, Fedde Coppens, Marije Daems, Jasper Wissmann, Sanne van Lieshout, Jan Driessens, rien v Kessel, Suzanne Bouman, Tom Poppe-laars, Sabitrie Heesakkers en astrid Wieland.

Bedankt namens de redactie!

Mixed is als badmintonvereniging begon-

nen in 'de Kleine Zaal van Heinsbergen' 

waar ook feesten en touwerijen plaats-

vonden rond  1960. Het zou mooi zijn als 

we foto's zouden kunnen bemachtigen 

van deze zaal.

Maar heb je nog andere zaken, zoals 

foto's, geschriften, filmpjes dat met de 

beginperiode van Mixed in 1961 te ma-

ken heeft, laat het me weten; 

rien246@kpnmail.nl 

Oproep!

mei 2020



Piet van Thielplein 15
5741CP  
BEEK EN DONK

Telefoon:
0492466028

info@de4seizoenen.com




