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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 27 35 62
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 31 42 188

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

Brady Bots
Finn van de Wijdeven
Pien Sijmens
Felix Chiux

Agenda

11-06 19.00 uur BC Mixed kids quiznight

11-06 20.30 uur BC Mixed Quiznight 2

05/12/19/26-06 Buitentraining

01-07 We mogen weer de zaal in?
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Voorwoord van de redactie

En toen scheen de zon weer. Droogte. Dat hoor ik ten-

minste. 
Mwah. In de zaal is het ook droog. En stil. Misschien 

groeien er inmiddels planten op de vloer. Waarom ook 

niet. Klimplanten aan de touwen. Brandnetels om het 

paard en de bok. Netten overwoekerd door bruidssluier. 

Geraniums en begonia’s in de basketbalringen. 

Zou een fraai gezicht zijn.

Nou geef mij maar een zaal met kinderen en volwasse-

nen die plezier maken met badminton. Dat gaat weer 

komen. Persoonlijk geloof ik in hygiëne en regels. 

Ik heb vrienden onder de boeren. Als ik zo zie en hoor 

aan welke regels zij moeten voldoen voor het laten 

groeien van hun gewassen en dieren dan kan ik enkel 

hopen dat deze regels ook hun weg vinden naar plekken 

op de wereld waar men minder aandacht heeft en geeft 

aan hygiëne en gezondheid. 

Nu er voor zo ontzettend veel mensen op de wereld een 

tragedie heeft plaatsgevonden wordt het tijd om te gaan 

zorgen voor verstrekkende maatregelen om dit nooit 

meer te laten gebeuren.

Het kan allemaal best. 

Tot het zover is moeten we natuurlijk netjes blijven op-

passen. Let op elkaar, help elkaar. 

Ik was trouwens alvast mijn tas aan het pakken voor de 

komende badmintonstart. Ai, mijn racket heeft betere tij-

den gekend. Bespanning is uitgedroogd. Mijn schoenen 

zijn keihard. Oei, hoe nu?

Dan eerst mijn coronakilos maar eraf lopen. En mijn 

kerstkilos. Meteen de Paaskilos, Pinksterenkilos ook 

maar aanpakken.

Arne
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Van jullie voorzitter

Waar het in mijn voorwoord in de vorige editie vooral ging 
over wat we allemaal af moesten blazen ziet de wereld er 
ruim 6 weken later er een heel stuk positiever uit. Voorop-
gesteld, de crisis is nog lang niet voorbij, er strijden nog 
steeds veel mensen tegen het virus en we moeten nog 
steeds rekening houden met elkaar en met alle maatre-
gelen die van toepassing zijn.
Maar dat gezegd hebbende hebben we op 8 mei al weer 
de eerste buitentraining voor de jeugd georganiseerd, 
zijn op 22 mei de senioren gestart met buiten trainen, 

mogen vanaf 1 juni ook jeugdspelers tot en met 18 jaar buiten zonder 1,5 
meter afstand met elkaar sporten en hebben we op 28 mei gehoord dat per 1 
juli aanstaande mogelijk de zaal weer open gaat. Dat laatste is nog
onder voorbehoud van de ontwikkelingen van de komende weken en natuur-
lijk onder voorwaarden.
Hierover gaan wij als bestuur ons de komende weken buigen. Daarover wor-
den onze leden uiteraard weer geïnformeerd als er meer duidelijkheid is.
Het glas bij BC Mixed is dus halfvol zoals je wel kunt lezen. Waar we moge-
lijkheden zien zullen we die niet onbenut laten. Nadat bekend werd dat de 
jeugd buiten mocht gaan trainen is dit door de Gemeente Laarbeek (een bij 
ons bekende wethouder , snel opgepikt en zijn alle binnensportverenigingen 
benaderd of zij buiten willen sporten. Na overleg met de jeugdcommissie
hebben we direct besloten om hier gebruik van te maken en is vervolgens 
door diezelfde jeugdcommissie in samenwerking met het bestuur een proto-
col opgezet en zijn de leden geïnformeerd. Dat er veel animo was onder de 
kinderen bleek wel uit de opkomst. En datzelfde geldt
voor de buitentraining van de senioren.
Er worden ook nieuwe initiatieven ontplooid. Bas Fransen had het idee om 
een online quiz te organiseren. In samenwerking met vader Ruud en onder-
getekende is een quiz in elkaar gezet en op 7 mei jl. was de eerste online Qui-
znight van BC Mixed. Het was een groot succes (al zeg ik het zelf).  Vanwege 
het grote succes is er al een tweede editie gepland. Die is op donderdag 11 
juni aanstaande. En dan is er een aparte quiz voor de jeugd en voor de vol-
wassenen. De uitnodigingsmail is al verstuurd. We hopen weer op veel
aanmeldingen.
Conclusie van dit verhaal: er is langzaam steeds meer mogelijk en met beleid 
en verstand zullen wevan die mogelijkheden gebruik maken. Maar het blijft 
voorop staan: Blijf verstandig, houd je aan derichtlijnen en blijf gezond!!!
Ton Slaets
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• Wijzigingen vrijwilligers: 
-Geen.
7. RONDVRAAG
• Voorstel om aangepast te 
spelen besproken. We 
wachten de besluitvorming
van de regering van 21/4 af 
voor we het indienen bij de 
gemeente.
Vervolgens wel eerst even 
kortsluiten met de JC.
• De volgende vergadering 
is op woensdag 13/5.
• Op dinsdag 12/5 om 
20.30 uur hebben we een 
kort overleg over de up-
date van de regering.
8. SLUITING
Ton sluit de vergadering 
om 22.00 uur.

5.LEDENBESTAND
• Gestopt: Felix Chiu.
6.COMMISSIES  
• Recr. -Niets.• JC: -38 in-
schrijvingen voor de com-
petitie. • Red: -De Minimiks 
is digitaal verschenen. • 
Bac: -De agenda is bijge-
werkt.• Jubileum Commis-
sie: -Niets. • TC: -Niets.
•CC: -Na 21/4 nemen we 
een definitieve beslissing 
over de uitwisseling. -De 
voortgang van de team sa-
menstelling besproken.
• Sfeer: -Niets.
• PR en Sponsoring: -Alle 
sponsoren de digitale mini-
miks sturen.
• Website: -Niets.
• Archiefcommissie: -Niets.

Bestuursmededelingen

NOTULEN  BESTUURSVERGADERING 
BC MIXED,  20-04-2020
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
Ingekomen: • Vaststelling 
subsidie van de gemeente 
2019. • Voorstel sport- en 
beweegakkoord Meriam 
van Moll. • Mail van Donny 
met een update van de co-
rona maatregelen. • Mail 
van Donny over de moge-
lijkheden van financiële 
ondersteuning door de
overheid. • Mail HBB met 
de voorlopige plannen 
voor de jeugd- en senio-
rencompetitie.
3. NOTULEN BESTUURS-
VERGADERING d.d. 23 
MAART 2020
De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.
4.FINANCIËN
De zaalhuur loopt gewoon 
door. Bij financiële proble-
men kan men zich wenden 
tot de gemeente. De offici-
ele reactie volgt nog.
• Het financiële resultaat 
van dit seizoen besproken.

VERSLAGJE VAN HET OVERLEG VAN 21 APRIL NA 
DE UPDATE VAN DE REGERING
* Besloten om het plan voor aangepast spelen te beper-
ken tot de jeugd t/m 12
jaar. Voor het wordt ingediend bij de gemeente gaan Ton 
en Stan in overleg
met een afvaardiging van de JC.
* De uitwisseling vervalt definitief.
* De afsluitingsavond blijft voorlopig staan.
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interesse te peilen, het 
doel duidelijk vermelden 
om misverstanden te
voorkomen. • Het formulier 
van Donny nog invullen en 
terug mailen. • De volgen-
de vergadering is op 
woensdag 17 juni.Vervol-
gens wel eerst even kort-
sluiten met de JC.
8. SLUITING
Ton sluit de vergadering 
om 21.40 uur.

6.COMMISSIES  
• Recr. -Niets. • JC: -Wei-
nig reactie op de competi-
tie teams. -Indeling wordt 
gemaakt voor de training 
van volgend seizoen.
• Red: -Niets. • Bac: -De 
uitwisseling met Bakel en 
de afsluitingsavond zijn 
van de agenda gehaald.
• Jubileum Commissie: 
-Voortgang besproken.
• TC: -De clubkampioen-
schappen voorlopig laten 
staan. • CC: -De teaminde-
ling is naar de spelers ge-
maild • Sfeer: -Niets.
• PR en Sponsoring: -Niets
• Website-Niets.
• Archiefcommis-
sie: -Niets.
• Wijzigingen vrij-
willigers - Geen.
7.RONVRAAG
• De pub quiz krijgt 
een vervolg, met 
een aparte quiz 
voor de jeugd.
• De buitentraining 
voor de senioren 
start op 22/5 op 
dezelfde locatie. 
Die moet nog wel 
worden opgeme-
ten i.v.m. het aan-
tal deelnemers. 
Mail versturen om

NOTULEN  BESTUURSVERGADERING 
BC MIXED,  13-05-2020
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
Ingekomen:
• Aanvraagformulier zaal-
huur volgend seizoen.
• Mail Donny betreffende 
sport onder 18.
• Opzegging Brady Bots.
• Mail Donny over de mo-
gelijkheid om jeugdtrai-
ners te laten testen op co-
rona. • Mail Donny met info 
over voorbereidingen om 
volwassenen te laten spor-
ten. • Mail Donny met de 
vraag om een plan van 
aanpak om de senioren te 
laten sporten.
3. NOTULEN BESTUURS-
VERGADERING d.d. 20 
APRIL 2020
De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.
4.FINANCIËN
• Het maken van een goe-
de begroting is lastig van-
wege allerlei onzekerhe-
den. • De zaal voorlopig 
inplannen vanaf 1 septem-
ber.
5.LEDENBESTAND
• Gestopt: Brady Bots, 
Pien Sijmens en Finn v/d 
Wijdeven.

Secretaris Gert Lahaije 
tijdens de Algemene 
Ledenvergadering 2019
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Kids zone
           

Training

Op 23 april ontvingen we 
naar aanleiding van één 
van de vele persconferen-
ties van onze minister-pre-
sident een e-mail vanuit de 
gemeente. Hoewel binnen-
sporten nog steeds geen 
optie was, wilden ze graag 
weten hoe wij er tegenover 

stonden om buiten aan 
de slag te gaan met onze 
jeugd. Heel lang hoefden 
we niet na te denken, alle 
trainers stonden te pope-
len om weer te mogen be-
ginnen. Het bestuur heeft 
meteen contact opgeno-
men met de gemeente en 

gevraagd om een locatie 
te krijgen op onze eigen 
vrijdagavond. Een week 
later, op 28 april, kwam het 
verlossende bericht dat we 
na dik anderhalve maand 
weer aan de gang moch-
ten! We kregen het veld 
voor en naast het klokhuis 
tot onze beschikking, toen 
begonnen de voorberei-
dingen. Om te voldoen aan 
alle maatregelen moest er 
een heel protocol opge-
steld worden. Hoe gaan 
we afstand houden? Hoe 
zorgen we dat ouders de 
kinderen makkelijk af kun-
nen zetten en weer op kun-
nen halen? Welke materia-

NA ANDERHALVE MAAND 
LOCKDOWN EINDELIJK 
GROEN LICHT VOOR 
BUITENTRAINING
Door Bas Fransen

Hallo Jongens en meisjes

Dit is alweer de tweede digitale Minimiks. Niet zo dik dan anders maar er is 

ook niet zo heel veel gebeurd. Nederland begint weer zachtjesaan op gang 

te komen. Gelukkig mogen jullie weer naar school en hebben we de training 

weer op kunnen pakken. Helaas nog niet in de sporthal, maar met dit mooie 

weer is dat niet zo erg. Wat een blije gezichtjes zag ik allemaal op de eerste 

buitentraining. Ook hebben we een leuke Quiznight gehad. Op 11 juni komt 

er een tweede versie. Nu ook een quiz apart gemaakt voor jullie. Geef je alle-

maal op. De winnaar krijgt een leuke prijs. 

Heb je iets leuks voor in het volgende clubblad stuur het dan naar redactie@

bcmixed.nl. Begin Juli willen we nog graag het volgende nummer uitbrengen.   

                             
      

     Ik wens jullie allemaal veel lees-, kijk- en puzzelplezier.

       namens de redactie en de jeugdcommissie
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allerlei leuke buitenspel-
len als WoefWaf, Babybal 
en Maria Koekoek. In het 
tweede uur werd er na een 
stevige warming-up met 
estafette zelfs ook getref-
bald, netjes op anderhalve 
meter afstand. Een week 
later ging in het tweede 
uur niet alleen de tempera-
tuur, maar ook het niveau 
van de training omhoog. 
Met een aantal badminton 
gerelateerde loopoefe-
ningen, een aantal fitness 
oefeningen en daarna nog 
echt badmintonnen met 
buitenshuttles. Alles werd 
even goed ontvangen. Als 
jeugdbegeleiding zijn we 
dan ook erg blij met hoe de 
trainingen tot nu toe gaan 
en vooral met hoeveel 
leuke reacties we al van 
jullie gekregen hebben. 
We hopen jullie voorlopig 
nog elke vrijdag buiten te 
mogen zien en hopelijk 
kunnen we zo snel moge-
lijk weer de zaal in om een 
echte goede singel partij te 
kunnen spelen. 

len kunnen we gebruiken? 
En heel belangrijk, hebben 
de kinderen er wel zin in? 
Om antwoord te krijgen op 
die vraag hebben we me-
teen een e-mail verstuurd 
en gevraagd wie er buiten 
mee wilden doen. Dat we 
daar zoveel enthousiaste 
reacties op zouden krijgen 
hadden we niet verwacht. 
Meer dan 30 kids in het 
eerste uur en zo'n 20 in het 
tweede uur hadden zich al 
aangemeld voor de eerste 
training, super! Zulke grote 
opkomst maakte ons ook 
alleen maar enthousias-
ter, maar maakte het ook 
nog belangrijker dat alles 
goed georganiseerd zou 
worden. Daarom hebben 
we op donderdagavond 
30 april met de hele jeugd-
commissie en daarna ook 
nog met aansluiting vanuit 
het bestuur vergaderd over 
welke regels we allemaal 
moesten volgen en hoe 
we het zo goed mogelijk 
aan konden pakken. An-
niek en Wendy hadden al 

een heel protocol opge-
steld, volledig met aan- en 
uitrijd richtingen en wat 
al niet meer. Een kleine 
twee uur verder waren we 
helemaal klaar en kon de 
mail met alle richtlijnen 
verzonden worden naar 
de jeugd en ouders zodat 
we een dag later al met de 
eerste training konden be-
ginnen. Maar wat denk je? 
Het was suuuuper slecht 
weer op die vrijdag.... dan 
maar een weekje later be-
ginnen. Gelukkig was het 
een week later wel ook 
echt prachtig droog weer 
en waren alle kinderen en 
begeleiders nog steeds 
even enthousiast. De vel-
den stonden helemaal vol, 
de regels werden goed 
gehandhaafd en er werd 
flink gerend. In het eerste 
uur werd er onder bege-
leiding van wat stevige 
muziek geprobeerd om als 
een soort stoelendans een 
shuttle te bemachtigen als 
de muziek stopte, werden 
er estafettes gedaan, en 

is dit nou 

ophoepelen?
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We mogen weer!
Buitentraining

anderhalf been afstand, 

wisten ze niks leuker?

zo gaat het gras niet zo snel kapot

maar goed 

dat we 

niet tussen de 

zonne-

bloemen 

spelen. 

Daar vind je zo’n 

shuttle nooit

een walkie talkie, 
dat is een lopie

 praatie

is dit nou 

ophoepelen?

het gras 
staat wel 
hoog

 pas maar op 
voor 

kabouters
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met deze 
denkballon kan 

je je band op-
pompen

bocht n
aar 

rechts

dalijk 
een 
vette 
sliding 
maken

zie je wel, 
heel het gras 

kapot

wat komt 
er nou uit 

mijn hoofd?

ok. Jij krijgt 
een ijsje als je
 verteld waar 
mijn auto-
sleutels zijn
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bocht n
aar 

rechts

ok. Jij krijgt 
een ijsje als je
 verteld waar 
mijn auto-
sleutels zijn

Raadsels / breinbrekers

Raadsel 1 Raadsel 2 Raadsel 3

Raadsel 6  breinbrekersRaadsel 4 Raadsel 5

Raadsel 7  breinbrekers Raadsel 8  breinbrekers Raadsel 9  escape-room

De oplossing vind je op het prikbord op 
pagina 

Welke kant rijdt de bus op?
Naar links of naar rechts?

Het baasje van BOBO
heeft 4 honden:

Fafa, Fefe, Fifi en ?

Hiëroglyfen.. Wattuh? De oude 
Egyptische tekens. Er is echter 

één teken verdwenen in dit 
raadsel op de plek waar nu het 
vraagteken staat. Welk teken 

is het?

Er zitten 10 vissen in een 
aquarium. 4 verdrinken, 3 
zwemmen weg, 2 sterven.
Hoeveel vissen blijven er 

over?

Wat zit er:

1x in een minuut,
2x in een moment

maar nooit
in duizend jaren?

Saskia is na een dag lang zon-
nen in de tuin moe geworden 
en besluit te gaan slapen. Ze 
loopt door alle deuren 1x en 

sluit ze achter zich. 
Welke kamer is haar slaap-

kamer?

Met welke vorm maak je 
deze kubus?

Het rad linksboven draait
naar rechts en zet alle ande-

ren ook in beweging.

Welke kant 
draait het rad bij 
het vraagteken 
uiteindelijk op?

Naarlinks of 
naar rechts.

Hoeveel 
driehoeken

tel jij?
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Next time:Next time:

Rara:  Het is groen en het 
drijft op water? Andrijvie

Rara:  Het is zwart met wit en het 

springt? Een springuin

Waarom hebben olifanten geen 

computers?  Omdat ze bang zijn 

voor muizen.

'Mama, papa zegt dat we 

van de apen afstammen. 

Klopt dat?' 'Weet ik niet. Je 

vader heeft me nooit aan zijn 

familie voorgesteld'.

Een meisje vraagt aan haar vriendje; 'Wist je 

dat jongens minder weten dan meisjes? 'Eh...

nee. Dat wist ik niet.' 'Zie je wel!'

Tom wil zijn wortels niet 

opeten. 'Kom op, Tom, 

als je je wortels opeet, 

word je mooi en sterk!' 

'O nee! Dat wil ik hele-

maal niet. Ik wil net als 

papa worden.' 

'Ober!! Wat doet die 
vlieg in mijn soep?' 'Zo 
te zien zwemt hij, me-
neer.' 'O ja? En dat vindt 
u niet vies?' 'Eh...nu zie 
ik het: hij heeft geen 
zwembroek aan!'

Moppen
Moppen

MiksMiks

Er zaten eens twee apen in een 

boom. De ene aap zei; 'lekker windje 

he?' Toen zei de andere aap ; 'zal ik 

er nog een laten?'

De juf vraagt aan het kind; 'Als ik 
zeg "ik ben mooi", welke tijd is dat 
dan?' 'Als ik goed naar u kijk, juf, 
dan zou ik zeggen "verleden tijd"! 

Twee paarden gaan naar de dieren-

tuin. Bij het verblijf van de zebra's 
fluistert de een; 'Kijk, hier zijn we bij 

de gevangenis.'

Iris Iris 
BrouwersBrouwers

Lachen!
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Iris Iris 
BrouwersBrouwers

de laatste wedstrijden van 
het jaar te spelen. Dan 
zou het bekend zijn wie de 
HBB competitie kampioe-
nen van 2019-2020 waren 
geworden. Maar Coro-
na heeft daar helaas een 
stokje voor gestoken.
Nu waren al twee teams 
zeker van het kampioen-
schap; Mixed 1, met Neva, 

Corona heeft helaas een 
hele vervelende invloed 
gehad op ons geliefde bad-
mintonspelletje. Niet alleen 
op de gezellige trainingen 
op vrijdagavond maar ook 
op het afronden van de 
competitie. De meeste 
teams hoefden nog maar 
één speelochtend naar 
de sporthal te komen om 

GEEN OFFICIËLE 
KAMPIOENEN
HBB JEUGD-
COMPETITIE
Door Teun van der Vorst

HBB
Mirne, Koss, Brady en 
Noah en Mixed 5 met Fen-
na, Marit, Jannetje, Desley, 
Siem en Stijn. Dat hadden 
we dan ook al flink gevierd 
in de sporthal, zoals dat 
gaat bij echte kampioenen.
Maar, vanuit het bestuur 
van de HBB hebben we 
helaas moeten besluiten 
om dit jaar geen officiële 
kampioenen te erkennen, 
omdat dit ook niet eerlijk 
zou zijn voor de teams die 
bijna kampioen waren ge-
weest.
Maar voor BC Mixed zijn 
jullie wel kampioenen, al 
is dit wel officieus, ach je 
moet maar zo denken “het 
scheelt maar twee letter-
tjes”.

BC Mixed Kids Quiz 
Datum:  Donderdag 11 juni
Tijd:   19.00 uur.
   

  Geef je 
nog snel 

op!

Aanmeldingen via de Link in de mail!
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Jeugd teams 2020-2021

Mixed 1
1 Neva van der Vorst
2 Mirne Jansen
3
1 Lucas v Deursen
2 Jasper Wissmann

Mixed 2
1 Lieke de Visscher
2 Irene Slaets
3 Inti Munsters
1 Rune van der Vorst
2 Marik Jansen

Mixed 3
1 Jannetje Nicolai
2 Lena Hurkmans
1 Desley v Schijndel
2 Siem Wilbers
3 Stijn Derksen

Mixed 4
1 Marit van de Kerkhof
2 Caithlyn Verbrugge
3 Féline Hertogs
1 Joris Boelens
2 Niels van de Kerkhof
3 Pim van Kaathoven

Mixed 6
1 Evi Derksen
2 Isabeau Coppens
1 Wessel Hupkes
2 Thomas Deckers
3 Billy de Jong
4 Theun Relou

Mixed 5
1 Janneke de Wit
2 Hailey Verbrugge
1 Tim Boelens
2 Tim Slaets
3 Sven Gordijn
4 Liam Wasser

Mixed 7
1 Femke Boelens
2 Sterre Spierings
3 Iris Brouwers
1 Rubin Dijk
2 Sem Merks

Mixed 8
1 Jimmie Coppens
2 Gijs Nicolai
3
1 Fedde Coppens
2 Rik van Kaathoven

Helaas hebben we het huidige seizoen niet af kunnen maken en kunnen we momen-
teel niet eens badmintonnen op onze vrijdagavond, toch zijn de voorbereidingen op de 
competitie van volgend jaar al in volle gang. Als jeugdcommissie hebben we weer ons 
best gedaan om sterke teams samen te stellen die zoveel mogelijk aan alle wensen vol-
doen. We waren erg blij met het aantal aanmeldingen en hebben wederom acht teams 
kunnen maken! Op het moment zijn alle teams ingeleverd bij de HBB, daar wordt nu 

COMPETITIE VOORBEREIDING NIEUW 
SEIZOEN IN VOLLE GANG.
Door Bas Fransen

hard gewerkt om de teams 
in te delen in goed gevul-
de klassen. Zodra de klas-
seindeling definitief is zul-
len we die met jullie delen. 
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COMPETITIE VOORBEREIDING NIEUW 
SEIZOEN IN VOLLE GANG.

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

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

info@schilderwerkenjdejong.nl
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Senioren
BC Mixed Quiznight

Door Ruud Fransen

Enige tijd geleden kwam 
Bas Fransen op het idee 
om tijdens deze vervelen-
de crisis een pubquiz te 
gaan maken voor de leden 
van onze vereniging. Onze 
voorzitter Ton vond dit di-
rect een geweldig idee en 
wilde hier graag aan mee 
werken. Ook ondergete-
kende leek het bijzonder 

leuk om mee te denken 
aan de vragen voor deze 
quiz.
Allereerst moesten er ca-
tegorieën bedacht worden 
vervolgens vragen per ca-
tegorie. Hierbij moest re-
kening gehouden worden 
met een doelgroep van 6 
t/m 80 jaar, een leuke uit-
daging.

Uiteindelijke categorieën 
waren:
Blok 1: Trivia+Galerij, blok 
2: Badminton/BC Mixed+ 
titel/artiest, blok3: Film/
TV+Galerij, blok 4: Sport+-
Galerij.
Nadat de categorieën wa-
ren bedacht hebben we ze 
verdeeld, zodat we alle-
maal een groep vragen
konden gaan bedenken. 
Daarna natuurlijk op elkaar 
getest om te bekijken of ze 
leuk waren en wel/niet te 
moeilijk of te makkelijk.
Vervolgens alles verwerkt 
in een powerpoint presen-
tatie en erg professioneel 
gemaakt door Bas. Dat 
was het 1e gedeelte. Nu 
nog bedenken hoe we het 
gingen regelen dat ieder-
een, ook de mindere digi-
beten onder onze leden, 
makkelijk mee kon spelen 
via de computer.
Er werd gekozen voor mi-
crosoft teams aangezien 
dit medium voor ons al 
bekend was en je hier een-
voudig deelnemers kunt 
uitnodigen. Natuurlijk eerst 
proefgedraaid met onszelf 

EEN LEUKE AVOND VOOR 
BC MIXED IN DEZE 
BIJZONDERE TIJD

De Quizmasters Bas Fransen, Ton SLaets en Ruud 
Fransen, bij aanvang van de Quiz.
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Senioren

als deelnemers zodat we 
de pijnpunten zouden her-
kennen.
Bas heeft vervolgens een 
opzetje gemaakt voor de 
uitnodiging en deze is door 
Stan verstuurd aan alle 
leden. In eerste instantie 
kwamen de aanmeldingen 
bijzonder langzaam op 
gang en waren we bang 
dat we veel werk voor heel 
weinig mensen hadden ge-
daan. Echter na een remin-
dertje werden we bijzonder 
verrast door de plotsling 
grote aantallen. Maar liefst 
25 teams met in totaal 88 
personen deden op 9 mei 
aan de 1 e Mixed quiznight 
mee.
Na enkele kleine haperin-
gen verliep de avond ver-
volgens prima. Nog wat 
lastig inschatten hoe lang 
je moet wachten om naar 
de volgende vraag te gaan 
en af en toe een scherm 
dat weg viel. Over het alge-
meen waren wij als organi-
satie echter heel tevreden 
met hoe het is gegaan. 

Bovendien was het echt 
ook leuk om het een keer 
van de andere kant mee te 
maken.
Al snel bleek dat de srijd 
om de eindoverwinning 
zou gaan tussen de vol-
gende ploegen: De Frans-

kes(-2) (bestaande uit Lie-
ke en Marlie Fransen), de 
Kings (bestaande uit Teun, 
Katja, Madelon, Neva,
Rune v.d. Vorst en Pedro), 
BC Geen idee (bestaan-
de uit Rob, Claudia, Tim 
en Irene Slaets) en de 
Slaetsjes (bestaande uit 
Monika, Anne, Robin Slae-
ts, Teun en Rick). In de laat-
ste fase gingen met name 
The Kings en de Slaetjes 
erg gelijk op en ja hoor, 
waar we geen rekening 
mee hadden gehouden 
gebeurde. We hadden een 
gelijke stand aan de top 
van de ranglijst. De Slaets-
jes en de Kings eindigden 
met een gelijk aantal pun-
ten op de 1e plaats. Zij zijn 
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houden van 19.00-20.00
uur voor de leden die nog 
op de basisschool zitten 
en een volwassen quiz 
voor alle leden met familie.
Hier mogen onze jonge 
leden en hun broertjes, 
zusjes, papa en mama ge-
woon ook weer meedoen.
Hopelijk krijgen we weer 
net zoveel inschrijvingen 
als de eerste avond. Wij 
(Ton, Bas en ik) hebben er
in elk geval weer zin in.

hebben we via de chat-
functie nog snel gevraagd 
of er misschien behoefte 
was aan een 2e Quiznight. 
Aangezien daar direct erg 
positief op werd gerea-
geerd hebben we besloten 
om nog een quiz in elkaar 
te zetten.
Op 9 juni, zet de datum 
in de agenda, zal deze 2e 
BC Mixed Quiznight plaats 
gaan vinden. Na een tip
vanuit de jeugdcommissie 
hebben we ervoor geko-
zen om een jeugdquiz te 

dus voorlopig de slimsten 
van BC Mixed. Natuurlijk 
hadden we als organisatie 
een prijsje geregeld voor 
de winnaars. Echter met 2 
winnaars hadden we geen 
rekening gehouden. Maar, 
na goedkeuring van de 
penningmeester, snel
een extra prijs besteld en 
deze, rekening houdende 
met de 1,5 meter regels, 
afgegeven aan de dolge-
lukkige winnaars.
Voordat we op 7 mei de 
quiz hadden afgesloten 

BC Mixed Kids Quiz en Quiznight 2
Datum:  Donderdag 11 juni
Tijd:   De Kids Quiz, om 19.00 uur.
  Quiznight 2,   om  20.30 uur. 

De prijswinnaars met 
hun gewonnen prijs

  Geef je 
nog snel 

op!
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We trainen weer!

De eerste training op 22 
Mei van het jaar 2020 na 
de versoepeling van de 
Corona maatregelen is 
een feit.
30 dappere strijders, 
jong en oud liepen, ietwat 
schichtig de arena op het 
pleintje bij de Kerkakkers
binnen. Allemaal goed 
voorbereid, sommigen 
(Lees Anniek van Leuken) 
had zelfs een kussen van 
de luxe tuinset van Peter 
meegenomen als ligmatje 
voor optimale balans en 
comfort. Nadat iedereen 
even bij gekletst had ston-
den Maud enTon te trappe-
len om te beginnen.
Nu zullen jullie meteen 
denken Maud? Die kennen 
we niet?, nou ik kan je ver-
zekeren dat iedereen die

NUMERO UNO!
BUITENTRAINING

meegetraind heeft, jong 
en oud, Maud heeft leren 
kennen. We hebben het 
hier over sportbeest Maud
Berkers. Maud is gevraagd 
om de conditietraining voor 
onze Mixed leden te ver-
zorgen. Ze is keepster in
het eerste van hockeyclub 
Den Bosch en speelt in 

de Nederlandse Eredivi-
sie, daarnaast doet ze een
HBO opleiding fysiothe-
rapie. Kortom, sporten 
is haar core business en 
daar hebben ze allemaal 
een beetje van kunnen 
meegenieten.
Ton heeft de badminton 
training voor zijn rekening 
genomen. Met al zijn er-
varing heeft hij alle bad-
mintonspieren als vanouds 
snel gevonden en onze le-
den zullen deze morgen bij 
het opstaan zelf ook me-
teen herkennen.
En ik moet zeggen, en ik 
heb het met eigen ogen 
bezien, petje af voor ieder-
een die meegedaan heeft.
Allemaal even fanatiek, 
rode hoofdjes en blozen-
de wangetjes na afloop....
complimenten hoor! Het 
was een geslaagde eerste 
training in de wei.

Door Katja van der Vorst
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22 mei, Ook wij mogen 
weer!

Buitentraining

wat een mooi gras

op het strand 
lig ik ook zo

haal eens een pilske

walk 
like
 an
Egyp-
tian

ellende noem IK da
zo blijft het gras wel heel

planken noemen ze da

ik hoop dat t 
volgende 
week regent

zakdoekje leggen

van 
links

 naar 
rechts



21    MINIMIKS |  Mei  2020

ik hoop dat t 
volgende 
week regent

 naar 
rechts

dit 
kussen 
is wel 
wat vies

no way dat 
ik hier op 
ga liggen

net levend 
stratego. Pas 
op voor de 
bommen

hee kijk 

daar eens?

kan nie, 
ik ben uit fase

zodadelijk weer terug 
naar de alcoholcontrole
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Jubileum commissie

Zoals afgesproken houd ik jullie op de hoogte van wat er volgend jaar allemaal gaat 
gebeuren tijdens de viering van het 60-jarig bestaan van onze vereniging.
Inmiddels hebben we als jubileumcommissie weer meerdere vergaderingen gehad, 
dankzij corona op
afstand middels microsoft teams en Whatsapp. Alle activiteiten zijn onderverdeeld on-
der de verschillende leden van de commissie. Zo hebben we als kleine groepjes steeds 
contact en af en toe als
complete groep om te bekijken of we allemaal nog op schema zitten, en dat zitten we!
De voorlopige kalender ziet er als volgt uit:

KALENDER 
JUBILEUMJAAR 2021

Zoals jullie kunnen zien 
hebben we een mooi vol 
programma.
Op zaterdag 29 mei is er 
een activiteit voor oud-le-
den. Kennen jullie mensen 
die in het verre of
recente verleden lid zijn 
geweest van BC Mixed? 
Spreek ze dan aan en laat 
ze weten dat er een leuke
activiteit op het program-
ma staat in 2021 en zeg ze 
dat ze de datum vast in de 
agenda zetten. Er zullen 
ook nog oproepen gaan 
plaatsvinden via social 
media en de Mooilaarbeek 
maar mond-op-mond re-
clame werkt waarschijnlijk 
het allerbeste.
Wij denken dat we hiermee 
een mooi programma heb-
ben!

Jubileumkalender 2021
 8 Januari Nieuwjaarsreceptie

11 Januari Mixed 60 jaar

 3 april Feestavond

mei Wandeltocht voor hele gezin

29 mei Oud leden activiteit

29 mei Pub Quiz

4/5/6 juni Jeugdkamp

18 september Mixed Grill

17/18/19 september Seniorenkamp

oktober Sponsoractiviteit

* Nog niet gepland zijn een fotopresentatie en een 
extra activiteit voor de jeugd!

Door Ruud Fransen



23    MINIMIKS |  Mei  2020

Teamuitje Mixed 5

Geen teamuitje in seizoen 
2019-2020? Dat laten we 
niet zomaar aan onze neus 
voorbij gaan bij Mixed 5… 
Op de vrijdagavond 15 mei 
zouden we eigenlijk op-
gesloten zitten in de Pink-
Panther Escape Room. In 
plaats van daar puzzels 
en raadsel te om cijferen 
en proberen uit te breken, 
zaten we opgesloten thuis. 
Maar niet te min, de herse-
nen moesten alsnog kra-
ken op deze avond. Want 
Lisa had, zoals we het 
noemde, een Legendary 
Mixed 5 Quiz klaargezet.
Met een kleine aankondi-

THE LEGENDARY
MIXED 5 QUIZ
Door Lisa van Vijfeijken

ging waren de teamleden 
warmgedraaid. Kennis, 
gokken, verslaving en cre-

ativiteit werd getoetst. Ui-
teraard kon drank, chips 
en nootjes hierbij niet ont-
breken. Eén ding is zeker, 
Teun houdt heel veel van 
nootjes *Kraak kraak kraak 
kraak*.
De teamleden werden in 
de eerste ronde flink aan 
de tand gevoelt, want hun 
algemene kennis werd ge-
toetst. De vragen gingen 
van links naar rechts, maar 
de score was niet slecht.
Well done! Om de herse-
nen even rust te geven, ie-
dereen weer voorzien van 
een drankje
gingen we door naar de 
tweede ronde. Luchtige 
broodjeaapverhalen, waar 
of niet waar?
Puur gokken met een do-
sis humor. Snel gingen we 
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jaar zijn gemaakt. De 
avond was vol humor en 
slap geouwehoer. Elkaar 
zo lang niet zien is niets 
voor dit team. De uiteinde-
lijke winnaar was nog een 
spannende strijd. We zien 
wel dat het in de familie zit,
want de strijd ging tus-
sen broer en zus van der 
Vorstjes…. Met uiteinde-
lijke winnaar onze Teun! 
We keep in touch en voor 
iedereen stay safe!

bevinden. Maar dan wel 
met een leuke touch, want 
raad maar eens logo’s 
waar je de laatste paar 
maanden veel mee in aan-
raking bent geweest. Want 
hoe heet dat merk ook al-
weer met het zwaard in het 
midden?
Uiteraard werd de quiz op 
een leuke manier afgeslo-
ten. We namen een terug-
blik op ons competitiesei-
zoen en testen de kennis 
en grappen die afgelopen 

door naar ronde 3 om ook 
hier weer algemene kennis 
te testen. Dit keer over het 
onderwerp eten en drin-
ken. Want hoe heet nou 
ook alweer de duurste kof-
fie die uit het achterwerk 
van een Muntjaks komt?
Nieuwe ronde, nieuwe 
kansen op naar ronde 
vier! We hebben veel thuis 
gezeten en konden toch 
nergens heen. Wat ga je 
dan doen? Juist, Netflix 
und Chill. Eens zien of de 
teamleden van Mixed 5 
dat gedaan hadden. Ver-
schillende theme songs 
van series klonken door de 
speakers. Al snel was dui-
delijk dat enkele hints door 
quizmaster Lisa gegeven 
moest worden.
Ronde 5 stond in teken 
van creativiteit. ‘’Tekenen 
en raden, fantastisch om 
jullie creaties te mogen be-
oordelen!’’ Ronde 6 stond 
in het teken van de bizarre 
periode waar we ons in

Verkoop@brouwerijlaarbeek.nl

De lekkerste ambachtelijk gebrouwen 
speciaal bieren uit de regio.
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Hallo allemaal,
Ik heb het tot nu tegen kunnen hou-
den maar nu moet ik er toch echt 
aan geloven. Het is zover, ik sta in 
de “Wat een vraag” en ben geïnter-
viewd door Katja. Voordeel is dat 
ik de antwoorden niet zelf hoeft te 
typen, nadeel is dat ze veel te veel 
van me weet. In het geval ik een ja/
nee antwoord zou willen geven zal 
ze waarschijnlijk toch een hele pa-
gina voltypen. Laten we maar snel 
van start gaan.

Mijn naam is Pedro van Gaans en 
ik ben geboren in de Vlierstraat in 
Bergen op Zoom op 27-08-65 en
heb 4!! jongere zussen.
Ik heb 2 dochters, Jennifer van 27 
en Kimberley van 25. Ook ben ik 
opa van Sylvano, die wordt dit jaar 
in November 5. Sinds 2012 ben ik 
samen met Katja, we wonen niet sa-
men maar zijn wel zoveel mogelijk
bij elkaar. Ik woon nu bijna 2 jaar in 
een leuk appartementje in Beek en 
Donk op steenworp afstand van
de sporthal.
Ik ben volgens mij ongeveer 4 jaar 
lid van de club. Van mijn eigen fami-
lie zit er niemand op badminton
maar mijn schoonfamilie is een 
echt badmintongezin. Helaas zit 
ik niet in een competitie team, dat 
zou ik wel graag willen, misschien 
dat we voor volgend seizoen wat 
mensen bij elkaar kunnen krijgen, 
dat zou ik erg leuk vinden. Op dit 
moment zitten we samen aan tafel 
en geef ik braaf antwoord op de 
vragen die me gesteld worden.
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Wat is je favoriete vakantiebestem-
ming en waarom?
Een favoriete vakantiebestemming 
heb ik niet echt, ik vind het vooral erg 
belangrijk dat er zon, zee en lekker 
eten en drinken is. Ik kan ook genieten 
van een leuk uitstapje op zijn tijd. De 
laatste jaren zijn we naar het huis van 
een tante van Katja geweest en daar 
is het erg fijn. Zwembad in de tuin, een 
auto voor de deur en de zee op 5 mi-
nuten afstand. Vele restaurantjes waar 
je lekker kunt eten in de straat en in
zuid Spanje schijnt de zon, veel en 
vaak, heerlijk!!

Noem een karaktereigenschap waar 
je trots op bent?
Mijn moeder zegt altijd: “Al je gehei-
men zijn veilig bij ons Peer”, ik denk 
dat dat wel een goede eigenschap 
is. Als iemand me iets in vertrouwen 
verteld zal ik dat vertrouwen nooit 
beschamen.

Wat is je favoriete eten?
Daar hoef ik niet lang over na te den-
ken, dat is Indisch eten. Ik word blijer 

van een Toko als van een friettent, als 
ik moet kiezen tussen een broodje Kip 
Katsu en een broodje bal, nou dan 
weet ik het wel. Mijn moeder woont in 
Breda en als ik daar ben ga ik vaak 
even langs de Toko waar ik vroeger 
altijd kwam toen ik nog in Breda woon-
de. Maar we rijden ook regelmatig 
even naar Eindhoven om daar even
een Indische hap te halen. Katja houdt 
niet zo van Indisch eten dat is wel 
jammer. Ze houdt sowieso niet zo van 
pittig eten en mij kan het niet heet 
genoeg zijn.

Welke sport vind je het leukste om 
te doen en welke om te kijken?
Het leukste om te doen is natuurlijk 
badminton. Ik vind het heerlijk om op 
vrijdagavond te spelen en sinds een 
tijdje speel ik ook op maandagoch-
tend wat ik ook heel erg leuk vindt. 
Mijn sport is Formule 1, al jaren kijk ik 
ELKE race. Ik ben altijd groot fan ge-
weest van Michael Schumacher. Stond 
(en sta nog steeds) midden in de nacht 
op om de wedstrijden te kijken. Ik ben 
met Tristan ook al 2 keer naar Spa 
geweest, machtig mooi om te zien en 
om die racewagens voorbij te zien
scheuren. Nu met Max heeft de 
racesport een hele boost gekregen en 
kijk ik naar elke wedstrijd uit om Max 
voor de TV naar de overwinning te 
supporteren.

Heb je een favoriete zanger of band?
Ik heb een brede muzieksmaak. 
Luister graag naar Phil Collins, U2 
of de Dire Straits, maar ook Josh 
Groban vind ik erg mooi. Soms als ik 
alleen thuis ben draai ik ook klassieke 
muziek, daar kan ik ook van genieten 
op zijn tijd.
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Wat vond je vroeger het leukste vak 
op school?
Tekenles, ik hou sowieso niet zo van 
leren. Maar tekenen daar was ik goed 
in, vond ik ook ontspannend om te 
doen.

Wat is het leukste kadootje wat je 
ooit van iemand hebt gekregen?
Wat ik altijd het leukste vond waren 
de kadootjes die ik van mijn kinderen 
kreeg, eerst zelfgemaakte kunst-
werken die ik ook nog allemaal heb 
bewaard. In de kamer staat zelfs nog 
een mok die ik van mijn jongste doch-
ter heb gekregen. Die had ze van haar 
eerst verdiende geld voor me gekocht 
voor mijn verjaardag. Dat zijn mooie 
herinneringen.

Wat vind je het vervelendste klusje 
in huis?
Pffff, ik heb een hekel aan afwassen. 
En dan heb ik ook nog geen afwasma-
chine. Ik probeer maar om de vaat niet 
te groot te laten worden anders heb ik 
helemaal geen zin om eraan te begin-
nen. Strijken is ook niet mijn favoriete 
bezigheid.

Vertel ons eens iets wat niet veel 
mensen van je weten?
Tja, hmmmm daar moet ik eens goed 

over nadenken. Nou wat niet veel 
mensen van me weten is dat ik
kleurenblind ben. Tijdens spelletjes 
neem ik dan ook vaak de pion van 
een ander wat iedereen nogal irritant 
schijnt te vinden haha.

Vier zussen, hoe heb je dat over-
leefd?
Door over het algemeen niet al te veel 
te zeggen. Ze doen maar en ik heb 
vroeger ook wel geleerd dat het weinig 
zin heeft om ergens iets van te vinden 
met 4 meiden in huis. Maar ze wisten 
wel allemaal dat als ik er genoeg van 
had ze aan de kant moesten. Want 
dan konden ze een draai om de oren 
krijgen. Maar alleen van mij, ik ben 
(nog steeds) erg beschermend.....
niemand komt aan m’n zusjes.

Wat kijk je graag op tv?
Het enige wat we op tv kijken is Mas-
terchef. Verder kijken we nauwelijks. Ik 
kijk wel veel Netflix en dan
het liefst een goede serie, samen kij-
ken hebben we opgegeven, want dat 
schiet gewoon echt niet op.

Nou Pedro, hopelijk viel het mee. 
Dank je dat je toch hebt meegedaan 
aan “Wat een vraag”.

Pater Becanusstraat 5 Beek en Donk • (0492) 463 496 • www.mandenman.nl
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mijn schoonzus was die bij 
&#39;t Veertje in Boekel 
badminton speelt. Het was 
een rustige zonnige mid-
dag en het idee kwam
om even op het grasveld 
een shuttletje te slaan. En 
inderdaad het kleine beetje 
wind maakt een wedstrijd-
je spelen onmogelijk. Maar 
een beetje overslaan is 
toch ook heel fijn na weken 
van stilzitten. Oké de con-
ditie is tot nul gedaald en 
de shuttlecontrole is ook 
ver te zoeken, aar het bad-
mintongevoel kwam snel 
terug en dat was erg fijn. 
Het deed me denken aan 
de voorloper van ons bad-
mintonspel Poona dat rond 
1800 werd gespeeld in 
India. Want badminton is 
begonnen met het naar el-
kaar overslaan zonder dat 
de shuttle de grond raakt. 
En dat gebeurde buiten. 
Toen Poona in Engeland 
geïntroduceerd werd, waar 
het vaak hard waait en re-
gent, verhuisde het spel 
naar binnen in het landhuis 
op het landgoed Badmin-
ton. In Badminton House 

Badminton (ook) een buitensport?

Door Rien v Kessel

We kunnen al zo’n 3 maan-
den geen badminton spe-
len in de sporthal vanwege 
het coronavirus. Eerst was 
het de jeugd van Mixed 
die buitentraining kreeg en 
weer naar de club toe kon-
den op de vrijdagavond. 
Op 22 mei waren de se-
nioren aan de beurt om te 
mogen trainen, uiteraard 
buiten zodat de virussen 
via het hijgen en zweten 
de weide wereld in konden 
waaien.   
In navolging van deze ge-
beurtenissen werd op de 
app van de 60-plussers, 
die voorheen op de maan-
dagmorgen in de Rollerhal 
een partijtje badminton 
speelde, een oproep ge-
plaatst om op de buiten-
baan bij de Rollerhal te 
gaan badmintonnen. Al
gauw werd dit idee teniet-
gedaan omdat de mensen 
er van uit gingen dat de 
shuttle zou wegwaaien. 
Het idee ging niet door en 
de 60-plussers blijven dus 
nog steeds thuis.  
Enkele dagen geleden 
kwam het zo uit dat ik bij 

is een oud racket bewaard 
met een inscriptieplaatje 
waarop staat dat in 1830 
diegene 2117 keer naar 
elkaar hadden overgesla-
gen. Ik heb dat met mijn 
schoonzus niet gehaald. 
11 keer vonden we ook al 
een prestatie, ik had ook 
nog eens wind tegen
(altijd een goed excuus als 
het niet gaat zoals je wilt). 
Maar het gevoel dat je 
toch weer een beetje aan 
het badmintonnen bent 
maakt alles weer goed.  
Dus tsja, kun je buiten 
badmintonnen? In India 
deden ze het ook, dus 
waarom niet in Beek en 
Donk? Maar je moet je 
dan anders opstellen, 
dus geen spelletje willen 
spelen want dat gaat niet 
lukken. Maar gewoon een 
beetje overslaan (probe-
ren om het record uit 1830 
te verbeteren) en lekker 
het badmintongevoel pro-
beren terug te krijgen. Te-
rug naar de oorsprong van 
ons badmintonspel, Poona 
spelen in de buitenlucht. 
 

TERUG NAAR DE OORSPRONG VAN ONS 
BADMINTONSPEL
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Badminton (ook) een buitensport?

Sinds jaar en dag wordt badminton gezien als binnensport maar met de komst 
van AirBadminton gaan we dat in 2020 volledig veranderen! AirBadminton is 
een nieuwe officiële sport en een coole aanvulling op de traditionele binnen-
sport. De Badminton World Federation (BWF) lanceerde deze sport mei 2019. 
De ambities zijn groots: binnen 10 jaar moet de sport Olympisch zijn!
Met aangepaste banen, eigen spelregels en natuurlijk de AirShuttle om de 
sport mee te beoefenen zal AirBadminton de wereld veroveren.

Ready to play? Scoor de AirShuttle!
Er is vijf jaar gewerkt aan de ontwikkeling van de revolutionaire AirShuttle. De 
AirShuttle is speciaal ontworpen om buiten te gebruiken en is daarom beter 
bestand tegen de wind. Daardoor kun je AirBadminton overal spelen: in parken, 
op straat, op het strand maar ook gewoon in je eigen achtertuin!
De shuttle is te bestellen op airbadminton.nl

€ 7,95

Dé nieuwe outdoor 
sport van 2020

Kijk op AIRBADMINTON.NL

Na het lezen van het stukje van Rien kwam de redactie onderstaande advertentie tegen 
op social media. Dit is precies wat we nodig hebben om een leuk potje badminton buiten 
te spelen. Wil je graag buiten badmintonnen neem dan eens een kijkje op airbadmin-
ton.nl. Hier zijn leuke filmpjes te zien en word er uitgelegd hoe je het spel speelt. 
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Op 18 april 2020 is de 
heer Gerard van den Hurk 
overleden. De heer van de 
Hurk was in de begin ja-
ren van Mixed actief bij de 
BC.Mixed betrokken.  De 
naam van Gerard van de 
Hurk komen we voor het 
eerst tegen in de bestuur-
snotulen van augustus 
1968. Dora van Vijfeyken 
(lid van Mixed) trouwde 
toen met Gerard van de
Hurk en zij kregen daarom 
van Mixed een kadootje 
aangeboden. Niet vreemd 
dus dat de heer van de-
Hurk kort daarna ook lid 
werd van Mixed. Bij een 
‘onderling toernooi’

GERARD VAN DE HURK
22 september 1941 - 18 april 2020

Ter herinnering

werden hij en zijn vrouw 
3e bij het gemend dubbel 
staat ook weer genoteerd 
in het notulenboek. Ook 
ging hij competitie spelen 
van seizoen 1970-1971 tot 
en met 1979-1980. 
Nadat het bestuur (hr. 
Kerkhof, hr. Coenraads en 
mevr. van Vijfeijken-Smits) 
waren afgetreden, ‘was er 
van Mixed Beek en Donk 
niet veel meer over. Na 
de voor ons dramatische 
zomer van 1971 waar het 
ledental teruggelopen 
was tot 8 leden, waarvan 
1 dame, krijgen we op het 
einde van het jaar weer 
een opleving zodat we

nu beschikken over 16 le-
den waarvan 5 dames’. 
Zo staat in het notulen-
boek van januari 1972. Er 
werd een nieuw bestuur 
benoemd bestaande uit 
Annie Slaets (vz.), Gerard 
van de Hurk (penn.m.) en 
Jan Driessens (secr.). Na 
de zoveelste bestuurs-
wisseling (in die tijd geen 
zeldzaamheid) veranderde 
het bestuur in 1977 weer; 
hr. van de Hurk (vz.), heer 
Pijma (secr.) en mevrouw 
Bloemberg (penn.m). De
voorzittersfunctie bezet de 
heer van de Hurk slechts 
3 maanden, want op 3 
juni 1977 stapt het gehele 
bestuur op vanwege weer 
een crisis in het bestuur, 
en wordt opgevolgd door 
heer Driessens (vz.), mevr. 
vd. Burght (secr.) en heer 
Swarts (penn.m.). Dit be-
stuur is het eerste na lange 
tijd dat de stabiliteit terug-
brengt. De heer van de 
Hurk is nog zo’n anderhalf 
jaar lid geweest van Mixed 
en heeft in het seizoen
1979-1980 nog competi-
tie gespeeld.  In januari 
1978 kreeg de heer van 
de Hurk een ingegraveer-
de elektronen aansteker 
aangeboden door Mixed 
vanwege zijn verdienste 
voor de vereniging. 
 

Door Rien v Kessel

Gerard van de Hurk, tweede van rechts
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"Graag een kaartje van vijf 
gulden Voor de film van 
vanavond" Ik vroeg "waar-
om ga je niet met mij"
En dit is wat ze zei

Even aan mijn moeder vra-
gen Ik zweer je dat ze dat 
zei. Ze lachte er niet eens 
bij. Even aan mijn moeder 
vragen Dat is toch uit de 
tijd meid. Je kunt 't ook aan 
mij kwijt.
En ze keek me aan.
't Was meteen gedaan, 
vanaf toen Alles voor 'n 
zoen

refrein
Nou dat kom je maar wei-
nig tegen. Zo'n juffrouw 
verdient alle zegen.
Ik dacht dat 't was uitge-
storven maar ik heb een 
afspraak voor morgen.
Ze moet ook al voor twaalf 
uur thuis zijn. Maar dat zal 
me een grote zorg zijn
Annemarie, Annemarie

Ze drinkt enkel maar limo-
nade. Die ik dan voor haar 
mag gaan halen. Sigaret-
ten die vindt ze smerig.
Popmuziek kan ze niet 
waarderen. Elke deur hou 
ik voor haar open. Ik ga 
zelfs met haar hondje lo-
pen Annemarie, Annema-
rie
Annemarie!!!!!!!!!

juffrouw met een hond 
gaat over een sprookje. 
Hmm, misschien neem ik 
sprookje wat te letterlijk. 
Cruella de Ville van de 
101 Dalmatiers. Daar is 
een liedje over door Dis-
ney. Geschreven door Mel 
Leven. Vlug vlug snel snel 
mijn antwoord wijzigen.

Laatste tip: liedje wordt 
uitgevoerd door een in-
gredient van brood. Dub-
bel waaaattttttttt?? Wat 
zit er in brood? Vlug in de 
minimiks recepten hoek 
opgezocht. Deksels, nog 
geen recept met brood 
geweest. Zelfs niet van 
kokkie 30 jaar geleden. Ik 
neem me stellig voor om 
in de komende minimiks 
een recept voor brood te 
plaatsen. Hup het interweb 
op dan maar. Wat zit er in 
brood, wat zit er in brood? 
Gist, desem, zout, water 
en bloem. Jaaaaaaaaaaaa 
bloem. Vlug even het liedje 
door mijn hoofd laten gaan:

Blonde haren, blauwe 
ogen. Uit een sprookjes-
boek geslopen. Kwam ze 
voor m'n ruitje staan en zei

Dankzij Corona doe ik veel 
aan quizzen.

Altijd leuk om te weten of 
ik alle nutteloze feitjes nog 
weet.

Zelf heb ik het liefst re-
kenvragen of logica. Maar 
voor een feitje hier of daar 
draai ik mijn hand ook niet 
om.

Zo kregen we een muziek-
opdracht. Ook mooi. Op-
dracht 1 tip 1. Heeft met 
een sprookje te maken. 
Hmm dat kan van alles 
zijn. Maar mijn eerste gok 
is. Eftelingelfjes.

Tip 2: de hoofdpersoon 
heeft een hond. Ja dan 
vallen die elfjes door de 
mand. Effe denken. Een 
sprookje met een hond? 
Hond is familie van Wolf. 
Dan moet dat Roodkapje 
zijn van Pater Moeskroen. 
Antwoord snel veranderd 
en erg trots op mijzelf.

Tip 3: Gaat over een juf-
frouw. Waaatttt???? 
Roodkapje was een meis-
je, geen juffrouw. Welke 

Ingezonden

LIEDJESNIJD
Door Arne vd Wijdeven
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laatst tot mijn grote vreugd 
nog een CD met fotos, 
welke m’n moeder had ge-
maakt, wist af te spelen op 
een oude computer in huis. 
In mijn dagelijkse wordf-
eud gevecht met ons
mam kan ik toch mooi weer 
wat woorden kwijt probe-
ren te spelen. Teren lag er 
al. Eens kijken of kwiels
eraan past?
PS: Als de lezer wil weten 
wat kwielsteren nou eigen-
lijk betekent, stuur maar 
een berichtje aan de
redactie.

de schoenveters. Is toch 
best wel belangrijk. Voor-
al als je het nodig hebt. Bij 
uitvindingen is het ook van
belang om alles een goede 
naam te geven. Zo is een 
computer een zelfstandig 
naamwoord van het
Engelse werkwoord: “to 
compute”, ofwel bereke-
nen. In het Duits heet het 
ding dan ook een “Rech-
ner”.
Wij lenen gewoon het En-
gelse woord. Wel zo een-
voudig. Zo is standaardisa-
tie ook van belang. Ooit
geweten dat het gat in een 
CD gestandaardiseerd is 
op de afmetingen van het 
destijds kleinste
Nederlandse betaalmuntje 
in omvang? Het dubbeltje 
pas precies in het CD ga-
tje. Nou eigenlijk is het
andersom. Het CD gaatje 
past precies om een dub-
beltje. Zowel CD alsook 
dubbeltje zien we over een
tijd niet meer. Hoewel ik 

“Oit hedde iets, waor ge de 
naom nie mir van wit, tsja 
en dan moete zelluf mar 
wa verzinne”, zei een
vriend van me toen ik ‘m 
vroeg wat kwielsteren be-
tekent. Inmiddels weet ik ‘t.
Over verzinnen gespro-
ken. Ik heb ‘t al eens ge-
had over het epibreren van 
Simon Carmiggelt. Hij ver-
zon dit ergens in de jaren 
50. Vind het wel een goed 
idee eigenlijk. Als ergens 
geen woord voor is, of je 
weet het niet, kom dan met 
een eigenverzinsel. Vooral 
ook handig met scrabble 
of wordfeud. Wordfeud is 
immens populair trouwens 
de laatste tijd. En het moet 
gezegd, wordfeud herkent 
woorden die ik niet herken. 
En die trouwens mijn woor-
denboek en dat van u ook 
niet zal herkennen. Over 
onbekend gesproken. Veel 
gehoorde vraag is hoe je 
tenen heten. Of het stukje 
plastic aan het einde van 

HOE (H)(W)EURD ‘T EIGENLIJK?
Door Arne vd Wijdeven

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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Badminton geschiedenis

Een van de mooiste pren-
ten die ik ken van het 
oude badminton spel is 
er een die is afgedrukt in 
het Engelse tijdschrift The 
Graphic uit 1874 (volledi-
ge tekst &quot; THE NEW 
GAME OF BADMINTON 
IN INDIA. quot;, published 
in The Graphic, Saterday 
25 April 1874. Wood engra-
ving, maker unknown).   
De prent betreft een gra-
vure waarbij de afbeelding 
werd gegraveerd op hout 
(34.7 x 26.6 cm) waarvan 

THE NEW GAME OF 
BADMINTON IN INDIA
Onduidelijkheid over de prent 

inktafdrukken gemaakt 
werden. Er bestaat ook 
een ingekleurde versie van 
deze prent. Ik heb eerder 
hierover een artikel ge-
schreven in de Mimiks 
‘afbeeldingen van het
spel badminton’.
Ik kwam erachter dat er 
wat vreemds aan de hand 
is met deze prent. 
Uit de tekst op de prent is 
op te maken dat het hier 
gaat om het nieuwe spel 
badminton dat in India 
gespeeld wordt. En dat is 

vreemd; het spel met een 
racket en shuttle werd in 
India eerst battledore and 
shuttlecock genoemd en 
later Poona (naar de plaats 
waar het gespeeld werd), 
maar geen badminton. Die 
naam kreeg het spel pas 
later in Engeland.  Dus hoe 
kan die tekst dan onder 
deze prent staan?  Wordt 
hier een ‘nieuw spel in In-
dia’ afgebeeld of het ‘bad-
mintonspel in Engeland’? 
Ik heb geprobeerd deze 
zaak te analyseren naar 
aanleiding van zaken die ik 
op de prent tegenkom. 
 
1873  
In 1873 wordt het nieu-
we spel dat in India werd 
gespeeld door Britse offi-
cieren meegenomen naar 
Engeland. Het spel is erg 
populair op het landgoed 
Badminton en wordt dan 
ook ’the game of Badmin-
ton’ genoemd. Het spel 
waarvan in 1874 de gra-
vure wordt gemaakt hoort 
dus bij Engeland en niet bij 
India. 
 
The new game 
De benaming onder de 
prent geeft ‘een nieuw 
spel’ aan. Dat pleit voor 
een spel dat in Engeland 
werd gespeeld want in In-
dia heette het Poona. Voor 

Door Rien v Kessel
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de spelers op het landgoed
Badminton was het een 
nieuw spel dat uit India 
kwam; ‘the new game.....’. 
Maar de tekst op
de gravure geeft ‘…...in In-
dia’ aan en dat lijkt tegen-
strijdig. 
 
BADMINTON (het land-
goed) Alle letters van de 
tekst zijn hoofdletters. Bad-
minton met een hoofdletter 
duidt op het landgoed Bad-
minton in Engeland. Deze 
betekenis past ook bij het 
jaartal 1874 want toen
werd het spel op het land-
goed Badminton gespeeld 
en heette toen ‘the game 
of Badminton’ dat in Enge-
land werd gespeeld. 
 
Badminton (het spel) 
Alle letters van de tekst van 
de gravure staan in hoofd-
letters. Je kunt BADMIN-
TON dus ook lezen als het 
spel badminton. Die naam 
kreeg het spel toen het wat 
langer op het landgoed 
Badminton werd gespeeld 
en vanwege de weers-
omstandigheden naar het 
landhuis Badminton House 
verhuisde. Het spel dat 
badminton genoemd werd 
hoort bij Engeland. 
 
Kleding 
Op de gravure zijn mensen 
te zien in Engelse kleding 
en dus zou de situatie zich 
in Engeland afspelen. Bo-
vendien staan er vrouwen 
op het veld. De Britse mili-

tairen die langere tijd in
India verbleven, werden 
vergezeld door hun vrou-
wen. Dus dat die op deze 
gravure te zien zijn is niet 
vreemd. De vraag is of de 
Britse officieren in India het 
spel in militaire kleren
speelden of zich om heb-
ben gekleed in Engelse 
kledij. Dit lijkt mij echter 
onwaarschijnlijk omdat de 
Britten erg traditioneel zijn 
en ik denk dan ook dat zij 
bij het spelen van het spel 
in India hun militaire unifor-
men aan hebben gehad en 
zonder hun vrouwen heb-
ben gespeeld.
Omdat de mensen op de 
prent Engels gekleed zijn 
en met vrouwen speelden, 
denk ik dat de
gravure gemaakt is van 
een spel in Engeland. 
 
Achtergrond 
De planten op de achter-
grond zijn tropisch te noe-
men en de palen die het 
net omhoog houden zijn 
bamboestokken. Met die 
wetenschap lijkt duidelijk 
dat het tafereel zich in In-
dia afspeelt. 
 
…... in India 
De tekst ‘in India’ laat geen 
discussie toe. Er wordt een 
spel in India afgebeeld. 
 
Speelveld 
Op de prent zien we een 
grasveld met lijnen, er is 
een net aanwezig en op 
beide speelvelden staan 

niet meer dan 2 spelers. 
Allemaal zaken die de En-
gelsen aan het Indiase spel 
hebben toegevoegd en zo 
er hun eigen versie van 
hebben gemaakt. Deze 
spelwijzigingen werden 
door de Britse officieren in 
India doorgevoerd en later 
meegenomen naar Enge-
land. Dus zien we een spel 
dat zowel in India als in de 
beginperiode (rond 1870) 
in Engeland kan plaatsge-
vonden hebben. 
 
Conclusie; 
Bijna alles lijkt erop dat de 
gravure een spel laat zien 
in Engeland. Maar de tekst 
‘in India’ geeft duidelijk wat 
anders aan. Als niet het 
landgoed Badminton is be-
doeld, maar het spel
badminton dan klopt het 
jaartal 1874 niet. Ik kan 
niet achterhalen of hier 
Badminton of badminton 
bedoeld is maar het jaartal 
1874 staat wel vast en dat 
staat voor Engeland.
Echter ook de tropische 
planten op de prent staan 
vast en duiden op India. 
 
Samengevat: 
Bijna alles duidt erop dat 
de gravure een spel laat 
zien in Engeland. Maar de 
tekst ‘in India’ en de tropi-
sche planten geven toch 
duidelijk wat anders aan. 
Ik denk dat we te maken 
hebben met een fantasie 
prent, gemaakt in Enge-
land door een onbekend 
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aspecten in zich heeft en 
dat zich ontwikkeld heeft 
tot het badminton wat wij 
nu kennen als ‘onze’ sport 
op de vrijdagavond. Maar 
een beetje vreemd is de 
prent wel. 
 

bestaande uit een com-
binatie van wat hij gezien 
heeft en de gedachte dat 
het spel uit India afkom-
stig is.  Hoe dan ook, deze 
prachtige prent uit 1874 
laat een spel zien dat zo-
wel Indiase als Engelse

iemand die heeft gehoord 
van een nieuw spel afkom-
stig uit India. Wellicht is hij
naar het spel gaan kijken 
op het landgoed Badmin-
ton waar het toen buiten 
gespeeld werd. Thuis heeft 
hij een gravure gemaakt 

competitie. Het was een 
herencompetitie en de gro-
te winnaars waren Alexan-
der Vesters, Tini Verbrug-
ge en Erik Habraken. 
Ook de uitslagen van het 
open Mixed seniorentoer-
nooi waren bekend. 40 
Mixedleden deden mee 
aan dit toernooi. Deze keer 
geen bekers maar een 
handdoek met opschrift 
“badminton 95”.
In het damesdubbel A 
wisten Thea Kluitmans en 
Brigitte Snijders beslag 
te leggen op de tweede 
plaats, terwijl René Sche-
pers en Thierry Palmers 

Akkermuntstraat 16
5741 VK  Beek en Donk

Tel.: 0492-462911

Auto en Motorrijschool 
 DE JONG

Het mei-nummer van 1995 
was het eerste nummer 
dat door redactielid Mari-
dy werd getypt. Voorheen 
gebeurde dat door mensen 
buiten de redactie, maar 
door de “diskette” was er 
veel minder typewerk zo-
dat de redactie het zelf wel 
aankan. Verder een heel 
verhaal over problemen 
die kunnen ontstaan door-
dat Mixed een goede
jeugdopleiding heeft.
De HBB heeft een regle-
ment dat zegt dat er maar 
twee teams van een ver-

eniging in elke afdeling
ondergebracht mogen 
worden. Daardoor mag 
de kampioen uit de over-
gangsklasse niet promo-
veren omdat BC Mixed al 
twee teams in de Hoofd-
klasse heeft. (De hoofd-
klasse was toen de hoog-
ste klasse). Ook al stoppen 
jaarlijks een aantal jeugd-
leden, een groot deel gaat 
wel door naar de senioren 
en spelen daar competitie. 
Dat willen ze wel op hun ni-
veau doen.
Margaret Vogels en Jowan 
Iven schreven hun laatste 
artikel over de recreanten 

Wat er 25 jaar geleden gebeurde
Door Jan Driessens



36     MINIMIKS |  Mei  2020

eerste werden in het HDA.
In de B-klasse werden 
Marjo Habraken en Ad 
Breijnaerts tweede in het 
gemengddubbel, maar het
herendubbel werd een Bc 
Mixed aangelegenheid. 
Bas Smits en Egan van 
Doorn wonnen de finale
van Ton Slaets en Arne 
van de Wijdeven.
Uit gezondheidsnieuws. 
Twaalf manieren om ge-
zond te worden en te blij-
ven. Een van die regels: 
Ergernis en onvrede zijn 
schadelijk voor de lever. 
Het is dus verstandig u niet 
te zeer op te winden over 
menselijke zwakheden. (?)
Ook de jeugd speelt toer-
nooien en een verhaal ge-
schreven door Ruud van 
Kilsdonk willen wij u niet 
onthouden:
Op zaterdag 8 april ’95 heb 
ik het Brabantia toernooi 
gespeeld. Het begon om 9 
uur, toen moest ik
mijn eerste wedstrijd spe-
len. Daar was niks aan 
omdat ik het heel simpel 
vond. Het derde herendub-

bel was wel heel moeilijk, 
maar omdat wij goed door 
Marlie worden getraind op 
de dubbels
wonnen we met 15-11 van 
Paul en Joost (ik speelde 
met Geertje). Gemengd-
dubbel speelde ik met
Anke. De eerste wedstrij-
den waren erg gemak-
kelijk. Het is een gezellig 
toernooi, de sporthal is 
heel mooi. Er ligt een hou-
ten vloer, dat is heel fijn. 
Sandra beweert dar een 
houten vloer een goede 
badmintonvloer is.
U i t e i n d e -
lijk werden 
Ruud van 
Kilsdonk en 
Geert van 
der Aa twee-
de in het he-
rendubbel C.
Ruud deed 
het ook goed 
in de jeugd-
compet i t ie. 
Bij de lijst 
persoonlijke 
score stond 
hij op de 

tweede plaats met 86%, 
achter Martijn Coppens, 
die 90% scoorde. Josje 
Paulussen was eerste bij 
de meisjes, gevolgd door 
Wendy Verbrugge.
Uit Even Lachen:
Bartje was in de appel-
boom van de buren ge-
klauterd. Woedend kwam 
de eigenaar op hem af en 
riep; “Wat voer jij hier uit?”
“Oh meneer”, zei de 
kwajongen beleefd, “er 
was een appeltje afgeval-
len en nu probeer ik om het
weer vast te maken!”

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

Tel.: 0492-382629

Gespecialiseerd in de risicovoet  
en geregistreerd bij 

verzekeringen.
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streken. Kende jij dit ver-
haal al? Voor mij is het 
nieuw, en als je het mij 
vraagt is hier wel een film 
van te maken. Een enge….  
Een zware Thriller. Een 
verhaal over een sekte en 
witte jurken. En meisjes 
met rode ogen of iets met 
een vampier?

Oké, m’n fantasie slaat op 
hol. Laten we het maar 
op een vrolijk kinderliedje 
houden en de aankondi-
ging van de lente!

 
Geniet van de zon! Enneh, 
optijd de Rosa in de tuin 
water geven. Vinden ze 
fijn.

groep meisjes van 4 tot 8 
jaar gaan in het wit gekleed 
de straat op. Één meisje is 
de centrale persoon en is 
in een lange kanten jurk 
gekleed en heeft bloeme-
tjes in het haar. Zij is de 
pinksterbruid. Ze lopen 
langs huizen en zingen het 
liedje in ruil voor snoep, 
fruit of geld. In Borne wordt 
deze traditie nog steeds le-
vend gehouden.

Ik lees dat vroeger de huw-
bare jongens een bruid uit-
kozen uit de ongetrouwde 
meisjes en ze versierden 
haar met bloemen en een 
kroontje. Dit zou vooral tot 
de tweede wereldoorlog 
zijn geweest in meerdere 

De ‘plant’ en zijn verhaal    

LUGUBERE 
ROSA
Door Tom Poppelaars

“Rosa Rosa bloemen op je 
hoed, alle mooie meisjes 
zijn zo zoet.

Rosa, jij moet dansen, 
dansen moet jij!”

Op het moment van schrij-
ven is het pinksteren. Bij 
mijn zoektocht op internet 
naar leuke info over de 
roos voor mijn plant en zijn 
verhaal verhaal in deze 
minimiks kom ik bij dit kin-
derliedje uit. Toepasselijk, 
want het is een Pinks-
terliedje lees ik net. Een 



38     MINIMIKS |  Mei  2020

 

Voor de volgende “koken met 

Mixed” wil ik graag weten wat 

het favoriete recept is van:  

Carin Rietveld

Pasta met gerookte kip en 
cherrytomaatjes. 
Ingrediënten voor 4 personen:
- 1 kuipje Boursin Cuisine knoflook en fijne kruiden
- 300 gram penne pasta
- 2 gerookte kipfilets
- 200 gram cherrytomaatjes
- 75 gram rucola
- zout
- peper

Bereiding:
1. Zet ruim water met zout op voor de pasta
2. Kook de pasta beetgaar volgens de verpakking
3. Snijd de kipfilet in reepjes
4. Halveer de cherrytomaatjes
5. Verwarm de reepjes kipfilet in een pan
6. Voeg de gehalveerde tomaatjes toe
7. Voeg de Boursin Cuisine toe
8. Verwarm het geheel
9. Breng op smaak met peper en zout
10. Schep de pasta op een bord en schep het kipmengsel er op
11. Leg er een flinke hand rucola boven op.

Voor de variatie: strooi er parmezaanse kaas en/of pijnboompitten 
over.
Smakelijk eten!

Dena van de Berk
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pool van de badminton”….
Met nog maar 3 wedstrij-
den te gaan, een ruime 
voorsprong en de beker-
finale in zicht, waren de 
banden van de kampi-
oenswagen al opgepompt. 
Wat hadden we graag met 
z’n allen Anja een top af-
scheid gegund. Op de 
schouders als kampioen 
afscheid nemen. En daar-
naast ook nog volop in de 
race om met 3 spelers van 
het team in de top 10 van 
beste competitiespeler te 
eindigen. Het mocht echter 
niet zo zijn. Anja bedankt 
voor jouw tomeloze inzet, 
helaas niet op de schou-
ders, maar daar was je 
naar eigen zeggen toch al 
niet zo van. En stiekem zijn 
we toch kampioenen, vind 
je niet?

Blijf gezond en tot snel!
Team Mixed 7

nen er weer veel dingen 
wel gewoon doorgaan.
Zo niet het badmintonsei-
zoen 2019-2020. Jammer, 
maar begrijpelijk, echter 
voor Mixed 7 wel zuur.
Gekscherend noemde ie-
mand Mixed 7 al “het Liver-

Senioren competitie verslagen

De bomen zijn inmiddels 
een stuk groener, de len-
te is gekomen en het is 
mooi weer. Soms lijkt het 
nog alsof de wereld even 
stilstaat, maar gelukkig 
zien we dat er weer steeds 
meer mag en kan en kun-

ZUUR EINDE VAN DE 
COMPETITIE VOOR MIXED 7
Door Ronald Hertogs
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competitie zal zo laat mo-
gelijk zijn zodat de clubs 
tijd hebben om nog enkele 
trainingen te geven alvo-
rens er weer wedstrijden 
gespeeld gaan worden.
Sportieve groet,
Competitiecommissie
Angela, Suzanne, Gert en 
Ruud

kan worden.
Helaas hebben we dit jaat 
1 team minder dan vorig 
jaar, mede hierdoor kun-
nen enkele leden, die wel 
hebben opgegeven dat 
ze competitie willen gaan 
spelen, volgend jaar geen 
competitie spelen. Voor 
ons als commissie is dit 
ook altijd bijzonder verve-
lend en we hebben er dan 
ook, samen met het be-
stuur, alles aan gedaan om 
dit te voorkomen.
De start van de nieuwe 

Op de volgende pagina de 
nieuwe teams. Aangezien 
de VCL-vergadering nog 
niet is geweest is dit nog 
onder voorbehoud.
Heel veel zal er niet meer 
gaan wijzigen, echter het is 
nog onduidelijk of Mixed 1 
inderdaad in de TOP-klas-
se zal mogen uit komen en 
of Mixed 2 in de Hoofdklas-
se zal mogen uitkomen. Dit 
is afhankelijk van de aan-
tallen teams in deze klas-
sen en of daarmee een 
goede competitie gemaakt 

Senioren competitie

VAN DE COMPETITIE-
COMMISSIE
Door Ruud Fransen

Kapelstraat 19
Beek en Donk

www.ven-hollanders.nl

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

warmtepompen en centrale stofzuigsystemen.”
U bent van harte welkom in onze showroom!
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Senioren teams seizoen 2020-2021

Mixed 1
TOP-klasse
1 Anke van Dijk
2 Dorien Maas
3 Robin Slaets
1 Ruud van Kilsdonk
2 René Schepers
3 Paul van der Vegt

Mixed 2
Hoofd-klasse
1 Maike Horyon
2 Eva Schardijn
3 Monika Slaets
1 Jan de Jong
2 Jurgen van Kraaij
3 Rob Hollanders

Mixed 3
Overgangs-klasse
1 Anniek van Leuken
2 Evelien Kuijpers
3 Evi Van Rixtel
1 Ton Slaets
2 Bas Fransen
3 Rob Slaets

Mixed 4
1e-klasse
1 Jente Jansen
2 Marije Eeuwes
3 Maridy Daems
4 Sabitrie Heesakkers
1 Koss van de Wijdeven
2 Arne van de Wijdeven
3 Ruud Fransen

Mixed 6
3e-klasse
1 Suzanne Bouman
2 Lieke Fransen
3 Anne Slaets
1 Ronald Hertogs
2 Chiel Meulendijks
3 Dennis Verlijsdonk
4 Ruud Meulendijks

Mixed 5
2e-klasse
1 Lisa van Vijfeijken
2 Katja van der Vorst
3 Steffie Boelens
1 Teun van der Vorst
2 Remco Driessens
3 Martijn Coppens

Reserves 
Heren Dames
1 Pedro Gaans 9 Sven Hoogkamer 1 Marlie Fransen
2 Dick Paulussen 10 Joran Jansen 2 Anja Beekmans
3 Paul Boelens 11 Mathijs Janssen 3 Marianne van Dijk
4 Stan van der Heijden 12 Nick Goossens
5 Theo de Jong
6 Martijn v Oeffel
7 Roger van Lieshout
8 Martin Kuijpers
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Oplossing puzzel:

CLOWN

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

SchrIjverS MINIMIKS
Aan dit clubblad werkte mee: Ton Slaets, Gert Lahaije,  Jan Driessens, Rien v Kessel en Tom Poppelaars. Ronald Hertogs, Lisa van Vijfeijken, Dena vd Berk, Teun van der Vorst en Bas Fransen.

Bedankt namens de redactie!

MINIMIKS

Uitgave volgende clubblad

17 juli

Oplossing raadsels:

1) Links 2) Bobo 3) Elk teken is een getal die 2x 

wordt afgebeeld naast elkaar, maar de 2e keer 

gespiegeld. De M is eigenlijk een 1 en nog een 

1 (maar dan gespiegeld tegen elkaar). Het teken 

erna is een 2. Het teken wat mist is een 6 en een 

gespiegelde 6, een soort van vlinder krijg je dan. 4) 

Alle 10 de vissen zitten natuurlijk dan nog gewoon 

in het aquarium, weg zwemmen lukt niet, een 

dooie vis is ook een vis en een vis die verdrinkt 

(wat normaal gesproken niet gebeurt) zal dan op 

de bodem van het aquarium ook nog aanwezig 

zijn.5) De letter M. Die zit 1x in het woord ‘minuut’ 

en 2x in het woord ‘moment’, maar de m zit niet 

in ‘duizend jaren’. 6) Kamer B 7) 34 driehoeken 8) 

Vorm 1 9) Naar links



Piet van Thielplein 15
5741CP  
BEEK EN DONK

Telefoon:
0492466028

info@de4seizoenen.com




