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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

Heren

Meisjes

Ledenbestand 15-06-2020
Dames

COLOFON

Sen. SL

34

50

84

Sen. Nsl

10

12

22

2

2
6

Sen. Osl
Ereleden

1

5

Totaal:

45

69

32

42

188

Ruud Fransen
seniorencompetitie@
bcmixed.nl

Jeugdcommissie en
jeugdcompetitie

Teun vd Vorst, René
Schepers, Anniek v
Leuken, Evi v Rixtel en
Bas Fransen
.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
Redactie:
Marlie Fransen
(lay out)
Ruud Fransen
Katja van der Vorst
Arne van de Wijdeven

2

Vinz Kluijtmans
Jules van Herwijnen
Vic van Herwijnen
Ron van der Pas
Van Jeugd naar senioren:
Koss van de Wijdeven
Jente Jansen

Agenda
9 okt

Algemene leden vergadering

31 okt

Clubkampioenschappen Jeugd

31 okt

Feestavond senioren (afgelast)

27 nov

Pietenavond jeugd

8 jan

Opening jubileum jaar
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Van jullie voorzitter
Het nieuwe badmintonseizoen is begonnen. Dat is, zeker
voor ons badmintonners, een normale Nederlandse zin.
Maar normaal is vandaag de dag een relatief begrip. Er
gelden zoals bekend op dit moment een aantal regels waar
we onszelf met z’n allen aan moeten houden. En nee, dat is
niet altijd leuk. Maar als we dat toch maar doen dan kunnen
we volgens mij deze bijzondere tijd zo snel mogelijk achter
ons laten.
Algemene Ledenvergadering
Een treffend voorbeeld van een bijzondere situatie is de
komende Algemene Ledenvergadering van 9 oktober aanstaande. Wij zijn als
bestuur ieder jaar erg blij dat deze vergadering goed wordt bezocht
door onze leden. En hopelijk is dat ook dit jaar zo. Daarom zal de komende
vergadering niet in de kantine plaatsvinden, maar in de sporthal. Vanwege
de 1,5 meter afstand vinden wij het verantwoord om voor deze oplossing te
kiezen. De leden kunnen op de tribune plaatsnemen en deels in de zaal. Wij
zullen vanuit de zaal de vergadering voorzitten. Uiteraard is er na de vergadering de mogelijkheid om in de kantine nog een drankje te nuttigen. Daar
geldt natuurlijk ook de 1,5 meter afstand en het feit dat iedereen verplicht moet
zitten.
Drukte = rekening houden met elkaar
Zoals gezegd is het seizoen weer begonnen en dat is ook te merken in de
zaal. Na een lange periode waarin we niet hebben kunnen badmintonnen lijkt
iedereen extra gemotiveerd om te komen spelen. Dat betekent dat het druk is
in de zaal. Hierover hebben we iedereen al per mail geïnformeerd, maar ik wil
hier nogmaals oproepen om rekening te houden met de drukte. Met name bij
de wissel van de jeugd naar de senioren willen wij alle senioren vragen om te
wachten op de tribune tot de jeugd uit de zaal is.
Nieuwe trainer
En dan eindelijk nieuws wat niets met corona te maken heeft. We hebben
sinds enkele weken een nieuwe trainer voor de senioren: Erwin Boudewijns.
We zijn heel blij met zijn keuze om onze vereniging te gaan trainen. Dat
betekent ook dat ik na drie jaar afscheid heb genomen als trainer. Ik heb het
met heel veel plezier gedaan. En ik wil langs deze weg dan ook alle spelers
bedanken voor hun inzet en vertrouwen in mij. Uiteraard wens ik Erwin heel
veel succes.
Anne, Gert, Peter, Stan en ik zien jullie allemaal graag op de ALV van 9 oktober. Rest mij iedereen een mooi, succesvol en sportief seizoen te wensen. En
blijf vooral gezond!!!
Ton Slaets
4
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Bestuursmededelingen
NOTULEN BESTUURSVERGADERING
BC MIXED, DONDERDAG 17-06- 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 20.30 uur.
2.INGEKOMEN EN UITGEGANE STUKKEN
Ingekomen:  Mail van Miriam van Mol met de definitieve versie van het sporten beweegakkoord.
 Adreswijziging Anne
Swinkels.  Opzegging Jolinde de Wit.  Vraag van
Phoenix om onze aanpak
naar de Gemeente om de
jeugd te laten sporten.
3. NOTULEN BESTUURSVERGADERING d.d. 13
MEI 2020
 De notulen zijn met dank
aan Gert goedgekeurd.

4.FINANCIËN
 De begroting voor de jubileum commissie besproken.
5.LEDENBESTAND
 Gestopt: Jolinde de Wit,
Nicol Guerrero de Noronha
en Fleur Merks.  Nieuw:
Celine Hertogs, Hailey
Verbrugge en Guusje
Donkers.  Van jeugd
naar senioren: Koss v/d
Wijdeven en Jente Jansen.
6.COMMISSIES
 Recr. -Niets.  JC:
-Doorspelen jeugd tijdens
de vakantie besproken.
 Red: -Er verschijnt nog
1 Minimiks voor de vakantie.  Bac: -Niets.

 Jubileum Commissie:
Niets.  TC: -De datum
voor het jeugdtoernooi is
31/1-2021.  CC: -Indeling
van de teams door de
HBB besproken.  Sfeer:
-Niets.  PR en Sponsoring: -Niets.  Website:
-Niets.  Archiefcommissie: -Niets.  Wijzigingen
vrijwilligers: -Geen.
7. RONDVRAAG
 Op 24/6 nog een korte
samenkomst om het zomer badminton te bespreken. We plannen dan ook
de volgende vergadering.
8. SLUITING
 Ton sluit de vergadering
om 23.15 uur.

De lekkerste ambachtelijk gebrouwen
speciaal bieren uit de regio.

Verkoop@brouwerijlaarbeek.nl
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NOTULEN BESTUURSVERGADERING
BC MIXED, DONDERDAG 25-08- 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 20.45 uur.
2.INGEKOMEN EN UITGEGANE STUKKEN
Ingekomen:  Uitnodiging
van Miriam van Moll voor
de slotbijeenkomst van
het Laarbeeks sport- en
beweegakkoord op dinsdag 8/9 om 19.00 uur in
het ontmoetingscentrum.
 Verslag van de HBB van
de VCL vergadering.  Opzegging Vinz Kluijtmans.
 Opzegging Ron van de
Pas.  Aanmelding Lotte
Manders(jeugd 10 jaar). 
Uitnodiging van Donny v/d
Wildenberg voor het Sportcafé op 8/9.
3. NOTULEN BESTUURSVERGADERING d.d. 17
JUNI 2020

 De notulen zijn met dank
aan Gert goedgekeurd.
4.FINANCIËN
 De begroting van seizoen 2020-2021 besproken.  Het financieel
verslag van seizoen 20192020 besproken.
5.LEDENBESTAND
 Gestopt: Vinz Kluijtmans, Jules en Vic van
Herwijnen, Ron v/d Pas
6.COMMISSIES
 Recr. -De training wordt
begin september hervat.
 JC: -Vanwege de doorstroming naar de jeugd en
geen nieuwe aanwas zijn
er nog maar 6 mini’s over.
 Red: -De volgende Minimiks verschijnt op 18/9.
 Bac: -De Mixed-Grill
gaat niet door. De beslissing omtrent de feestavond

is nog even uitgesteld.
Jubileum Commissie: Volgend overleg via Teams op
27/8.  TC: -Het wel of niet
doorgaan van de clubkampioenschappen wordt binnenkort besproken.  CC:
-Niets.  Sfeer: -Niets. 
PR en Sponsoring: -Niets.
 Website: -Enkele mail
adressen aanpassen. 
Archiefcommissie: -Niets.
 Wijzigingen vrijwilligers:
-Anne Slaets is een nieuw
lid van de BAC.
7. ALV
 Om aan de corona regels te kunnen voldoen besloten om de vergadering
In de sporthal te houden.
8. RONDVRAAG
 Mail versturen aan alle
leden met de mogelijkheid
om een nieuw clubshirt te
bestellen.  De volgende
vergadering is op maandag 28/9.
9. SLUITING
 Ton sluit de vergadering
om 23.05 uur.

Het bestuur: vlnr, Anne
Swinkels, Peter van Leuken, Ton Slaets, Stan van
der Heijden en Gert Lahaije
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Nieuwe jeugdcommissie
Tijdens het vorige seizoen
hebben we als nieuwe
jeugdcommissie al meegedraaid met Monika,
Marieke en Wendy en zo
zijn alle taken soepel overgedragen naar ons. De
jeugdleden zullen ons al
kennen, maar toch willen
we ons via deze weg nog
even voorstellen. Wie zijn
we en welke taken gaan
we op ons nemen? Op de
foto van links naar rechts:

WISSELING VAN DE WACHT!
Op vrijdag 28 augustus
hebben we met alle jeugd
Monika, Marieke en Wendy bedankt voor alles
wat zij de afgelopen jaren gedaan hebben voor
de jeugdafdeling van BC
Mixed. Gedurende 7 jaar
hebben zij de jeugdafdeling geleid, het ledenaantal
omhoog weten te krijgen,
de competitieteams gemaakt, jeugdkampen georganiseerd en alle jeugd
en ouders geholpen met al
hun vragen. Na vorig seizoen vonden ze het tijd om
een stapje terug te doen
en deze dagelijkse leiding
van de jeugdafdeling over
te dragen aan een nieuwe
jeugdcommissie. Gelukkig
is het voor Monika, Marie8

ke en Wendy geen definitief afscheid van de jeugd.
Ze blijven alle drie gewoon
nog training geven en dus
hoeven jullie ze niet te missen op de vrijdagavonden
en tijdens alle leuke activiteiten die op de planning
staan.
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“Hallo allemaal, ik ben Evi
van Rixtel en 25 jaar oud.
Sinds mijn 9e ben ik lid van
BC Mixed en vanaf 2013
geef ik training in het eerste uur. Naast badminton
spreek ik regelmatig af met
vrienden en familie en ben
ik altijd in voor een spelletjesavond of een feestje. In
de overige tijd ben ik veel

in het pittoreske Gemert
te vinden, hier werk ik als
wijkverpleegkundige.
Taken jeugdcommissie: in
de nieuwe jeugdcommissie ben ik samen met Bas
verantwoordelijk voor de
jeugdcompetitie. Dus bij
vragen over de competitie,
voor het regelen van invallers of bij problemen op
de zondagochtend kan je
bij ons terecht. Daarnaast
zal ik zorg dragen voor
het mailcontact voor het
eerste uur en ben ik ook
aanspreekpunt tijdens het
eerste uur.
“Hoi, ik ben Teun van der
Vorst en ben 45 jaar. Ik ben
pas sinds 2014 lid van BC
Mixed, maar ik badminton
al vanaf mijn 7e verjaar-

dag. Ik ben er een tijdje
tussenuit geweest, maar ik
ben gelukkig weer begonnen. Mijn dochter (Neva)
en mijn zoon (Rune) spelen ook in de jeugd van
BC Mixed. Samen met
mijn zus (Katja) speel ik
competitie in Mixed 5 in de
tweede klasse. Dus het is
een hele familieaangelegenheid.
Sinds 2015 help ik mee
bij de jeugdtrainingen en
vanaf dit seizoen zal ik
deelnemen in een nieuwe jeugdcommissie. Mijn
voornaamste taak in de
commissie is het regelen
van de toernooien, ik zal
ervoor zorgen dat de uitnodigingen rondgestuurd
worden en dat de spelers
die graag mee willen doen
ingeschreven worden. Ik
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zal ook bij veel toernooien
zelf aanwezig zijn en daar
dus ook als aanspreekpunt
fungeren voor spelers en
ouders wanneer er zaken
niet duidelijk zijn.
Naast de taken bij BC
Mixed ben ik ook vice-voorzitter van de HBB,
de overkoepelende bond
waar BC Mixed lid van is,
naast nog 19 andere badmintonverenigingen. Naast
het badminton ben ik ook
druk met mijn werk, ik ben
teamleider van het microbiologische en biochemische lab van Nutricontol
in Veghel. In mijn vrije tijd
speel ik graag spelletjes
met familie en vrienden en
ga ik regelmatig naar de
bioscoop. Ook vind ik het
leuk om thuis lekker te koken of naar een goed res9

taurant te gaan.
“Hoi allemaal, ik ben Anniek van Leuken. Ik ben
26 jaar oud en 20 jaar lid
van BC Mixed. Ik speel zelf
competitie bij de senioren
en ik geef daarnaast al 7
jaar training. De meeste
jaren daarvan geef ik training aan de mini’s. Velen
kennen mij ook als leerkracht van ‘t Otterke, waar
ik op dit moment lesgeef
aan groep 1-2. Naast badminton vind ik het leuk om
met vrienden af te spreken
en spelletjes te spelen.
Taken
jeugdcommissie:
Binnen de jeugdcommissie
ben ik degene die de algemene mails verstuurd naar
alle jeugdleden en ouders.
Daarnaast heb ik contact
met de toernooicommissie
van Mixed en hou ik de inschrijvingen bij.”
"Hoi, ik ben Rene Schepers, 49 jaar oud en al ruim

25 jaar lid van BC Mixed.
Ik speel competitie bij de
senioren, was begeleider
van de jeugdteams van
mijn dochters en ben sinds
een aantal jaren jeugdtrainer (vanaf 2013). Ik werk
als afdelingshoofd bij de
gemeente Eindhoven en
probeer de stad nog een
stukje mooier te maken.
Ik vind het erg leuk om
wat ik geleerd heb over te
brengen op de jeugd en ze
vooral veel plezier mee te
geven.
Taken jeugdcommissie: Ik
hou de jaarplanning bij en
ben aanspreekpunt voor
het tweede uur. Daarnaast
denk ik graag mee met de
andere puntjes waar we
ons als commissie mee
bezig houden.
“Hoi, ik ben Bas Fransen.
Ik ben 23 jaar oud en al
sinds dat ik 6 was lid bij BC
Mixed, dus dat is nu bijna
18 jaar. Komend seizoen

Clubkampioenschappen
Jeugd, 2020-2021

31 oktober a.s.
10

MINIMIKS | September 2020

speel ik in Mixed 3, in de
overgangsklasse van de
HBB competitie. Sinds
2015 ben ik jeugdtrainer in
het tweede uur en de afgelopen twee seizoenen heb
ik al samen met Monika,
Marieke en Wendy in de
jeugdcommissie gezeten.
Buiten het badminton werk
ik bij Lekkerland in Son en
Breugel, ben ik een erg
groot PSV fan en houd ik
van gezellige avonden met
vrienden spelletjes spelen,
uit eten gaan en festivals/
feestjes.
Taken
jeugdcommissie:
zoals Evi al beschreef zijn
wij samen het aanspreekpunt wat betreft de jeugdcompetitie en alles wat
daarmee te maken heeft.
Daarnaast neem ik het
websitebeheer en het mail
contact van het tweede uur
op, dus bij vragen vanuit
het tweede uur is de kans
groot dat je antwoord van
mij gaat krijgen.”

Geef je
nog snel op
via de link
in je mail !
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Badminiton
BADMINTON EEN LEUKE
SPORT? ZEKER WEL!

Door Ton Slaets

Beek en Donk – Ben je 4, 5 of 6 jaar oud? Tijdens de
Nationale Sportweek kun je op vrijdag 25 september
bij Badmintonclub Mixed gratis proberen of badminton een leuke sport is voor jou. Je doet verschillende spelletjes en er zijn allemaal kinderen van je
eigen leeftijd. Dus geef je snel op en doe mee. Dan
zul je daarna zeggen dat badminton een kei leuke
sport is.
Wat is BadMINIton?
Bijna 5 jaar geleden is
Badmintonclub Mixed gestart met badminton voor
kinderen in de leeftijd van
4 tot 6 jaar oud. Onder de
naam BadMINIton wordt
iedere week van half 7 tot
kwart over 7 training gegeven in sporthal d’n Ekker.
De nadruk bij de training
ligt op motoriek en coördinatie. Er worden
veel verschillende spelletjes gedaan en er zijn

Aanmelden
Lijkt het je leuk om een keer
mee te doen? Dan is dit je
kans. Meldt je aan via de
website van Laarbeek Actief of stuur een mail naar
jeugdzaken@bcmixed.nl.
We zien je dan graag op
vrijdag 25 september. Uiteraard zijn je ouders van
harte welkom om te komen
kijken. Vanwege de corona maatregelen kunnen zij
plaatsnemen in de kantine.
Vanuit daar is er een goed
zicht op de zaal.
Voor meer informatie over
BC Mixed kijk je op www.
bcmixed.nl en volg je de
vereniging op Facebook
en Instagram.

allerlei materialen aanwezig waarmee de kinderen
kunnen werken. Onder begeleiding van Anniek van
Leuken en Lieke Fransen
maken de kinderen op een
speelse manier kennis met
de badmintonsport. Er zijn
de afgelopen jaren al veel
kinderen doorgestroomd
naar de reguliere jeugdgroepen. Daar ontwikkelen
ze zich verder en gaan ze
in de meeste gevallen ook
competitie spelen.
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Programma jeugd competitie
Programma sept-nov.
Datum

Tijd

Team

Bn

Datum

Tijd

Team

Bn

27-09

9.30

Mixed 1-Mixed 2

3

01-11

9.30

Mixed 3- RBC 1

11

9.30

Mixed 5-Mixed 6

5

11.15

Phoenix 4-Mixed 3

11

11.15

Mixed 5-Gemert 2

3

11.15

RBC 1 -Mixed 4

12

11.15

Mixed 6-Ganzeveer 1

15

9.30

Mierlo 6-Mixed 4

13

9.30

Phoenix 2-Mixed 2

3

11.15

Phoenix 5-Mixed 8

14

9.30

Mixed 4-Mixed 3

11

11.15

Mixed 8-Mierlo 8

15

11.15

Mixed 3-Mierlo 6

11

9.30

Bakel 1-Mixed 2

1

Bakel 2-Mixed 1

3

04-10

11-10

01-11

08-11

11.15

Mixed 4-Phoenix 4

12

9.30

9.30

Mixed 7-Mixed 8

14

9.30

Mixed 5-Mierlo 7

5

11.15

Mixed 6-Mixed 5

5

11.15

Mierlo 8-Mixed 7

14

11.15

De Valken 3-Mixed 8

15
15-11

9.30

Mixed 6-Con Brio 1

14

9.30

Mixed 1-Bakel 1

1

9.30

Mixed 2-Phoenix 1

2

9.30

Mierlo 2-Mixed 1

3

9.30

Mixed 2-Bakel 2

4

Mixed 3-Mixed 4

11
12

9.30

Ganzeveer 1-Mixed 5

5

9.30

11.15

Con Brio 1-Mixed 5

5

11.15

Mixed 4-Gemert 1

9.30

Mierlo 7-Mixed 6

14

11.15

Bakel4-Mixed 3

13

11.15

Gemert 2-Mixed 6

14

9.30

Phoenix 5-Mixed 7

14

9.30

Bakel 3-Mixed 2

2

11.15

De Valken3-Mixed 7

14

4

9.30

Mixed 8-De Valken 3

15

11.15

Mixed 8-Phoenix 5

15

9.30

Mixed 1- Phoenix 1

Adresgegevens:
Koppelstraat 35
5741 GA Beek en Donk
0492 - 46 11 81
www.pannenkoekenhuispluk.nl
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Wilt u reserveren?
Doe dit dan bij
voorkeur online.
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Corona puzzle
DOOLHOF
Bobbie moet boodschappen
doen maar wil onderweg niet
besmet raken.
Help jij hem de weg te vinden
naar de winkel?

REBUS
Bobbie en Charlie hebben
advies gehad van de dokters
maar weten nog niet precies
wat er staat. Help jij ze de
boodschap te ontcijferen?

Pater Becanusstraat 5 Beek en Donk • (0492) 463 496 • www.mandenman.nl
18
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Piet van Thielplein 15
5741CP
BEEK EN DONK

Telefoon:
0492466028
info@de4seizoenen.com

Auto en Motorrijschool
DE JONG
Akkermuntstraat 16
5741 VK Beek en Donk
Tel.: 0492-462911
Tel: 0492 72 92 47

Cafetaria

Heuvelplein 10
5741JK Beek en Donk
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Senioren
Even voorstellen!
Een nieuwe trainer!
Op 4 September is het magische trainersstokje van Ton Slaets overgedragen
aan de nieuwe trainer Erwin Boudewijns. Ik spreek denk ik namens heel Mixed
en omstreken als ik zeg dat we Ton HARTSTIKKE willen bedanken voor de afgelopen 3 jaar. Het is toch wel echt een prestatie van niveau om elke vrijdag alle
competitie teams gemotiveerd te krijgen om te trainen. Dat vergt uithoudingsvermogen, veel geduld, heel veel geduld…innovatie, inspiratie, humor, heb ik
geduld al benoemt?? En nog wel wat meer vaardigheden die Ton in ieder geval
allemaal heeft laten zien de afgelopen jaren.
Ervan uitgaande dat Ton ook het aankomende seizoen de training zou verzorgen
werd in de eerste week van september onverwacht en snel besloten dat Erwin
de nieuwe trainer van BC Mixed zou worden. Om hem wat beter te leren kennen
konden we ons geen betere manier bedenken dan hem aan een derdegraads
Minimiksverhoor te onderwerpen. Gelukkig wilde hij hier graag aan meewerken.
Dus Erwin…. Vertel eens iets over jezelf?
Mijn naam is Erwin Boudewijns. Inmiddels ben ik
alweer bijna 24 jaar oud.
Ik woon al mijn hele leven
in Helmond, echter sinds
driekwart jaar met mijn
vriendin Annique in ons eigen huis. Tot dat moment
woonde ik nog bij mijn ouders en mijn broertje. Mijn
moeder heeft heel kort
badminton gespeeld en
mijn vader heeft vroeger
nog langere tijd gebad20
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mintond bij Phoenix, totdat
blessures dat helaas onmogelijk maakten. En zelfs
mijn broertje heeft nog een
aantal jaar bij de jeugd
van Con Brio gespeeld.
Ikzelf speel als sinds mijn
8e badminton (denk ik).
Eerst bij Con brio, daarna
nog kort bij Phoenix in de
jeugd. Vanaf dat moment
heb ik nog een aantal jaren
bij Mierlo senioren competitie gespeeld, hier heb

ik ook mijn vriendin leren
kennen en tegenwoordig,
ook alweer een aantal jaar,
ben ik uiteindelijk weer terug bij de vereniging waar
alles begon; Con Brio.
Naast het spelen bij de
HBB, heb ik ook nog
een vijftal seizoenen bij
Geldrop, bij Badminton
Nederland,
gespeeld.
Ik begon in 3e klasse in
2012-2013 en heb mijn
laatste seizoen 2018-2019
in de 5e divisie gespeeld.
Helaas ben ik hiermee gestopt omdat het qua tijd niet
meer te doen was. Doordeweeks ‘s avonds competitie spelen in Helmond
was voor mij een stuk prettiger dan heel Brabant zien
in de weekenden.

deze verenigingen training
gegeven: • Bakel jeugd en
senioren (2015-2019)
• Phoenix jeugd (2014heden) en senioren(2017heden)• Centrale Training
(2014-heden)

Zoals ik al zei speel ik op
dit moment badminton bij
Con Brio in het tweede
team in de TOP-klasse.
Hiermee ga ik inmiddels
het 4e seizoen alweer in.
Dit jaar met een iets ander
team dan de afgelopen jaren, maar dat zal de pret
niet drukken.
Naast het zelf badmintonnen geef ik natuurlijk ook
nog training. Daar ben ik
mee begonnen in 2014 als
jeugdtrainer bij Phoenix
en de Centrale Training
van de HBB. In 2015 heb
ik besloten om een trainerscursus te volgen zodat ik
mezelf hierin verder kon
ontwikkelen. Vanaf dat
moment heb ik ook nog bij

Alsof je nu nog niet genoeg
over me weet met waar ik
overal heb gespeeld en
training gegeven heb (of
nog geef). Naast al deze
bezigheden, ben ik ook
nog vrijwilliger voor de
HBB. Ik geloof dat ik in
2014 het stokje van Arne
over heb genomen als
voorzitter van de pr-commissie. Vanaf dat moment
heb ik diverse taken op me
genomen;
• Commissie seniorenzaken
• Centrale Training ‘coördinator’
• UItslagen portaal onderhouden/bouwen
•Voorzitter pr-commissie
• Lid hoofdbestuur
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Als hoogtepunt mocht ik
voor het jubileum van de
HBB een pubquiz organiseren met een paar andere enthousiastelingen. En
wauw, wat veel positieve
berichten hebben we na
afloop mogen ontvangen.
Nu hoor ik je afvragen;
waar haal je de tijd en/of
energie vandaan?
Goeie vraag hoor, ik vraag
me dat zelf ook af. Zelfs
nu ik dit zit te typen op
de bank voor de tv. De
grootste drijfveer is de voldoening die je er meestal
voor terugkrijgt. Vooral bij
het organiseren van activiteiten zoals toernooien,
competities, een pubquiz,
trainingen of zelfs het zomerbadminton, daar zie je
zoveel mensen genieten
en plezier hebben.
Uiteindelijk is dat het mooiste wat je voor je inzet
terug kunt krijgen. Dat is
natuurlijk niet het enige, je
21

moet het zelf ook leuk vinden uiteraard.
Naast al het vrijwilligerswerk heb ik thuis ook nog
een bespanmachine staan
waarmee ik op z’n tijd dan
nog wat bespanningen in
rackets zet voor spelers.
Naast mijn (bijna) fulltimebaan binnen het badminton
(zoals anderen het regelmatig benoemen), heb ik
nog een fulltimebaan waar
ik wel voor betaald word.
Ik werk inmiddels anderhalf jaar voor een bedrijf
in Veghel als softwareontwikkelaar. Om precies te
zijn bouw ik webshops. Nu
in Coronatijd werk ik voornamelijk thuis, een enkele
keer moet ik naar kantoor.
Ik merk dat corona een
lastige situatie is voor het
badminton. Veel verenigingen hebben er afgelopen
tijd veel last van gehad. De
training avond van iedere
vereniging is toch dé ontmoetingsplek waar iedereen graag komt. Gelukkig
hebben we dan wel de videochat applicaties en ik
zie dat verenigingen hier
gelukkig op in spelen om
toch een beetje in contact
te blijven met de leden.
We leren anders denken
in deze tijd en gelukkig is
daar ook de mogelijkheid
voor. Hopelijk kunnen we
de komende tijd nog wel
gewoon in de zaal ba mintonnen.
22

Waarom heb ik ervoor gekozen om Mixed te gaan
trainen? Ik ken al veel leden van Mixed en daar heb
ik alleen maar positieve
ervaringen mee. Maar jullie zijn ook een vereniging
welke volop ‘bloeit’ en
waar op alle niveaus in de
HBB-competitie gespeeld
wordt. Ik zou daar graag
mijn ideeën, kennis en
vooral enthousiasme mee
willen delen.
Hoe ben ik in aanraking gekomen met Mixed? Goeie
vraag. Natuurlijk ben ik al
regelmatig met Teun en
Ruud bij de HBB in gezelschap. Maar ook de laatste
twee zomers organiseer ik
het zomerbadminton namens de HBB in Beek en
Donk. Daar komen toch
ook een aantal leden van
Mixed spelen. Altijd gezellig in ieder geval!
Van het een komt het ander uiteindelijk :)

Ik lees regelmatig de minimiks (ja ook als niet Mixed
lid). Ik vroeg me altijd al af
van wie die nogal gekke of
rare vragen vandaan kwamen. Nu vallen de puzzelstukjes in elkaar. Ik zal er
ook aan moeten geloven.
(Voor diegene die niet
weten wat we hem hebben aangedaan...
Speciaal voor Erwin
hebben we wat “Arne”
vragen besteld, aangeleverd door de meester
zelf).
Lees en huiver voor het
vervolg….
Als je een meisje was
geweest, hoe had je dan
geheten?
Ik heb werkelijk geen idee.
Ik weet ook niet wat ik
hier verder nog op moet
zeggen haha
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Erwin tijdens het
HBB jeugdtoernooi.

.

Hoe ontbijt je in de
ochtend?
Doordeweeks verschillend. Ik zou graag yoghurt
willen eten in de ochtend, schijnt gezond te
zijn, echter steken mijn
allergieën daar een stokje
voor. Op dit moment eet ik
‘s ochtends 2 of 3 crackers en daar overleef ik de
ochtend mee. Tja, ik werk
door op mijn bureaustoel
achter de computer te
zitten. Fysiek doe je dan
niet veel.
Wat is je favoriete app?
Mijn favoriete app is op dit
moment de NOS-app volgens mij. Ik kijk regelmatig
naar het nieuws zowel in
Nederland als in het buitenland. Daar ben ik graag
van op de hoogte.
Welke kleur handdoek
heeft je voorkeur bij het
douchen na een
competitieavond?
Ik heb daar totaal geen
voorkeur in. Zolang er
maar een handdoek is en
zolang ik mezelf er maar
mee kan afdrogen.
Yonex, Carlton of….. En
waarom?
Hmm, ik heb niet echt een
grote voorkeur. Zolang het
maar werkt voor mij; dus
een racket wat niet stuk
gaat of een trui die me
tijdens het training geven
(in de winter) warm houdt.
Welke superheld zou je
willen zijn en waarom?
Superheld, die Marvel
films en series kijk ik niet

meer zoveel. Maar The
Flash zou ik wel willen
zijn, die heeft een ijzersterke conditie en kan zo
van shuttle naar shuttle
sprinten op de baan.
Welke spelvorm heeft je
voorkeur?
Single, Mix of dubbel en
waarom? Ik heb niet echt
een specifieke voorkeur,
maar de single vind ik wel
uitdagender. Nadeel is wel
dat je daarvoor wel een
redelijke conditie moet
hebben om alle hoeken te
kunnen belopen. Maar als
je het slim speelt, is dat
zelfs wellicht helemaal niet
nodig.
Waar kunnen ze je ’s
nachts voor wakker
maken?

‘s Nachts? Met alles wat
ik doe wil ik meestal wel
goed (nee, niet lang) slapen om ‘s ochtends weer
met voldoende energie op
te staan.
Erwin, namens de redactie willen we je bedanken
voor je interview en ons
achteraf misschien ietwat verexcuseren voor
het
derdergraadsverhoor. We wensen je heel
veel succes bij het trainen van de Mixedleden
en met alle andere bezigheden die je hebt want
dat zijn er nogal wat.
Tot vrijdag!!
Redactie Minimiks

Trainingsschema

seizoen 2020-2021

Datum

20:40-21:30u

21:30-22:20u

September 4,11,18

team 1,2,3

team 4,5,6

September 25

Vrij spelen

Oktober

16,23

team 4,5,6

Oktober

2, 9*, 30

Vrij Spelen *(ALV)

November

6,13,20

team 1,2,3

November

27

Vrij spelen

December

4,11,18

team 4,5,6

December

25

Zaal dicht

Januari

8,15,22

team 1,2,3

Januari

1

Zaal dicht

Januari

29

Vrij spelen
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team 1,2,3
team 4,5,6
team 1,2,3
team 4,5,6
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Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen/uitgegane stukken/mededelingen
3. Notulen ledenvergadering d.d. 11 oktober 2019
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag seizoen 2019-2020 en begroting 2020-2021 van de
penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Jubileumjaar
8a. Bedanken kaderleden
Anke van Dijk, 5 jaar JC/begeleiding
Teun van der Vorst, 5 jaar JC/begeleiding
Bas Fransen, 5 jaar JC/begeleiding
Monika Slaets, 10 jaar JC/begeleiding
Ton Slaets, 10 jaar JC/begeleiding
Rien van Kessel, 30 jaar kamp
Toon Boetzkes, 30 jaar kamp
Paul van der Vegt, 5 jaar BAC
Maikel Iven, 5 jaar TC
Martijn van Oeffel, 5 jaar materiaal
8b. Jubilarissen:
Rien van Kessel, 40 jaar lid
9. Verkiezingen kascommissie: aftredend is Arne v/d Wijdeven
10.Verkiezingen bestuur: aftredend en herkiesbaar: Anne Swinkels
11.Rondvraag
12.Sluiting

24
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Jaarverslag Jeugd Commissie
23 augustus begint het seizoen 2019-2020 weer met
een volle zaal. Veel nieuwe kinderen. Voor veel kinderen die op de wachtlijst
stonden is een plekje gecreëerd. Het is zoals vaak
de eerste vrijdag een gezellige drukte.
Ook vanwege die wachtlijst
zal het dit jaar geen druk
activiteitenjaar worden.
We doen niet mee met
Laarbeek Sportief en we
houden geen vriendjesavonden. Dit omdat na
deze activiteiten altijd wel
een aantal aanmeldingen
komen en we kunnen ze
momenteel niets anders
bieden dan een heel jaar
op de wachtlijst. Als volgend seizoen weer een
aantal kinderen doorstromen is er weer plaats voor
nieuwe leden.

weer 3 pieten gezellig mee
komen badmintonnen. In
het eerste uur met spelletjes, In het tweede uur met
badminton spelen.
Op 3 januari houden we de
nieuwjaarstraining. Eerst
champagne knallen, daarna badmintonnen.
Half januari maken we aan
iedereen bekend dat de
jeugdcommissie zal gaan
veranderen en nemen
Anniek, Evi, Teun en René
langzaam de taken over.
Bas blijft actief.
Op 2 februari is het open
jeugdtoernooi, er zijn 86
deelnemers, waarvan veel
kinderen van Mixed. We
winnen de wisselbeker op
ons zeer geslaagde toernooi.

Vrijdag voor carnaval, 21
februari, is de carnavalstraining. Niet heel druk bezocht, door allerlei andere
carnavalsactiviteiten, maar
wel heel gezellig. Met spelletjes, wedstrijdjes, muziek
en veel verklede kinderen.
In het eerste uur werden
weer 2 leukst verklede kinderen gekozen. Het was
lastig met al die leuke creaties.
Zondag 8 maart zijn mixed
1 en mixed 5 Kampioen
geworden in de competitie.
We hebben nog net geluk
gehad om ze in het zonnetje te zetten.
Vrijdag 13 maart start de
reeks van vrijdagen waarop we niet kunnen trainen
i.v.m. de maatregelen rond
het corona-virus. Ook de

Gedurende dit seizoen
zullen Monika, Wendy en
Marieke afscheid gaan nemen van de jeugdcommissie. Al in september/oktober is duidelijk dat Bas de
jeugdcommissie zal gaan
voortzetten met Anniek,
Evi, Teun en René.
Pas eind november is de
eerste echte activiteit, de
pietenavond. Er zijn dit jaar
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competitie wordt niet afgespeeld en alle geplande
activiteiten voor de rest
van het seizoen, zoals de
jeugddag en clubkampioenschappen, kunnen niet
doorgaan.
Op woensdag 8 april brengen we met de volledige
jeugdcommissie, (oud en
nieuw) chocolade paashaasjes naar de mixed
jeugdleden. Op gepaste
afstand. In een papieren
tasje, tasje voor de deur,
aanbellen, paar meter naar
achter stappen. Gelukkig
houdt iedereen zich aan de
maatregelen en is er overal iemand thuis.
Ondertussen gaan de opgaves voor de competitie
volgend jaar van start.

training en gelukkig wordt
er gretig gereageerd op
onze oproep. Superfijn!
Helaas zijn de weersvoorspellingen op 1 mei ons
niet goed gezind en besluiten we om de eerste buitentraining toch maar niet
door te laten gaan. Helaas.

Lastig om te werven in
deze tijd, maar het is gelukt om weer 8 teams samen te stellen.
Zodra bekend wordt dat we
de kinderen weer mogen
laten sporten gaan we aan
de slag om dit te regelen.
We krijgen een grasveld
toebedeeld door de gemeente. Met een planning
en 2 kiss-and-ride zones
krijgen we toestemming
om buiten training te gaan
geven. In het eerste uur is
er alleen 1,5 meter afstand
voor de trainers, in het
tweede uur moet de eerste paar weken iedereen
1,5 meter afstand houden.
Best een uitdaging, maar
we hebben al snel de trainingen bedacht. Iedereen
heeft 2 dagen om zich aan
te melden voor de buiten-

Een week later kunnen we
gelukkig met mooi weer
starten. De kinderen en
begeleiders zijn enthousiast en de 1,5 meter regel is
prima te handhaven.
Op 26 juni houden we de
laatste buitentraining. Omdat het warm is sjouwen
we zelfs met emmers water voor waterspellen ter
verkoeling.
3 en 10 juli mogen we weer
binnen badmintonnen. Op
10 juli sluiten we het reguliere seizoen af met de traditionele apenkooi.
Omdat we dit jaar zoveel
minder hebben kunnen
badmintonnen, en lang niet
iedereen op vakantie gaat
wordt er voor de kinderen
van 8 jaar en ouder een
zomerbadminton
georganiseerd. Er wordt geen
training gegeven, maar er
is uiteraard wel begeleiding aanwezig. De kinderen vanaf 8 jaar kunnen
wedstrijdjes spelen.
De buitentraining

26
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Jaarverslag Minimiks
Over het afgelopen speeljaar hebben we 7 keer een
minimiks uitgebracht. De
minimiks wordt sinds een
aantal jaar zowel gedrukt
alsook digitaal aan de leden uitgereikt. Door CoVid-19 gedwongen hebben
de Minimiksen van april,
mei en juli enkel digitaal
kunnen uitbrengen. Het
was een specifieke wens
van het bestuur om door
te gaan met communicatie
ook gedurende de periode dat er niet in de zaal
gesport kon worden. Dat
hebben we met veel plezier gedaan. We begrijpen
dat niet ieder Mixed lid ons

clubblad digitaal zal lezen
en dat er nu een gat zal
ontstaan in sommige papieren archieven. Vanaf
september 2020 zijn we
weer gestart met drukken
van de Minimiks.
De redactie bestaat uit Katja van der Vorst, Marlie en
Ruud Fransen en Arne van
de Wijdeven. Deze redactie werkt sinds een aantal
jaar in ongewijzigde samenstelling. Het verzamelen, schrijven en samenstellen loopt gesmeerd.
Van de vaste schrijvers en
fotograaf krijgen we keurig
op tijd ons materiaal. Ook
komen er af en toe speel-

verslagen. We merken wel
dat er over de afgelopen
jaren een dalende trend
is in het aanleveren van
materiaal buiten de groep
van vaste schrijvers. Dat
is jammer en hoeft geen
trend te zijn. We willen de
leden oproepen om eens
een verslagje, foto, tekst,
tip of andersoortige copy
aan te leveren. Het hoeft
heus niet enkel over badminton te gaan.
Eind 2020 zal Arne stoppen als voorzitter van de
redactie. Marlie, Katja en
Ruud hebben aangegeven
met 3 de redactie voort te
kunnen zetten.

Jaarverslag BAC
*De BAC is de Bijzondere Activiteiten Commissie van Mixed die gedurende het
jaar diverse activiteiten voor leden en ‘de vrienden van Mixed’ organiseren. De
BAC commissie is in deze periode in samenstelling onveranderd gebleven. De
BAC-2019-2020 bestaat uit: Anja Beekmans, Sonja van Erp, Deany Muller, Paul
van der Vegt, Martijn van Oeffel en Roger van Lieshout.
Beknopt activiteiten
overzicht:
Het afgelopen jaar was
voor BC Mixed en zo ook
voor de BAC een ongewoon jaar. De corona pandemie heeft een behoorlijke stempel achtergelaten
ook op het gebied van activiteiten en evenementen
binnen het clubgebeuren.

Vanaf maart heeft de BAC
tal van activiteiten helaas
af moeten blazen met als
gevolg dit minder uitgebreid BAC Jaarverslag.
Gelukkig hebben we in December het jaar 2019 nog
gezellig af kunnen sluiten
met de jaarlijkse joker en
rikavond. Een kleine BAC
activiteit waar we toch al-
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tijd een gemiddeld aantal
van 30 personen mogen
verwelkomen. Verassend
kampioen ‘Rikken’ werd
Stan van der Heijden. Bij
het Jokeren was Anne
Swinkels de overduidelijke
winnaar van de avond.
Het nieuwe jaar werd ingeluid op 3 Januari. Met 45
leden toch een mooie op27

komst zo vroeg in het jaar.
Door het Coronavirus dus
geen jaarlijkse feestavond
welke gepland stond op
3 april. Ook in Juni geen
afsluiting avond immers,
alles was al maanden afgesloten. Geen training,
geen competitie, en geen
BAC activiteiten dus.
Recentelijk heeft de BAC
in nauw overleg met het
bestuur ook moeten besluiten de Mixed-Grill uit
de
activiteitenkalender
van dit jaar te verwijderen.
Zelfs na zoveel maanden
in de greep van het virus
was het niet verantwoord
om een BBQ met een grote
groep te houden.
Daarmee sluiten we dan
ook het activiteiten jaar af
met een magere optelling
van activiteiten.

Hij zal per 1 januari 2021
officieel stoppen maar
heeft aangegeven om in
het Jubileum jaar (daar
waar echt nodig) nog wat
bij te springen. Tijd voor
weer nieuwe inspiraties
resulterende in wellicht
andere en/of aanvullende
activiteiten. Met Anne in de
gelederen zal dit zeker leiden tot nieuwe inspiraties
en leuke club activiteiten.
Inmiddels heeft ze zich
al laten gelden door met
eerste creatieve ideeën te
komen als alternatief voor
de gecancelde Mixed-Grill.
Dit staat nog in de steigers,
maar mogelijk dat we in
November haar ideeën al

zullen ervaren. Namens
BAC wensen we Anne veel
succes!
Tot slot:
We hopen als BAC dat
het komende seizoen een
Coronavrij jaar wordt en
we weer terug kunnen
naar ‘normaal’. De BAC
zal dan weer haar uiterste
best doen om er weer een
leuk jaar van te maken. we
staan altijd open voor ideeën. We roepen dan ook
graag iedereen op om met
leuke ‘andere’ activiteiten’
te komen. De BAC gaat
dan bekijken wat de mogelijkheden zijn.
Namens de BAC,
Roger van Lieshout

Nieuws binnen de BAC:
Vanaf Augustus hebben
we Anne Slaets mogen
verwelkomen als nieuw
BAC-lid. Roger van Lieshout heeft aangegeven
dat het na 2x een periode
van 5 jaar mooi is geweest.

Jaarverslag Toernooi Commissie
Wat hebben we toch een
raar jaar achter de rug.
Wat betreft het intern toernooi van 2019 kunnen we
vrij kort zijn, dit heeft helaas door te weinig inschrijvingen niet mogen plaats28

vinden.
Er is echt wel gekeken naar
mogelijke oplossingen, zoals minder onderdelen,
groepen
samenvoegen,
toernooi op 1 dag, en zo
kunnen we nog wel even
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doorgaan met mogelijke
aanpassingen en oplossingen. Echter hoe we het
ook draaiden of keerden,
er was geen bevredigende
oplossing te bedenken. En
in overleg met het bestuur

is toen er besloten om het
intern toernooi in 2019 niet
door te laten gaan.
Dit is ongekend voor ons
BC Mixed.
Er is een poll gehouden, en
het is ter sprake gebracht
tijdens de jaarvergadering
van 2019. Om het toernooi
eventueel nog in te halen
was een nieuwe datum
gepland : 27 Juni 2020, en
alle onderdelen en klassen
op 1 dag.
Gelukkig hadden we nog
iets om naar uit te kijken,
en dat was het open BC
Mixed Jeugdtoernooi op 2
Februari 2020. Na de inschrijvingstermijn hadden
we het mooie aantal van
90 inschrijvingen. Uiteraard vielen er vooraf een
paar personen af zoals
elk jaar, maar dat is een
bekend gegeven, en dus
geen probleem.
De dag zelf ging zeer
voortvarend van start en

kinderen (zeer) moe maar
voldaan.
De wisselbeker was deze
keer niet zo spannend en
ging met overmacht naar
BC Mixed, en bleef dus
mooi in Beek en Donk.
Maar toen….Corona. Ik
kan een heel lang verhaal
typen over van alles en nog
wat maar we kunnen kort
zijn: Het uitgestelde Intern
toernooi op 27 Juni is niet
doorgegaan, en ook het
Intern toernooi van 2020
gaat niet door zoals gepland. Het senioren toernooi gaat helaas niet door.
Zoals het eruit ziet kunnen
we het intern toernooi wel
houden voor de jeugd op
31 Oktober . Maar dat is
volgens de op dit moment
geldende Corona regels.
Met de senioren erbij is dit
niet mogelijk. Als het goed
is zijn de uitnodigingen
op het moment van lezen
reeds verstuurd naar desbetreffende
jeugdleden.
We hopen dan ook dat we
het toernooi gewoon door
kunnen laten gaan. Uiteraard volgen we de nieuwsberichten op de voet en
sturen bij daar waar nodig.
Blijf gezond en hopelijk tot
ziens op het intern Jeugdtoernooi.
Namens de Toernooicommissie; Anke, Marije en
Maikel

liepen al gauw ver voor op
het tijdschema. Dit jaar waren er geen noemenswaardige problemen. De tellers
waren voor het eerst ingedeeld in tijdsblokken, zodat
we er “zeker” van konden
zijn dat we op elk moment
van de dag over genoeg
tellers zouden beschikken.
En sommige tellers telden
gewoon de gehele dag
door. Die konden geen telboek meer zien ’s avonds.
Later op de dag lagen we
qua planning precies op
het tijdschema. Dit is wel
vaker het geval als het
toernooi vordert, want dan
komt het steeds vaker voor
dat er rondes gespeeld
gaan worden waarbij de
betrokken spelers vaak op
de baan staan, omdat ze
in meerdere onderdelen
doordringen tot de finalerondes . Na 331 wedstrijden was het toernooi afgelopen en waren de meeste

Mixed wint de
wisselbeker op het Open
Mixed Jeugdtoernooi!

MINIMIKS | September 2020

29

Jaarverslag Competitie Commissie
De CC heeft voor het sei- lijk niet haalbaar.
zoen 2019-2020 7 teams Mixed 4 stond met nog 2
opgegeven bij de H.B.B.
wedstrijden te spelen op
Op dat moment konden we een mooie 2 e plaats op 2
natuurlijk nog niet vermoe- punten achter de koploper
den dat deze competitie Bakel. Helaas is de bein de geschiedenisboeken slissende wedstrijd nooit
zou gaan als het seizoen gespeeld en zal het nooit
dat door Covid-19 nooit af- bekend worden wie er
gespeeld zal worden. Ca. kampioen zou zijn gewor3 of 4 speelronden voor den.
het einde is de competitie Mixed 5 stond precies in
gestopt, later is door de het midden van de stand
bond besloten dat er niet in de 2 e klasse afd. 1, zij
genoeg tijd meer was om zouden dus waarschijnlijk
alles nog opnieuw in te geen kampioen zijn geworplannen en de competitie den maar ook niet gedete beëindigen zonder dat gradeerd zijn.
er kampioenen of degra- Mixed 6 had zich inmiddels
danten zijn.
vrijgespeeld in de 3 e klasNatuurlijk is er echter wel se afd. 2, een kampioengewoon gespeeld.
schap zat er niet in.
Mixed 1 stond op een Mixed 7 stond aan kop in
prachtige 1 e plaats en zou de 4 e klasse afd. 1 met
hoogstwaarschijnlijk kam- maar liefst 5 punten voorpioen zijn geworden in de sprong op de nummer 2,
Hoofdklasse.
ook hier durf ik te beweren
Mixed 2 stond eveneens
bovenaan in de kampioenspoule van de Overgangsklasse en had dus ook nog
kans op het kampioenschap. Hier is het echter
lastiger inschatten wat de
definitieve kansen waren.
Mixed 3 speelde eveneens
in de kampioenspoule van
de overgangsklasse en
wist dus al zeker dat ze
zouden handhaven in deze
klasse, keurig. Een kampioenschap was waarschijn30
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zij kampioen zouden zijn
geworden.
Mixed 1, 2, 4 en 7 waren
nog actief in de bekercompetitie. Het was al jaren
niet voor gekomen dat we
zoveel teams nog in de
srijd hadden in de beker,
helaas zullen we nooit weten wat hier het eindresultaat was.
Voor het nieuwe seizoen
hebben we 6 teams in de
TOP-, Hoofd-, 1 e , 2 e en
3 e klasse. Prachtig verdeelt dus. Laten we hopen
dat dit seizoen, ook weer
anders dan anders a.g.v.
de Corona maatregelen,
gewoon uitgespeeld kan
worden!
Mixed 1 René Schepers,
Paul vd Vegt, Jan de Jong,
Dorien Maas, Anke v Dijk,
Robin Slaets en
Ruud v Kilsdonk.

Jaarverslag Website Commissie
Het afgelopen jaar was
een stabiel jaar voor wat
betreft onze website. De
site is grotendeels hetzelfde gebleven. De banner op
de hoofdpagina wordt re-

gelmatig aangepast i.v.m.
nieuwe activiteiten. De
website geldt nog steeds
als een goede informatiebron voor (potentiële) leden, maar als het gaat om

communicatie dan wordt
er steeds meer gebruik gemaakt van social media.
(Facebook en Twitter).
Waarbij onze website een
mooie aanvulling is.

Jaarverslag Archief Commissie
Digitaal
Het digitaliseren van de
mappen met toernooien
uit de jaren 1983 t/m 1987,
waar we het vorige seizoen mee zijn begonnen,
is afgemaakt. Ook de losse toernooi boekjes zijn
gescand en opgeslagen in
de nas (het digitale archief
systeem).
Diverse uitgebreide jaarverslagen van de jeugdcommissie uit de jaren 90,
zijn gescand. Posters van
het afgelopen seizoen zijn
in pdf-formaat opgeslagen
in de nas.
De 9 gebundelde Nieuwsbrieven voor de jeugd uit
1999 zijn gescand en zowel aan het seizoen 19981999 als aan 1999-2000
toegevoegd. Ook andere
losse Nieuwsbrieven zijn
gescand en digitaal opgeslagen. Dat is goed uitkijken omdat de Nieuwsbrieven op jaar, bv. 2001, zijn
uitgegeven en de digitale

mappen seizoenen weergeven (bv. 2000-2001 en
2001-2002).
De foto’s die Jan heeft
verwerkt worden zoveel
mogelijk op jaartal en/of
onderwerp
opgeslagen.
En dat is veel werk want
een foto kun je op jaartal opslaan, maar ook op
onderwerp, op plaats van
handelen, op persoonsnamen ed. De vele honderden foto's die al in de nas
staan moeten allemaal nog
op die manier opgeslagen
worden, een meerjaren
project. Voor veel foto’s is
echter niet meer bekend
waar en wanneer deze zijn
gemaakt, en die belanden
in de map ‘diversen’. Dat
is niet handig bij het terugzoeken naar foto's, hiervoor moet nog een oplossing gezocht worden.
In januari zijn de Minimiksen, de Kerstkaart, de
jaarverslagen en notulen
van de ALV en het jaar-
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overzicht met de activiteiten van 2019 in de diverse
mappen in de nas gezet.
De jaaroverzichten vanaf
1991 tot en met 2018 waren in een ‘doc-bestand’
opgeslagen. Deze zijn allemaal omgezet in pdf. Van
1961 tot 1991 zijn geen
jaaroverzichten gemaakt,
maar wel is er in 1991 een
overzicht gepubliceerd in
de Minimiks over 30 jaar
BC.Mixed. Dit overzicht is
toegevoegd aan de map
met overzichten vanaf
1991 zodat er nu toch een
totaal aan overzichten is
ontstaan van 1961 tot en
met nu.
Er zijn haast ‘ontelbare’
publicaties die Jan in het
verleden heeft gemaakt.
Voorbeelden; introductie,
technische basisprincipes,
recreanten,
spelregels
voor pupillen, de competitie bij Mixed, begeleiders van jeugdcompetitie,
enz, enz. Vaak zijn deze
31

boekjes in diverse versies
gemaakt, in zwart/wit, in
kleur, andere lay-out ed.
Indien bekend, zijn de
boekjes opgeslagen onder
het jaartal van uitgifte en in
ieder geval ook onder een
verzamelmap.
Hierdoor
zijn ze gemakkelijk terug te
zoeken.
Er zijn in het verleden diverse wijzigingen geweest
in het huishoudelijk reglement van Mixed. Het eerste tastbare hhr stamt uit
1975. Echter op de eerste
bestuursvergadering van
11 januari 1961 werd al
melding gemaakt van ‘het
opstellen van een interne
Reglement’. Dit werd in
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de vergadering van 10 februari 1961 aan de leden
uitgereikt, ‘en enkele moeilijkheden besproken, oa.
de stilte tijdens de wedstrijden’. Helaas is dit interne
reglement niet bewaard
gebleven. Alle andere reglementen zijn bij elkaar
gezocht, totaal 7 stuks,
en gedigitaliseerd. Deze
zijn in de nas opgeslagen
onder een verzamelmap
‘hhr’, maar ook op jaar.
De door mij geschreven
artikelen over de geschiedenis van Mixed en van
het badminton worden gepubliceerd in het clubblad,
geprint, verzameld in de
map ‘Verzamelde artikelen
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geschiedenis BC.Mixed en
het Badminton’ en bovendien opgeslagen in de nas.
Voor dit seizoen zijn dat;
Nieuwsbrieven jeugd –
Geschiedschrijvingen door
de jaren heen – overlijden
Gerard vd. Hurk, onduidelijkheden over de gravure
‘the game of badminton’ en
de oorsprong kaderavond
uitgediept. Deze ‘verzamelde artikelen’ vormen
een steeds uitgebreidere
geschiedenis van Mixed
en het badminton.
Er zijn een paar dikke
schriften bewaard gebleven die als kasboek
hebben gefungeerd in
de periode 1977-1981 en

1981-1987. Deze zijn gedeeltelijk gescand en in
de nas opgeslagen. Ook
zijn 2 grote kasboeken
bewaard met afmetingen
van 30x45cm (geopend
30x90cm). Deze waren te
groot om te scannen en
daarom zijn er van het eerste seizoen foto's gemaakt
die in de nas zijn gezet.
In mijn persoonlijk archief
vond ik nog 4 ordners met
zaken die ik uit mijn bestuur- en -nevenfuncties
heb bewaard. Het gaat hier
over zaken uit de jaren ‘80.
Ik vond het tijd om deze zaken aan het Mixed archief
toe te voegen. Deze zijn
dus gescand en bewaard
in diverse digitale mappen.
Niet alleen kan nu op jaartal maar ook onderwerp
en/of namen gezocht worden om iets terug te vinden.
In december 2019 heb ik
een artikel geschreven
over de Nieuwsbrieven
die Jan vanaf 1999 heeft
gemaakt voor de jeugdcommissie. In het archief
kwamen we nu een voorloper hiervan tegen uit
1990/1991. Geen echte
Nieuwsbrieven maar stencils en genaamd ‘Jeugd
commissie’. En zo zie je
dat de geschiedenis nooit
stil staat en altijd aangevuld kan worden.
De foto's van diverse activiteiten bij Mixed die Marlie
heeft gemaakt van het afgelopen seizoen zijn in de

nas opgeslagen. De posters en het overzicht van
alle vrijwilligers van het
afgelopen seizoen worden
nog verzameld..
Analoog
Het analoge (papieren) archief is niet statisch maar
erg levendig doordat ik
het vaak raadpleeg, een
werkarchief dus. Alle losse
schema’s, correspondentie en toernooiboekjes van
toernooien uit de jaren ‘80
en ‘90 zijn verzameld en in
ordners opgeborgen. Deze
toernooiboekjes met de
namen van deelnemers,
wedstrijdschema’s, toernooi-info en veel advertenties zijn uniek. 40 bladzijden op clubblad formaat
was geen uitzondering
in die tijd en er werd veel
werk en tijd aan besteedt.
Reden genoeg om deze te
verzamelen en te bewaren
in het Mixed-archief.
Tussen de diverse documenten zijn we een aantal jaarverslagen van de
jeugdcommissie tegengekomen die gemaakt zijn
door Jan. Hij maakte er
flink werk van, een boekwerk van zo’n 18 A-4tjes
was geen uitzondering.
Later werden het handzame boekjes op clubblad
formaat maar met dezelfde
interessante info. Per jaartal / seizoen zijn deze aan
de correspondentie ordners gevoegd.
Losse
krantenberichten
zijn gemakkelijk op te ber-
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gen als er een jaartal op
staat, maar dat was niet
altijd het geval. Soms kun
je dan in de tekst nog wel
ontdekken over welke jaar
het ging, maar ook vaak
niet, en moet je een beetje
gokken.
Jan heeft vanaf 1999 een
maandelijkse Nieuwsbrief
gemaakt, bedoeld om de
begeleiders van de jeugdgroepen van informatie te
voorzien. De Nieuwsbrieven van 1999 waren reeds
gebundeld en tot een
boekwerk gemaakt. Omdat
het mij interessant leek om
hierover een geschiedenis
artikel te schrijven heb ik
meteen wat zoekwerk verricht in het papieren archief
naar meer informatie over
deze Nieuwsbrieven.
Er is weer een stapel
losse foto’s gevonden.
Deze zijn zo goed mogelijk gegroepeerd en van
een onderwerp en jaartal
voorzien. Het opbergen is
vooralsnog een probleem,
want waar berg je bijvoorbeeld een foto uit 1979 op
van een open Mixed toernooi dat werd gespeeld in
sporthal ‘t Anker met onder
ander Joop Kerkhof. Als je
die foto ooit nog eens terug
wilt zoeken heb je diverse
zoekmogelijkheden, maar
er is maar 1 fysieke ordner
waarin de foto kan worden
bewaard. Gekozen is om
het fysieke document te
bewaren onder 1. Jaartal,
2. Onderwerp. Vooralsnog
33

gaan we er van uit dat je
een foto zoekt in het digitale bestand, als dat over
een tijd klaar is.
De diverse publicaties die
Jan in het verleden heeft
gemaakt zijn helaas vaak
niet voorzien van een jaartal. Dat gaf een probleem
bij het opbergen in het
analoge archief. Daarom
is gekozen om ze in eerste
instantie op te bergen op
jaar, als dat bekend is, en
zo niet dan in een aparte
ordner ‘publicaties’. Deze
map is dus niet compleet.
Om te zoeken naar een publicatie is dus het digitale
systeem de aangewezen
plek. Helaas is dit niet toegankelijk voor derden.
De Kerstkaart van 2020 is
in de ordner opgeborgen
bij alle andere bewaarde
Kerstkaarten van Mixed,
inmiddels 31 kaarten.
Artikelen over de geschiedenis van Mixed die zijn
gepubliceerd in de Minimiks, geprint en verzameld
in de ordner ‘Verzamelde
artikelen over de geschiedenis van Mixed en het
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Badminton’. Deze map
vormt een steeds groter
wordende totale geschiedenis van Mixed en het
badminton.
De kasboeken zijn in een
archiefdoos
verzameld
met de notulen- en contributie boeken. De (te) grote kasboeken (30x45cm)
hebben een aparte plek
gekregen.
De 4 ordners uit mijn persoonlijk archief uit de jaren
‘80 zijn ondergebracht in
het analoge archief onder
diverse onderwerpen en
jaren.
De correspondente van
1961 t/m 1988 zijn per jaar
in ordners bewaard (daarna per seizoen), terwijl de
inhoud van die mappen
per seizoen zijn opgeborgen. Dat klopt niet en geeft
verwarring bij het opzoeken van stukken en moet
dus hersteld worden. Omdat dit veel werk met zich
meebrengt (ook digitaal
moet dit aangepast worden) wordt dit naar een later tijdstip verschoven.
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Corona
Tijdens de coronacrisis is
het archiefbeheer gewoon
doorgegaan. Zelfs geïntensiveerd vanwege het
ontbreken van andere sociale contacten. Eerst op
afstand, later weer fysiek.
De e-mails die het bestuur
naar de leden heeft gestuurd inzake corona zijn,
vanwege de bijzonderheid
van die situatie, zowel op
papier als digitaal in het
archief bewaard. Ook in
de vakantieperiode is het
archiefbeheer
gewoon
doorgegaan, met ‘s avonds
temperaturen van tegen de
30 graden toch achter de
computer en scanner.
Overzicht
Enkele cijfers: er is in
totaal 112GB aan data
verdeeld over 1324 mappen (vorig seizoen 77 GB
in1084 mappen). De foto
map is hiervan verreweg
het grootst, deze is 88GB
in 720 mappen (vorig seizoen 66 GB in 662 mappen).
De archiefcommissie,
Jan en Rien

BESTE MIKSERS
Ook deze editie is het gelukt iemand
te strikken voor de “Wat een Vraag!”
En zeker niet de minste…Ruud van
Kilsdonk in eigen persoon heeft de
vragen naar eer en geweten ingevuld en daar is een hartstikke leuk
interview uitgekomen waarin we
hem beter leren kennen.

Mijn naam, zoals hierboven al vermeld, is Ruud van Kilsdonk, ik ben
38 jaar JONG, geboren in Beek en
Donk. Sinds 14 september 1990 lid van
BC Mixed, but who’s counting!!! Mijn
vader, jullie allemaal vast wel bekend,
is Laurens van Kilsdonk, hij is al meer
dan 40 jaar lid van BC Mixed. Verder is
mijn broer Marc ook lang lid geweest
van BC Mixed, hij badmintont ook nog
steeds, maar nu bij een club in Utrecht.
Samen met mijn man woon ik inmiddels ruim 10 jaar in Aarle-Rixtel, we
hebben het daar prima naar onze zin.
Aankomend seizoen speel ik in Mixed
1. De afgelopen jaren hebben we
met 4 heren in het vaandelteam (red.)
gespeeld waardoor we eigenlijk geen
vaste partner hadden. Aankomend seizoen zijn we met 3 heren dus we zullen
zien hoe dat gaat lopen.
Op het moment dat ik de vragen van dit
interview beantwoord is het 12.34u, zit
ik op mijn werk en heb ik lunchpauze.
1) Hoe ontbijt je het liefst?
In het weekend uitgebreid met een
eitje en brood met zult, jaja ik ben een
zultliefhebber (is dat een woord?? red.)
Doordeweeks eet ik een boterham met
kaas op kantoor. De wekker gaat ’s
ochtends om 6.15u dus ik zorg dat ik
mijn brood de avond ervoor gesmeerd
heb.
2) Wat is je favoriete vakantiebestemming en waarom?
Vanwege het landschap, de cultuur en
de mensen ga ik erg graag op vakantie
naar het prachtige Italië. Afgelopen
jaren zijn we naar Elba en Sardinië
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een potje bier samen met vrienden.
Mooier kun je mijn avondje uit niet
maken denk ik.
4) Wat vind je de leukste sport om
zelf te doen en welke sport vind je
leuk om te volgen?
Badminton staat natuurlijk met stip
bovenaan en hiken vind ik leuk.
Sport kijken vanaf de bank heeft echter niet mijn voorkeur, laat mij
maar lekker zelf in beweging zijn.

geweest, echte aanraders! We hebben de gewoonte om zodra we Italië
binnenrijden de snelweg af te gaan en
bij een klein cafeetje espresso en een
brioche te bestellen. De vakantie kan
dan eigenlijk al niet meer stuk, we genieten hier enorm van. Ook hiken we
graag, daarom wordt onze vakantie in
Italië dan ook vaak gecombineerd met
Oostenrijk of Zwitserland. Afhankelijk
van het weer stoppen we daar een
paar dagen op de heen- of terugweg.
3) Hoe ziet je favoriete avondje uit
eruit?
Als het weer het toelaat buiten met
36

5) Heb je buiten badminton nog een
hobby en kun je er wat over vertellen?
Mijn hobby is Carnaval!! Hartstikke
leuk vind ik dat. Ik ben actief lid en
kartrekker in een aantal commissies
van de carnavalsvereniging in ons
dorp Aarle-Rixtel, of beter bekend als
Ganzengat tijdens het carnaval. Ook
ben ik vicevoorzitter van onze vereniging. Carnaval is door mijn ouders
met de paplepel ingegeven en ik ben
het carnavalsvirus gelukkig nooit
kwijtgeraakt, vooral de humor rondom
het carnaval kan ik erg waarderen.
Daarbij hebben we een vriendengroep
die ook erg actief carnaval viert dus…
dubbel pret zou ik zeggen. Hoe het
aankomende jaar eruit gaat zien met
alle nieuwe regels rondom corona is
nog niet bekend, we hopen niet op het
motto “Di joar gi ut nie dûr’.
6) Wat doe je voor de kost?
Ik ben controller bij bouwbedrijf Van
Schijndel te Geffen. Binnen de projectontwikkeling & vastgoedgoed tak van
het bedrijf. Ik beheers onder andere de
financieel administratieve processen
en stel interne rapportages op.
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7) Waar kun je jou ’s nachts voor
wakker maken?
Boerenkool met worst. Hollandse
kost is favoriet, maar ik kan ook zeker
genieten van de Italiaanse keuken. En
dan bedoel ik niet alleen de pasta’s en
de pizza’s maar ook vlees-en visgerechten van een echte Trattoria. Samen gaan we ook regelmatig ergens
eten, dan ook vaak de Franse keuken.
8) Wat vind je het vervelendste
klusje in huis?
Vaatwasser inruimen met stip op één!
Wanneer ik de keuken opruim (dat is
niet zo heel vaak) kies ik er vaak voor
om met de hand af te wassen. Net zo
snel en als we het met zijn tweeën
doen ook nog een gezellig momentje
samen!

9) Wat vond je het leukste vak op
school?
Nou, ik kan je melden dat zeker niet
iedereen het met me zal zijn. Mijn
favoriete vak op school was namelijk
wiskunde. Lekker stoeien met cijfers
en ingewikkelde formules oplossen,
dat vond en vind ik nog steeds geweldig.
10) Wat is je favoriete website en
waarom?
Het meeste kijk ik naar nieuwssites
om de dagelijkse actualiteiten te volgen, wereldnieuws, landelijk maar ook
regionaal nieuws heeft mijn interesse,
de sites Omroep Brabant en Aarle-Rixtel info worden daarom ook met
regelmaat bezocht.
11) Kijk je vaak TV? Wat is je favoriete programma?
Ik kijk eigenlijk niet zo heel veel
televisie. Als ik televisie kijk dan is het
meestal het journaal en/ of actualiteitenprogramma’s. Sport en series
kijk ik niet echt, ook kijk ik nauwelijks
films. Als ik dan een film kijk zie ik het
liefst een waargebeurd verhaal of een
drama.
12) Beschrijf jezelf in 2 woorden.
Serieus en geïnteresseerd, met een
glimlach.
Ruud, bedankt voor het interview.
Erg leuk om je wat vragen te kunnen stellen. Namens de redactie
wensen we ook jou en je team veel
succes in de komende competitie.
Redactie Minimiks
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Van de Archief Commissie
JUBILEA BIJ MIXED DOOR
DE JAREN HEEN.
Deel 1
Door Rien van Kessel

Op 11 januari 1961 is
BC Mixed opgericht. De
club bestaat in januari
2021 dus 60 jaar. Om dit
jubileum te vieren is de
jubileumcommissie
al
druk bezig om een leuk
programma in elkaar
te zetten. In de afgelopen 60 jaar heeft onze
vereniging geen feestje
voorbij laten gaan. Rien
beschrijft
in aanloop
naar het 60-jarig jubileum, hoe voorgaande
jubilea gevierd werden.
(Redactie)

1966
5-jarig bestaan
Dit was voor Mixed een
feestjaar in die zin dat de
club haar 1e lustrum kon
vieren. Het bestuur had
besloten dat elk lid een
uitnodiging zou krijgen.
Ook de heer van Gestel
(medeoprichter maar was
inmiddels afgetreden) en
de heer Muller (eerste trai38

ner maar was geschorst).
Door de slechte financiële
situatie en het gebrek aan
capabele mensen werd er
geen open toernooi georganiseerd. Wel werd een
intern toernooi gehouden
wat ‘geslaagd genoemd
kon worden’, staat in de
bestuurnotulen. Op 15 januari gingen alle leden van
de club, ongeveer 20, naar
Eindhoven, waar bij Pom
Lai de Chinese gerechten
klaar stonden. Vervolgens
ging men naar Herberg ’t
Hout in Geldrop waar de
avond verder werd doorgebracht met onder andere
kegelen. Iedereen ontving
nog een herinneringsmedaille. Helaas is die niet
meer terug te vinden in het
Mixed archief.

1971
10-jarig bestaan
Bij het eerste lustrum
(1966) was ‘beloofd’ dat
er bij het 10-jarig bestaan

MINIMIKS | September 2020

van de vereniging een
open toernooi georganiseerd zou worden. Toch is
daar in 1971 vanaf gezien
vanwege een crisis die in
de vereniging speelde. Het
ledental was teruggelopen
van 16 naar 11 leden. Er
werd wel een feestavond
gepland op 9 januari. De
kosten zouden worden gefinancierd uit de opbrengst
van 2 kienavonden welke
in september 1970 bij café
vd. Burgt zouden worden
gehouden. In het bestuur
werd al wel gewaarschuwd
dat over de opbrengst niet
te optimistisch gedacht
moest worden. Kort na
de viering van het lustrum
trad het bestuur af. In die
periode was dat geen uitzondering.

1973
12,5-jarig bestaan
Er was een ‘contactavond’
bij café vd Burgt op 25 augustus op het Heuvelplein
met Joost Spiljard als diskjockey. In het receptieboek
dat bewaard is gebleven
staan slechts 17 handtekeningen, verder is het
boek leeg. De verkoop van
donateurskaarten voor de
feestavond bracht, f 515,00
op. Aan alle leden werd

enigingen van de Bossche
Badminton Bond. Het toernooi werd uiteindelijk met
in totaal 13 verenigingen
gespeeld. Tijdens de prijsuitreiking feliciteerde Joop
Kerkhof
(medeoprichter
van Mixed) de vereniging
met het 15-jarig jubileum.

1981
20-jarig bestaan
De jeugd na de clubkampioenschappen met
het 12,5-jarig jubileum.

1976
15-jarig bestaan

een rood/wit herinneringsvaantje uitgedeeld dat in
het archief bewaard is gebleven. Een open toernooi
organiseren vond men ook
nu een te groot risico. Voor
de jeugd werd voor de
eerste keer clubkampioenschappen georganiseerd
en een feestmiddag.

Voor dit jubileum werd een
feestkommissie in het leven geroepen die ‘de festiviteiten en de financiële
kant van de zaak nader zullen bekijken’, aldus de bestuursnotulen. Op 10 en 11
januari 1976 organiseerde
Mixed een groot toernooi
in sporthal ’t Anker. Niet
alleen alle 13 verenigingen
van HBB werden uitgenodigd maar ook de 14 ver-

Jeugd en senioren tijdens de feestavond met
het 12,5-jarig jubileum.
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1981 20-jarig bestaan
In hetzelfde jaar als de
eerste Minimiks werd uitgegeven, bestond Mixed
20 jaar. Voor deze gebeurtenis had het bestuur de
Technische
Kommissie
(TK) opgericht die de feestelijkheden moest gaan
organiseren. De TK was
de voorloper op de latere
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commissies zoals wij ze nu
kennen. Op zaterdag 24
januari 1981 werd het jubileum van Mixed herdacht
met een feestavond voor
de senioren in de kantine
van sporthal d’n Ekker met
Ron Muller als kantinebeheerder. Om de kosten te
drukken werd er een loterij
gehouden. Die activiteit is

tot aan de huidige feestavond gebleven. Het werd
een gezellige boel en later
dan gepland. Zodoende
kwam de politie de zaak
ontzetten. Dit tegen de wil
van een aantal leden die
demonstratief stenen voor
de banden van de politiewagen hadden gelegd (ze
hadden al een paar glaas-

jes op). Verder werd een
recreanten en c-spelers
toernooi georganiseerd.
Voor de pupillen was er
zondagmiddag een disco-middag in café vd.
Burgt. Voor de begeleiding
was de middag zwaarder
dan een pittige training.
Maar ook zij hadden er
veel plezier aan beleefd.

Wat er 25 jaar geleden gebeurde....
Door Jan Driessens
De redactie kreeg een
nieuwe medewerker, nadat
Ellen van Leuken stopte
met haar activiteiten voor
de Minimiks. Ze is bijna
vijftien jaar redactielid geweest. Haar opvolger is
een goede bekende, die al
vaak artikeltjes heeft geschreven. Berton van Asseldonk wordt het nieuwe
redactielid.
Vanuit het bestuur kwam
de mededeling dat de vereniging het wat zuiniger
aan zou moeten doen. En
er werd gedacht aan een
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nieuw clublogo. Het bestaande logo is al weer 15
jaar oud.
In de Minimiks werd de
begroting gepubliceerd, er
gaat ruim 37.000 gulden
per jaar om in de vereniging, waarvan 11.000 gulden als zaalhuur.
Negen jeugdleden deden
mee aan de centrale training, waaronder Wendy
Verbrugge en Ruud van
Kilsdonk, Anke Donkers,
Janneke Smits en Josje Paulussen. Natuurlijk
speelden
ze
allemaal competitie.
Wendy in Mixed
2
(C-klasse),
Anke en Ruud
in
Mixed
4
(E-klasse). Janneke en Josje kwamen in
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Mixed 5 terecht, (F-klasse).
De HBB had weer iets
nieuws, zij kwamen met
een J-klasse, waarin kinderen mochten spelen die
negen jaar of jonger waren.
Natuurlijk had BC Mixed
zo’n team met o.m. Dick
Paulussen.
De competitiebijdrage was
toen 15 gulden per persoon, BC Mixed betaalde
150,- gulden per team aan
de HBB.
Uit even lachen:
Ik weet echt niet hoe ik Kareltje die medicijnen moet
geven. Als ik hem zeg wat
het is, wil hij niet. En als ik
het hem niet zeg wil hij het
ook niet.
Ik weet wat je moet doen.
Zet de fles in de kast en
zeg dat hij er vanaf moet
blijven!.

De ‘plant’ en zijn verhaal
In de 17e eeuw was het
blad een populaire groente, en werd gegeten als
spinazie of het ging in de
soep. De jonge blaadjes
kunnen ook in de salade
worden gebruikt.
Vooral de bloemen worden
al eeuwen gebruikt om de
huid te zuiveren. En in de
plant zitten stoffen die ontstekingsremmend werken.
Zelfs worden er stoffen uit
de plant gehaald die gebruikt worden bij het verven van textiel. Duizend en
1 mogelijkheden dus.

HET DUIZENDBLAD
Door Tom Poppelaars

Deze ronde is de Achillea
millefolium aan de beurt.
De plant kom je overal in
de berm tegen van juni tot
oktober met witte bloemschermen. Hij heeft zijn
naam te danken aan Achilles, die zijn gewonde sol-

Voor onze tuin is er een
siervariant te koop met
mooie rode bloemen en
erg aantrekkelijk voor bijen
en vlinders. Is weer eens
iets anders dan hortensia’s
of lavendel!

daten behandelde door de
wonden in te smeren met
deze plant. Mille uit millefolium is het Latijnse woord
voor duizend. Het blad lijkt
namelijk uit heel veel kleine blaadjes te bestaan.

info@tuinstudiotom.nl
06 46 58 37 71
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PIKANTE KIP MET BROCCOLIRIJST
Voor de snelle hap op tafel!

Benodigdheden:
1 pond kipfilet, 1 paksoi, 1 rode ui, 1 courgette, Broccolirijst,
1 teen knoflook
Saus:
½ rode peper, 1 teen knoflook, Scheut hoisinsaus 2 el tomatenketchup, 1 tl bruine suiker of 1 el vloeibare Kula Djawa, Zoete ketjapsaus, Scheut sojasaus, Evt wat bindmiddel (allesbinder of maizena)
1 klein kopje kippenbouillon
Bereiding: Snijd de kip en bak met wat zout, peper in olijfolie. Pers de
teen knoflook erbij en bak mee.
Haal de kip uit de pan en bak de groenten in dezelfde pan op een
hoog vuur, zodat er een mooi kleurtje ontstaat maar de groenten wel
knapperig blijven (paksoi als laatste toevoegen). Doe hier wat groentezout van de Lidl (of gewoon zout) overheen.
Maak de saus apart in een pannetje, fruit eerst de knoflook en de rode
peper in wat olijfolie. Meng hier vervolgens de andere ingrediënten
doorheen. Kijk hoe dik de saus is en hoe dik je hem wilt hebben.
Wil je een dikkere saus, gebruik dan het bindmiddel.
Vervolgens kook je de broccolirijst in enkele minuten gaar.
Smakelijk eten! Katja.
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de “koken met
Voor de volgen
aag weten wat
gr
Mixed” wil ik
recept is van:
het favoriete
man.
Suzanne Bou
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Janneke
pas
oppppppppp!!!

die kant
is rechts

voor de
lezer is
dat juist
links

ni s
Ten
Bij en zeer
m
ko ler ov or
l
s n e n et h o
h et

t
2. a
M r m w t de t
2
F a aa c h
=
1 mijn an g r k r a
M
F1 ls ik ud d mee et.
n
s a h o et et h et ?
D u r te r t l e m e r h a s r s o m
ko hut ov f w de
O an
s
u
no

tot zo
hoog wil ik
mijn
schutting

laat maar
komen die
shuttles, mep ze
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Algemene leden vergadering HBB
ARNE VAN DE WIJDEVEN
NEEMT AFSCHEID ALS
VRIJWILLIGER BIJ DE HBB
Door Ruud Fransen

Onlangs heeft Arne van de
Wijdeven aangegeven te
gaan stoppen als vrijwilliger bij de Helmondse
Badminton Bond. Arne is
maar liefst 15 jaar actief
geweest voor de HBB, dit
is een hele prestatie.
In 2005 is hij, in een poging om de ideale schoonzoon te zijn, Wim van Hoof
komen helpen in de PRcommissie. Hij zat in de redactie van het bondsblad
D’n HBB’er waar hij onder
meer verantwoordelijk
was voor de lay-out. Logisch gevolg was destijds
dat hij ook het competitieboekje ging maken en het
44

boekje behorende bij de
jaarlijkse AV. Zoals Ilse en
Ton aan hebben gegeven
kon hij op een gegeven
moment erg duidelijk worden als hij de nodige stukken voor dit boekje niet tijdig kreeg. Op het moment
dat hij alle stukken bij elkaar had was het boekje in
no-time in elkaar gezet.
Mede doordat er op een
gegeven moment geen
stukjes meer geschreven
mochten worden voor het
Eindhovens Dagblad was
er niet genoeg kopij meer
om een mooi en vol bondsblad te maken. Arne zou
Arne niet zijn als hij geen
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powerpoint
presentatie
had gemaakt waarin eigenlijk stond dat papierachterhaald was en dat
we als HBB ook het digitale tijdperk in moesten
gaan. Dit ging onder meer
gebeuren via de website,
die hij samen met Robert
Borst, en later ook met behulp van Harry van de Vegt
heeft ontwikkeld. Op deze
website kwamen de wedstrijdverslagen te staan en
later ook het competitieboekje, de standenlijsten
en de reglementen.
Op het moment dat hier
voor Arne geen uitdaging
meer lag is hij in 2010 voor-

zitter geworden van de
CTR (Commissie toezicht
reglementen), later reglementencommissie genoemd. De laatste jaren
was hij hier samen met
Ludy van Rixtel en in samenwerking met de BCS
en BCJ verantwoordelijk voor het aanpassen,
verbeteren, uitbreiden of
verminderen van de reglementen zodat ze duidelijker en werkbaar werden.
Aangezien het uitschrijven
van boetes volgens Arne
tot een absoluut minimum
teruggebracht moest worden heeft hij een ingenieus
stroomschema gemaakt
waardoor het verkeerd invallen, bijvoorbeeld van
de jeugd bij senioren, niet
meer voor hoefde te komen. Zoals bekend heeft
Arne langere tijd in de VS
gewerkt, dat er hierdoor
een tijdverschil was met
ons kikkerlandje was totaal
niet te merken. Arne sliep
tenslotte maar een paar
uurtjes per etmaal.
Daarnaast had Arne nog
een bijzondere taak binnen
de HBB. Hij is namelijk erg
goed in bemiddelen.
Als er ergens onvrede
was bij een vereniging,
bijvoorbeeld door strafzaken die zijn uitgeschreven,
dan ging Arne graag mee
om ontstane conflicten op
te lossen. Door zijn rust,
kennis, humor en overtuigingskracht lukte hem dat
nagenoeg altijd.

Arne is ook
een echt gezelligheids mens,
dit
was vooral
te
merken
tijdens
de
bijzonder gezellige social
days voor de
vr ijwilliger s
van de HBB,
in het verleden vaak
georganiseerd door
zijn schoonouders Wim
en Diny van
Hoof.
Zoals
gezegd, Arne
houdt
van
uitdagingen.
Aangezien
de
reglementen inmiddels allemaal
zo goed als mogelijk op
papier staan, zijn deze er
voor hem nu niet meer en
was dit het juiste moment
om afscheid te nemen als
vrijwilliger. Aangezien hij
nog wel actief competitie
speelt zullen we Arne gelukkig nog wel regelmatig
in de sporthal tegen komen.
Arne hartelijk dank voor je
jarenlange inzet!
Door het stoppen van Arne
in de reglementencommissie is hier een vacature
ontstaan, voor meer informatie kun je Arne benade-
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ren.
Teun van de Vorst nam afscheid van de BCS (Bonds
commissie senioren), zijn
functie is inmiddels door
mij (Ruud Fransen) overgenomen, Teun blijft wel
bestuurslid en Vice-voorzitter van de HBB. Tijdens
de vergadering werd ook
afscheid genomen van
Roel Schaap als lid van
de PR-commissie. Ook
hier is dus een vacature
ontstaan, voor meer informatie betreffende deze
functie kun je onze trainer
Erwin Boudewijns benaderen, hij is voorzitter van
deze commissie.
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HBB Nieuws

HBB ZOMERBADMINTON
2020 GROOT SUCCES!
Door Erwin Boudewijns

Kort voor de zomervakantie begon, volgden nog
gauw de laatste maatregelen omtrent sporten. Daarin was er ruimte om ook
weer een zomerbadminton
(na het succes van vorig

jaar) op te zetten. Gezien
de lange tijd waarin niemand mocht badmintonnen, bleek dit een mooie
kans voor verschillende
spelers om alsnog een
shuttle te kunnen slaan!

Par tner
Your Logistics
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Met gemiddeld 43 spelers
per avond kunnen we het
achteraf gerust een succes noemen. Na iedere
avond zat ook de kantine
goed gevuld om toch weer
eens ‘echt’ bij te kletsen.
Tijdens de wedstrijden lag
de nadruk toch gewoon op
het ‘badmintonnen’. Maar
zelfs van buiten de HBB
werd het zomerbadminton
gevonden. In totaal hebben we spelers van 16
verschillende verenigingen
mogen verwelkomen!
Op de laatste avond is er
onder het genot van een
hapje en drankje nog eens
goed nagekletst over de
zomerbadmintonavonden,
maar natuurlijk ook vooruitgeblikt op het nieuwe
seizoen.
Wij vonden het geweldig
dat er zoveel mensen geweest zijn! Dank daarvoor
en wellicht tot zomerbadminton 202

Steenovenweg 40,
5708 HN Helmond
Tel.: 0031(0)492 531854
Sales@RLEuropeanDistribution.com
WWW.RLEuropeanDistribution.com
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CORONAREGELS VOOR
COMPETITIE SPELERS.
VOOR JEUGD EN SENIOREN

Door Ruud Fransen VCL BC Mixed

Hierbij de coronamaatregelen die van toepassing
zijn op het spelen van
de HBB-competitie (voor
jeugd en senioren).
De maatregelen zijn opgesteld op basis van de
landelijke
maatregelen
aangevuld met de geldende protocollen zoals die
zijn opgesteld door NOC-

NSF, gemeente Helmond,
Badminton Nederland en
Fletcher Hotels.
Het document zal zeer binnenkort ook verschijnen op
de HBB-website en andere HBB social media zodat
iedereen het ook daar kan
terug vinden.
Indien vanuit de overheid

aanscherping of versoepeling van de maatregelen plaatsvindt, zullen wij
onze maatregelen natuurlijk daarop aanpassen en
opnieuw hierover communiceren.
Mocht je, ondanks deze
maatregelen, ervoor kiezen toch niet te willen
spelen, geef dit dan z.s.m.
door aan mij, persoonlijk,
per mail op ruud.marlie@
gmail.com of via Whatsapp
op 06-83017652!

Algemeen
• Tijdens wedstrijden geldt dat normaal spelcontact is toegestaan. Er hoeft dan geen
1,5 m afstand gehouden te worden.
• Voorafgaand en na afloop van de gespeelde partijen dienen sporters van 18 jaar
en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder naast het veld, op de
tribune, in de kleedkamers en aan de bar. Tevens dienen kinderen onder 18 jaar 1,5 m
afstand te houden tot volwassenen.
• Geforceerd stemgebruik op of langs het veld, zoals schreeuwen, is niet toegestaan.
• Heb je klachten? Blijft thuis en laat je testen.
• Ga direct naar huis wanneer je tijdens het sporten klachten krijgt: neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, (licht)hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Bekende gevallen van hooikoorts zijn hierop een
uitzondering.
• Vermijd drukte. • Was vaak je handen, juist ook voor en na bezoek van de sportlocatie.
Ook in de sporthal is desinfectiemiddel aanwezig om te gebruiken. Er is een desinfectiezuil geplaatst in de lobby, in de toiletgroep sport zijn extra desinfectie dispensers
geplaatst.
• Kom op tijd, ga direct door naar de kleedkamers, wacht niet in de lobby of bij de bar
van het hotel.
Om dit te waarborgen zijn voor de HBB-competitie in sporthal Suytkade/hotel
Fletcher de volgende maatregelen van kracht:
Aanwezigheid in de sporthal
Je bent alleen aanwezig in de sporthal als je daadwerkelijk ook die dag een wedstrijd
moet spelen of als wedstrijd-functionaris/EHBO-medewerker/scheidsrechter/teller/
coach een taak bij de wedstrijden hebt.
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De zaalwachten dienen ruim op tijd aanwezig te zijn om ervoor te zorgen dat om 20:00
uur alle netten opgehangen zijn om te kunnen beginnen met de wedstrijden. Tevens
worden de banken op hun plek gezet en op elke bank een desinfectiemiddel (pompje)
geplaatst. De pompjes staan in de verrijdbare HBB-kast en dienen daar door de zaalwacht ook weer opgeruimd te worden na afloop. Twee pompjes worden geplaatst op de
HBB kast zelf. De HBB kast blijft ergens nabij de ingang tot de sporthal staan en wordt
niet verder de zaal ingereden.
Sporters komen op tijd (maar niet te vroeg) en gaan direct door naar de kleedkamers
en sporthal. Als een sporter geen wedstrijd speelt of aan het tellen is, dient hij plaats te
nemen op de bank bij het speelveld met in acht neming van de 1,5 m onderlinge afstand
indien 18 jaar of ouder. Omdat op de bank op deze manier niet genoeg ruimte is voor
alle niet-actieve sporters, dient de rest op de tribune plaats te nemen totdat hij/zij een
wedstrijd moet spelen. Ook op de tribune dient 1,5 m onderlinge afstand gehouden te
worden als je 18 jaar of ouder bent.
LET OP!
Om voldoende plaats te kunnen bieden aan de niet-spelende sporters, staat de HBB
voorlopig geen andere toeschouwers toe bij de seniorencompetitie.
Bij de jeugdcompetitie is het toegestaan dat het reglementaire aantal begeleiders in
de sporthal aanwezig is en ouders/verzorgers die de kinderen van en naar de sporthal
brengen op de tribune plaats nemen. Uiteraard wederom met in achtneming van de 1,5
m onderlinge afstand.
Kleedkamers/douches
In de kleedkamers wordt 1,5 m afstand gehouden tot iedereen van 18 jaar en ouder.
Reiniging en desinfectie van kleedkamers, deurklinken e.d. wordt door Fletcher Hotels
gedaan conform protocol van de overheid.
Gebruik badmintonmaterialen
Gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen.
Telboeken: Na gebruik telboeken dient de teller zijn handen te desinfecteren.
Shuttles: Spelers desinfecteren hun handen voor aanvang speelmoment (pompje op
bank naast de baan). Shuttles apart bewaren na afloop en die een week lang niet gebruiken. Shuttles worden zo min mogelijk met de handen aangeraakt, gebruik zo veel
als mogelijk het racket hiervoor.
Netten: Netten worden opgezet door maximaal twee personen, vooraf en achteraf worden de handen gedesinfecteerd.
Bar/lobby hotel Fletcher
Ook hier dien je 1,5 m aan te houden. Er zijn geen staanplaatsen, alleen zitplaatsen
waardoor de capaciteit aanzienlijk verminderd is. Registratie van naam en telefoonnummer is noodzakelijk om aan een tafel te kunnen zitten.
Corona-coördinator
De wedstrijdfunctionarissen (zaalwacht) en aanwezige BCS-leden zijn corona-coördinator en dienen erop toe te zien dat bovenstaande maatregelen ook worden opgevolgd.
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DANKZIJ STROEVE VLOER
WEER HEERLIJK BADMINTONNE IN SPORTHAL FLETCHER IN
HELMOND
Bron: Simon Rood, ed.nl. 02-09-2020

HELMOND - Het heeft
even geduurd omdat onduidelijk was wie erover
ging, maar de sporthal van
Hotel Fletcher in Helmond
heeft een nieuwe vloer. De
badmintonners zijn zeer
tevreden. „Tien keer beter.”
Toen Erwin Boudewijns
vorige week maandag BIJ
Con Brio, ‘even een uurtje’
ging badmintonnen, merkte hij meteen: “dit voelt
goedTien keer beter. De
vloer is weer stroef, zodat
je niet uitglijdt en minder
snel blessures oploopt.”
De Helmondse badmintonner is blij, net als honderden andere badmintonners
en sporters die gebruikmaken van de sporthal in Hotel Fletcher op Suytkade.
Na zo’n twee jaar mopperen is het eindelijk gelukt:

de ruimte is weer op orde.
Shuttle soms onzichtbaar
De vloer was door slijtage
glad geworden en verschillende tl-bakken deden het
niet meer, zodat niet alle
banen gebruikt konden
worden. „In sommige hoeken zag je de shuttle niet”,
aldus Boudewijns. Van
diezelfde euvels hadden
ook de leerlingen van het
Jan van Brabant College,
zaalhockeyers en -voetballers in meer of mindere
mate last.
De gemeente Helmond
was al langere tijd op de
hoogte van de klachten,
maar kon aanvankelijk
niets betekenen. De hal
stamt uit 2013 en is eigendom van vastgoedbedrijf
Green BV, die hem ver-
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huurt aan de gemeente,
die op haar beurt de zaal
doorverhuurt aan sportverenigingen en scholen.
In 2019 ging het beheer
van het hotel (toen nog Fitland) over in handen van
Fletcher, waardoor lange
tijd onduidelijk was, wie
voor het onderhoud verantwoordelijk was.
Ook verlichting vervangen
Na bemoeienis van onder
anderen sportwethouder
Harrie van Dijk besloot eigenaar Green BV de taak
op zich te nemen. Vorig
seizoen werd de vloer al
drie maal flink geschrobd
en zijn alle tl-lampen vervangen door led-licht.
„Het is even wennen, ook
omdat de vloer niet meer
blauw maar oranje is”, vertelt badmintonner Boudewijns, tevens actief voor
de Helmondse Badminton
Bond (HBB). „Maar dit is
stukken fijner.”
De beheerder van Fletcher
Hotel, Corné van der Kant,
is ook tevreden. „Ik ben
blij dat de gemeente en de
pandeigenaar tot goede afspraken zijn gekomen, ook
voor de toekomst.” Green
BV heeft de kosten van het
onderhoud op zich genomen. Om welk bedrag het
gaat, is niet bekend. Van
der Kant doet daar geen
uitspraken over, Green BV
was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.
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Verslagen senioren competitie
Mixed 6 blijft bij de les!

NIEUWE RONDE =
NIEUWE KANSEN
Door Suzanne Bouman

En een geheel nieuwe kansberekening.
Opzoek naar de speelgeschiedenis van onze
tegenstanders op de HBB site. Graven, graven.
We hebben nog even…tot 08-10-2020 dan. Dan
mogen we los om deze ietwat vergezochte theorieën in de praktijk gaan brengen.
Een loep op die tegenstanders ; Wie spelen
er vaste dubbels? Wie scoren er het slechtst
in welke wedstrijd? Wie heeft er een blessure
gehad? Is de samenstelling van het team veranderd ten opzichte van vorig seizoen? Werkt dit
in ons voordeel? Tegen wie hebben we al eens
eerder gespeeld? Hebben we toen gewonnen?
Zo ja, meet jezelf aan diegene en kijk van wie je
nog meer zou moeten KUNNEN winnen.
Graven , graven. Meten , meten.

Mixed 7 seizoen 2019-2020. 4e klasse I. Dennis
Verlijsdonk, Ruud Meulendijks, Marianne van
Dijk, Anja Beekmans, Ronald Hertogs Suzanne
Bouman en Chiel Meulendijks
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Programma senioren competitie
Programma sept.-nov.
Datum kl

Team

BN

Datum kl

Team

11-11

B3

Mixed 6-Mierlo 9

BN
2

BH

Mixed 2-Mierlo 3

5

B1

Mierlo 5-Mixed 4

13

BT

Mixed 1-Con Brio 2

2

23-09

1

Mixed 4-Sm Bruang 2

1

24-09

2-I

Hanevoet 3-Mixed 5

5

30-09

OV

Mierlo 4-Mixed 3

2

H

Mierlo 3-Mixed 2

12

01-10

1

Mixed 4-Hanevoet 2

13

B2

Mixed 5-Gemert 1

3

07-10

2-I

Con Brio 4-Mixed 5

4

BOV

Mixed 3-Con Brio 3

12

18-11

OV

Mixed 3-Phoenix 2

15

19-11

3-II

Never Down 2-Mixed 6

15

08-10

3-II

Mixed 6-De Valken 4

15

25-11

1

De Valken 2-Mixed 4

2

14-10

1

Mierlo 5-Mixed 4

3

Top

Mierlo 2-Mixed 1

12

Top

Ganzeveer 1-Mixed 1

13

2-I

Mixed 5-Someren 2

14

2-I

Mixed 5-Geldrop 2

14

15-10

H

Mixed 2-Hanevoet 1

2

28-10

3-II

Mierlo 8-Mixed 6

12

2-I

Mierlo 6-Mixed 5

14

29-10

OV

Mixed 3-Bakel 1

2

H

BCAB 1-Mixed 2

12

04-11

Top

Mierlo 1-Mixed 1

4

OV

De Valken 1-Mixed 3

5

05-11

1

Mixed 4-BCAB 2

1

26-11

Marianne van Dijk-Swinkels
Het Laar 6a, Aarle-Rixtel
Tel.: 0492-382629
Gespecialiseerd in de risicovoet
en geregistreerd bij
verzekeringen.
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Piet van
Thielplein 17
CLOWN
5741 CP Beek en Donk
tel. 0492 450693
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d

Kapelstraat 19
Beek en Donk
www.ven-hollanders.nl

“We bieden een compleet assortiment op het gebied van badkamer,
verwarmming, loodgieterwerken, machanische ventilatie, zonne-energie, warmtepompen en centrale stofzuigsystemen.”
U bent van harte welkom in onze showroom!

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

info@schilderwerkenjdejong.nl

