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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 33 31 64
Mini’s 4 4 8
Sen. SL 34 52 86
Sen. Nsl 11 13 24
Sen. Osl 2 2
Ereleden 1 5 6
Totaal: 46 72 37 35 190

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
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
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Nienke Feijen
Lotte Manders

Xaxie Eekels
Lisa Deckers

Dennis Verbakel
Roos Hupkes

Laura de Kock
Kim van der Vorst

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

Niels Toonen
Olaf Wernaart
Xavier Wernaart

Agenda
27 nov   Pietenavond jeugd

8 jan   Opening jubileum jaar

Van Jeugd naar senioren:
Noah Hollanders

11 jan   BC MIXED bestaat 60 jaar

8 jan   Opening jubileum jaar

29 mei   Oud leden toernooi
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Van de redactie...
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Even een persoonlijk woordje namens de redactie van dit mooie blad 

wat in deze editie zoals jullie zien wederom digitaal verspreid is.

Er is opnieuw veel verdriet en ellende rondom de tweede uitbraak van 

het Covid-19 virus. Iedereen is er vol van, iedereen heeft er een mening 

over en helaas nog steeds niemand de oplossing.

Logisch ook, want het is afschuwelijk om weer dagelijks geconfronteerd 

te worden met dit akelige virus en de ellende die het met zich mee-

brengt. We staan opnieuw dagelijks zij aan zij te vechten en doen wat 

we kunnen, ieder op zijn eigen manier. Aan de andere kant denk ik ook 

dat ik voor iedereen spreek als ik zeg dat we een beetje corona-moe 

beginnen te worden. En met corona-moe wil ik niet zeggen dat we het 

virus moe zijn, want dat waren we al op dag 1, maar moe van alles wat 

Covid-19 met zich meebrengt.

In mijn werk als verpleegkundige maar ook als moeder en als persoon 

probeer ik goed te luisteren en me te houden aan de regels die van me 

gevraagd worden, net zoals de meesten van ons. Verder probeer ik 

niet te veel een mening te hebben of te geven over iets waarover nog 

zo weinig bekend is en vooral mijn verstand te gebruiken al heb ik ook 

soms het idee dat ik de enige ben.

Vaak denk ik aan het gezegde “Verbeter de wereld, begin bij jezelf” als 

ik twijfel aan de bedoelingen van een ander (en geloof me, dat komt 

zeker in mijn werk helaas nogal eens voor) en blijf proberen het goede 

voorbeeld te geven of uit te dragen.

Nu het badmintonnen wederom is stilgelegd merk je pas hoe belangrijk 

die vrijdagavond is. Sporten, gezelligheid, warmte, een praatje, lachen, 

een drankje en vele andere woorden die passen bij een vrijdagavondje 

BC Mixed.
Hopelijk kunnen we snel weer terug naar die vrijdagavonden en hope-

lijk ook weer snel naar de vertrouwde gedrukte Minimiks.

Tot het zover is doen we ons best, gebruiken we ons verstand en laten 

we vooral om ons heen blijven kijken waar onze hulp nodig is.

Warme groet en veel leesplezier, ook namens Marlie, Ruud en Arne.

Katja

LIEVE MIKSERS
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Van jullie voorzitter

De tweede golf. Een term die we de laatste weken veel ho-
ren en die er onder andere voor zorgt dat de wereld er weer 
anders uitziet dan een paar maanden geleden. Iedereen 
probeert er zo goed mogelijk mee om te gaan, probeert het 
nieuwe ritme van de dag te vinden. Dat valt soms niet mee.
En dan is er die constante onzekerheid over hoe het verder 
zal gaan. Nog strengere maatregelen? Hoe lang duurt 

het nog? Wat als er een vaccin is? Logische vragen waarop nu geen zinnig 
antwoord te geven is. Dit vergt geduld, doorzettingsvermogen, acceptatie, op-
timisme en verantwoordelijkheidsgevoel. Er wordt dus veel van ons gevraagd.

De tweede golf heeft ook tot gevolg dat voor ons badmintonners de wereld er 
weer anders uitziet dan een paar maanden geleden. Gelukkig mag de jeugd 
nog trainen. Maar voor de senioren is alles stilgelegd. In de week van de pers-
conferentie van 13 oktober heeft het bestuur veel tijd gestoken in het begrijpen 
van de nieuwe richtlijnen. Wat kan wel, wat kan niet. Maar wat ons in die
persconferentie allemaal was opgevallen is de oproep van het kabinet om niet 
de grenzen van het toelaatbare op te zoeken. Met andere woorden: ga je niet 
in allerlei bochten wringen om koste wat kost toch iets voor elkaar te krijgen. 
Er wordt een appèl gedaan op gezond verstand.
Want met wat kunst en vliegwerk hadden we ook voor de senioren nog wel 
open kunnen zijn. Wij hebben daar niet voor gekozen, omdat dat voor ons valt 
in de categorie opzoeken van de grenzen. Wij hopen en vertrouwen erop dat 
onze leden dit besluit begrijpen.

De term tweede golf suggereert dat er ook een derde golf zou kunnen komen. 
Anders hadden ze immers wel gesproken van de laatste golf. Met die weten-
schap is het des te belangrijker dat we met z’n allen de regels en richtlijnen zo 
goed mogelijk blijven volgen en naleven. Het is niet een individueel belang, 
maar een belang van ons allemaal om deze periode zo snel mogelijk achter 
ons te kunnen laten. Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en zodra 
er weer nieuws is brengen wij je daarvan op de hoogte. Achter de schermen 
zijn we nog steeds bezig met de voorbereidingen op ons jubileumjaar, ons 
60-jarig bestaan. De opening daarvan in januari 2021 komt al heel dichtbij.
Hoe die opening er precies uit zal zien is nu ook nog onduidelijk. Ook hierover 
houden we je op de hoogte. Tipje van de sluier: er staan ons zeker nog een 
paar leuke verrassingen te wachten.

DE TWEEDE GOLF
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Bestuursmededelingen

Tot slot wil ik van de gelegenheid gebruik maken om wat complimenten te 
maken:
- Complimenten aan de ouders en de kinderen die allemaal zo goed omgaan 
met de nieuwe regels. Het brengen en halen verloop voortreff elijk. Daar zijn wij 
heel blij mee.
- Complimenten aan de jeugdtrainers die met mondkapje op toch de trainingen 
blijven verzorgen.
- Complimenten aan Hans van Gend en Donny van de Wildenberg voor de 
prima samenwerking.
Houd vol, houd rekening met elkaar en blijf gezond!

Ton Slaets

Op 30 september 2020 controleerden Ruud  Fransen en Arne van de Wij-
deven de kas van BC Mixed.
Wij verklaren dat kas en balans correct zijn opgetekend door de Penning-
meester en stellen voor het bestuur decharge te verlenen.
Arne van de Wijdeven
Voorzitter kascontrolecommissie BC Mixed

KASCONTROLE
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NOTULEN  BESTUURSVERGADERING 
BC MIXED,  MAANDAG 28-09-2020
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 20.20 uur.
2.INGEKOMEN EN UIT-
GEGANE STUKKEN
Ingekomen: Mail van 
de HBB met de corona 
regels tijdens competitie-
wedstrijden. Mail Erwin 
Boudewijns betreffende de 
bijeenkomst in D’n Ekker 
omtrent jeugd en mini’s.
 Aanmelding Ingrid Bee-
sems.  Aanmelding Kim 
v/d Vorst.  Uitnodiging 
van Donny voor interactie-
ve Webinars,  Aanmel-
ding Renske Vermelffoort.
 Bericht van Hans van 
Gend dat de rollershow 
vervalt.  Aanmelding 
Jimmy Muller.  Mail van 
kinderdagverblijf Donkey 
omtrent samenwerking 
om kinderen enthousiast 
te krijgen voor sport.  
Bericht van de Gemeente 
Laarbeek omtrent kwijt-
schelding van betaalde 
huur tijdens de sluiting van 
de sporthal.
3. NOTULEN BESTUURS 
VERGADERING d.d. 25 
augustus 2020
 De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.

4.FINANCIËN
 De huur die we terug-
krijgen van de periode 1 
maart tot 1 juni wordt ver-
rekendmet de huur van ko-
mend seizoen.
5.LEDENBESTAND
 Gestopt: Niels Toonen, 
Olaf en Xavier Wernaart.
 Nieuw: Nienke Feijen, 
Lotte Manders, Xaxie 
Eekels, Lisa Deckers, 
Dennis Verbakel, Roos 
Hupkes, Laura de Kock en 
Kim van der Vorst. Van 
jeugd naar senioren: Noah 
Hollanders. Van SL-NSL: 
Nathan van Dongen en 
Angela Zijlmans.
6.COMMISSIES
 Recr. -2 groepen ge-
maakt, 4 recreanten en 
de beginners cursus met 
6 deelnemers. -Toon 
Boetzkes helpt mee met de 
beginnerscursus. JC: -12 
mini’s bij de inloop avond.
-Aanwezigheid ouders be-
sproken i.v.m. corona.  
Red: -Niets.  Bac: -De 
feestavond gaat niet door.
 Jubileum Commissie: 
-De activiteit voor oud le-
den wordt binnenkort ge-
promoot via social media 
en de Mooilaarbeekkrant.

 TC: -Er zijn 44 aanmel-
dingen bij de jeugd voor de 
clubkampioenschappen.
Voor de senioren gaat het 
toernooi niet door.  CC: 
-We hebben per direct 
een nieuwe trainer in de 
persoon van Erwin Bou-
dewijns.  Sfeer: -Niets.  
PR en Sponsoring: -Mini’s 
blijven promoten.  Web-
site: -Niets.  Archiefcom-
missie: -Niets.  Wijzigin-
gen vrijwilligers: -Geen.
7.ALV
 De ALV wordt uitgesteld 
tot nader order. Per mail 
doorgeven aan de leden.
In dezelfde mail de up-
dates voor de clubkampi-
oenschappen, feestavond 
en de maatregelen op vrij-
dagavond meenemen.
8. RONDVRAAG
 Nieuwe corona regels 
besproken.  Regels 
t.a.v. aanvangstijden en 
kleedlokalen besproken.  
De volgende vergadering 
is via Skype op maandag 
2/11.
9. SLUITING
 Ton sluit de vergadering 
om 23.00 uur.
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Willy Maas
10 april 1962       28 oktober 2020

Willy was heel bijzonder, heel gewoon,
gewoon een bijzonder mens

Kids zone
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Hallo jongens en meisjes.

Wat een rare tijd is het toch. De regels omtrent corona zijn weer aangege-

scherpt en dat betekent voor de senioren dat er niet gebadmintond mag 

worden. Voor jullie is de competitie stopgezet maar gelukkig mogen jullie 

wel komen trainen. Ouders moeten buiten blijven en de jeugdbegeleiders 

dragen een mondkapje. Het is echt wennen allemaal. 

Ook voor het clubblad betekent het dat deze weer alleen digitaaal verspreid 

wordt. Heel veel is er de laatste tijd niet gebeurd maar we zijn blij dat we 

toch nog een leuk clubblad in elkaar hebben kunnen zetten. 

Namens de jeugdcommissie en de redactie wens ik jullie weer heel veel 

Lees-, kijk- en puzzel plezier.        Marlie Fransen

Willy Maas
In Memoriam

Op 3 november ontving ons bestuur het droevige bericht dat Willy Maas is komen te 
overlijden. Willy werd in 1992 lid van onze vereniging. Door bijzonder verdrietige 
privéomstandigheden is hij bij onze club moeten vertrekken en teruggegaan naar 
Mierlo. Willy was een bijzonder vriendelijke en goedlachse man die altijd voor 
iedereen klaar stond. Hij is jarenlang jeugdbegeleider geweest (van 1996-2001) en 
dus ook op meerdere jeugdkampen aanwezig geweest. Hij was erg goed in de 
omgang met onze jeugdspelers en daardoor ook erg geliefd bij de jeugd, maar zeker 
ook bij de senioren. Willy was altijd aanwezig op de feestavonden waar hij als eerste, 
samen met Marja, op de dansvloer te vinden was. Helaas heeft hij ook veel pech 
gehad, hopelijk heeft hij nu de rust gevonden waar hij naar op zoek was.
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Hoi, ik ben Lotte Manders.Ik ben 10 jaar en 
ik zit op de Muldershof in groep 7.
Ik zit onder badminton en ik vind het heel 
leuk. Mijn hobby’s zijn: Met de konijnen 
spelen, en op tik tok. Ook speel ik graag 
met lego of buiten met vriendjes en vrien-
dinnetjes 
Groetjes Lotte 

LOTTE MANDERS JEUGD

JEUGD

Hallo allemaal,
Ik ben Imke Habraken, ik ben 6 jaar, en 
sinds kort gaan badmintonnen! Ik zit op de 
Muldershof op school in groep 3.
Verder vind ik het heel leuk om spelletjes 
te doen met papa en mama, speel ik graag 
buiten en vind ik het leuk om te knutselen!
Ik heb heel veel zin in om de komende jaren 
veel te leren, spelen en vrienden te maken!
Groetjes Imke

IMKE HABRAKEN

Nieuwe leden

NIENKE FEIJEN
Mijn naam  is Nienke Feijen
Ik ben 9 jaar oud. Ik zit op de Muldershof  
en ik doe nog dansen en ponyrijden. Ik  heb 
een zusje Maaike en ik woon in Beek en 
Donk. Ik vind badmintonnen heel leuk en 
gezellig. 
Groetjes Nienke 

JEUGD
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LOTTE MANDERS

NIENKE FEIJEN

Laarbeek Actief

Laarbeek Actief heeft zijn 
herfstvakantie activiteiten 
op vrijdag afgesloten met 
een leuke badminiton cli-
nic! Kinderen konden zich 
via de site van Laarbeek 

BADMINITON BIJ LAARBEEK ACTIEF.
Door Jaccy van den Enden

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

Actief aanmelden om een 
training mee te volgen bij 
de mini´s. Tijdens deze 
training hebben zij ver-
schillende oefeningen ge-
daan om te oefenen met 

oog-hand coördinatie, 
gooien-vangen en bewe-
gen. 
De kerstvakantie komt 
er alweer aan, dus heeft 
Laarbeek Actief weer 
verschillende activiteiten 
op de planning staan. Je 
kunt jezelf via www.laar-
beekactief.nl/sportagenda/ 
aanmelden voor de op-
komende activiteiten. Wij 
zijn als Laarbeek Actief 
enorm trots dat wij deze 
samenwerking met Mixed 
hebben!!
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Die Balonnen heb ik
 zelf opgeblazen

Dan zullen we ze
buiten kapotprikken, 

Ik ruik de alcohol 
nu al

Ik mep die ballon zo hard dat er 
dadelijk friet uit m’n racket komt

Wij hoeven 
niet te zitten

Wij zijn namelijk 
niet zo enorm oud 
als onze trainsters.

Wat moeilijk.
Ik wist niet dat er 
bij badminton ook 
hoepels zaten

Je mag ‘m koppen
hoor!

Ja hoempa, dadelijk
is mijn haar alweer 

statisch
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HBB

Op 18 september was er 
een bijeenkomst georga-
niseerd bij BC Mixed, voor 
alle HBB verenigingen, om 
te praten over de jeugd 
binnen de HBB. Het gaat 
helaas de afgelopen jaren 
niet zo goed met het aan-
tal jeugdspelers die deel-
nemen aan de competitie. 
Zeker dit nieuwe seizoen 
is het aantal inschrijvingen 
van teams drastisch afge-
nomen t.o.v. vorig seizoen. 
Nu zal dit zeker te maken 
hebben met de huidige 
Corona pandemie waar 
we allemaal mee te maken 

hebben, maar de dalende 
trend is sowieso duidelijk 
te zien ook in de afgelopen 
5 seizoenen. Om hier eens 
een open discussie over 
te voeren, hebben Erwin 
Boudewijns en ondergete-
kende verenigingen uitge-
nodigd.
Een van de doelen van 
de avond was om de an-
dere verenigingen kennis 
te laten maken met het 
badMINIton wat bij Mixed 
al jaren zeer succesvol 
georganiseerd wordt door 
Anniek van Leuken. Op 
de tribunes heeft ieder-

een kunnen kijken naar de 
mini-training die door An-
niek gegeven werd. Na de 
training heeft Anniek nog 
een aantal tips en tricks 
gegeven zodat iedereen er 
zelf mee aan de slag kan 
gaan en het voor de eigen 
vereniging op te kunnen 
zetten. Anniek heeft ook 
aangegeven om te helpen 
met het opzetten als men 
dat wilde. Hier werd zeer 
enthousiast op gereageerd 
en er zijn een aantal ver-
enigingen die hiermee 
gaan beginnen. BC Mierlo 
heeft al het e.e.a. opge-
start en ze zijn bezig om 
kinderen te enthousiasme-
ren, super! Maar ze gaven 
aan dat het wel heel lastig 
is om kinderen te vinden 
die een proefl es wilden 
doen. Anniek geeft aan 
dat het bij Mixed ook meer 
dan een jaar heeft geduurd 
voordat er een leuke groep 
kinderen bij de mini’s wa-
ren. Vooral de vriendjes 
en vriendinnetjes avonden 
zijn gelukkig goed geweest 
om meerdere kinderen er-
bij te krijgen. Dus volhou-
den!

Een ander punt was waar-
om er maar weinig kin-
deren competitie willen 
spelen. Bij meerdere ver-
enigingen zijn nog een 

HBB VERENIGINGEN DISCUSSIËREN 
OVER DE TOEKOMST VAN DE 
JEUGDCOMPETITIE
Door Teun van der Vorst

Ja hoempa, dadelijk
is mijn haar alweer 

statisch
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hele groep kinderen die 
wel komen trainen maar 
geen competitie spelen. 
BC Mierlo gaf aan dat ze 
in principe iedereen com-
petitie laten spelen als een 
soort van verplichting. De 
reden is heel begrijpelijk, 
als kinderen bijvoorbeeld 
gaan voetballen, spelen 
ze ook automatisch com-
petitie. Ze komen meteen 
in een team waarmee ze 
trainen en elke zaterdag 
spelen ze een wedstrijd, 
waarom zou dit bij het bad-
mintonnen anders zijn? De 
competitiewedstrijden zijn 
heel belangrijk voor het 
spelplezier, want alle kin-
deren roepen ook altijd bij 
de training “gaan we wed-
strijdjes spelen?”. Meer-
dere verenigingen gaan 
kijken hoe ze de kinderen 
ook competitie kunnen la-
ten spelen door meteen 
bij het inschrijfformulier 
te vermelden dat ze ver-
wachten dat de kinderen 

ook meedoen met de com-
petitie.

Ik heb die avond ook het 
e.e.a verteld over hoe we 
de jeugdafdeling runnen 
binnen Mixed.
We hebben een eigen 
Jeugdcommissie die de 
lopende zaken regelt voor 
de jeugd en deze Jeugd-
commissie staat los van 
het bestuur. Hierdoor wordt 
de aandacht écht gericht 
op de jeugd, alhoewel we 
natuurlijk nauw samenwer-
ken met het bestuur. Bij de 
trainingen van de jongste 
jeugd (1ste uur) helpen 
vele jeugdleden van het 
tweede uur mee (zoals Lu-
cas, Inti en Neva) wat ook 
weer de betrokkenheid 
binnen de vereniging sti-
muleert. Gelukkig hebben 
we veel vrijwilligers die 
elke week de jeugdspelers 
training geeft, wat ook heel 
erg fijn is en helaas is dat 
niet bij elke vereniging het 

geval. Bij Mixed worden de 
vrijwilligers en ouders die 
meehelpen bedankt met 
o.a. een kaderavond wat 
altijd heel goed ontvangen 
wordt.

Daarnaast is ook bespro-
ken dat het sowieso moei-
lijk is om nieuwe jeugd-
leden aan te trekken. Bij 
BC De Valken hebben ze 
clinics gegeven op basis-
scholen. Ook kan gebruik 
gemaakt worden door 
lokale organisaties die 
sporten stimuleren, zoals 
bij Mixed samengewerkt 
wordt met Laarbeek Actief. 
Daarnaast is het tegen-
woordig belangrijk om ge-
bruik te maken van social 
media, vraag de oudere 
jeugdspelers om dit voor 
de vereniging bij te hou-
den.

Uiteindelijk was het een 
hele leerzame maar ook 
gezellige avond waar veel 
ideeën zijn geopperd waar 
we met z’n allen aan kun-
nen werken. In januari/
februari zullen we weer bij 
elkaar komen om te kijken 
wat de vorderingen zijn. 
Helaas zal de huidige ge-
deeltelijke lockdown het 
niet gemakkelijk maken.
Maar met alle verenigin-
gen samen kunnen we er 
weer voor gaan zorgen dat 
het aantal jeugdleden bin-
nen de hele HBB weer zal 
gaan stijgen.
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BESTE MIKSERS

Door de Corona zitten we helaas 
weer in de digitale modus. Dat heeft 
Fenna van de Meulengraaf er niet
van weerhouden om haar vragenlijst 
van “Wat een vraag!” in te vullen. 
Hartstikke leuk dat je mee wilt
doen Fenna!!

Hallo allemaal,
Mijn naam is Fenna van de Meulen-
graaf. Ik ben 11 jaar en jarig op 24 
februari. Sinds 2015 speel ik bij BC 
Mixed, ik ben een paar dagen na mijn 
6e
verjaardag voor het eerst gaan badmin-
tonnen en vind het nog steeds erg leuk. 
Samen met mijn papa en mama woon ik 
in Mariahout. Ik heb geen broers en
zussen, ben enig kind. Mijn mama 
Wendy geeft al jarenlang jeugdtraining 
bij BC Mixed. Dit jaar speel ik helaas 
geen competitie, maar als we trainen op 
vrijdagavond speel ik graag met Janne-
tje en Lena. Terwijl ik alle vragen beant-
woord zit ik thuis aan tafel te typen, het 
is zaterdagavond 19.00u.

1. Op welke school zit je en in welke 
klas?
Ik zit op de Bernadette school in 
Mariahout, in groep 8. Ik heb 2 Juff en, 
juf Mirjam en Juf Renate. Volgend jaar 
ga ik naar het dr Knippenbergcollege in 
Helmond.

2. Wat is je favoriete vakantiebestem-
ming?
Ongeveer 2 jaar gelden zijn we naar 
Londen geweest met Kerst, dat was erg 
leuk. We zaten daar een week in een 
hotel. Een van de leukste dingen vond 
ik de wandeling over de Tower Bridge. 
We hebben ook een English breakfast 
met eieren en bacon en een soort vlees 
gegeten maar dat vonden we niet zo
lekker.

3) Wat is je favoriete eten en wat vind 
je erg vies.
Ik vind tomaten-groentesoep erg lekker, 
waar ik echt niet van houd is witlof. Ge-
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lukkig eten we nooit witlof, dat is wel erg 
jammer voor papa want die vindt witlof 
wel lekker.

4) Als je tijd voor jezelf hebt, wat vind 
je dan het leukste om te doen?’
Als ik maar even tijd voor mezelf heb, 
ren ik naar mijn laptop om een spelletje 
te doen, dat vind ik erg leuk. Op het 
gaming platform Roblox kun je veel 
leuke spellen spelen. Ook heb ik sinds 
enkele dagen Sims 4, dus dat vind ik nu 
erg leuk om te spelen.

5) Heb je hobby’s? Kun je daar wat 
over vertellen?
Naast het badminton heb ik nog een an-
dere hele leuke hobby, ik zit namelijk op 
toneel. Het stuk waar we nu mee bezig 
zijn is “Annie” en ik speel de hoofdrol 
ANNIE! Door het corona virus mogen 
we helaas niet meer repeteren. Er is nu 
besloten dat we pas in Januari weer 
kijken of de repetities weer herstarten. 
In het stuk dansen en zingen we ook. 
Soms haal ik de hoge noten niet, ik 
hoop wel dat dat dadelijk niet op het 

toneel gebeurt want dat zou dan wel 
een blooper zijn!

“Annie is een bekende musical uit 1977. 
Het gaat over een meisje van 11 jaar 
met een bos rode krullen. Ze woont in 
een weeshuis dat geleid wordt door 
Miss Hannigan, die niet echt aardig is 
voor de weeskindjes in het tehuis.
Wanneer op een dag de assistente van 
miljonair Oliver "Daddy" Warbucks, 
naar het weeshuis komt, om een kindje 
tijdens de kerstvakantie te laten logeren 
bij de Warbucks verandert Annies leven 
drastisch. Annie en “Daddy” Warbucks 
kunnen het goed met elkaar vinden en 
hij helpt Annie met het zoeken naar
haar echte ouders. Dat gaat helemaal 
mis maar Annie wordt uiteindelijk door 
Warbucks geadopteerd.”
(red)

6) Als je een dag zelf zou mogen in-
vullen...hoe zou die er dan uit komen 
te zien?
Ik ben iemand van de achtbanen en 
pretparken, dus als ik mijn dag zelf 
mocht bepalen, zou ik naar Toverland 
of de Efteling gaan, het liefst met mijn 
vriendinnen.

7) Heb je huisdieren?
Jazeker heb ik huisdieren, ik heb een 
kat Mauwtje en een hamster Chip. Chip 
is een vrouwtje en Mauwtje is een kater 
en heeft een grijs-zwarte kleur. Ook 
heeft hij mooie strepen op zijn rug, hij 
lijkt een beetje op een tijger maar dan in 
het grijs.
8) Wat wil je later worden?
Dat weet ik nog niet zeker, maar ik denk 
dat het iets zal worden met ICT. Dat lijkt 
me leuk.
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9) Heb je vandaag wat leuks meege-
maakt en wil je er wat over vertellen?
Nee, ik heb vandaag niks bijzonders 
meegemaakt, het is afgelopen week 
herfstvakantie geweest maar papa en 
mama hebben allebei gewerkt dus we 
zijn niet weg geweest. Ik ben wel een 
dag bij opa en oma geweest, dat was 
wel leuk.

10) Wie vind je erg grappig?
Ik geloof niet dat ik iemand in het bijzon-
der “grappig” vindt. Ik denk dat iedereen 
op zijn tijd wel grappig kan zijn.

11) Welke fi lm heb je voor het eerst in 
de bioscoop gezien?
Mijn eerste fi lm kan ik me niet meer her-
inneren. Samen met mama heb ik afge-
lopen jaar wel een hele leuke fi lm in de 
bioscoop gezien. Dat was Scoob! Het is 
een tekenfi lm animatie over een Deense 
Dog Scooby-Doo die allerlei avonturen 
beleeft met zijn beste vriend, Shaggy.

12) Hou je van lezen, welk boek lees 
je op het moment? Wat is het leukste 
boek wat je ooit hebt gelezen?
Natuurlijk hou ik van lezen, op het mo-
ment lees ik Niek de Groot van Lincoln 
Peirce. Ik lees veel en heb ook al veel 
boeken van Niek de Groot gelezen, alle 
delen door elkaar. De boeken zijn zo 
leuk omdat ze veel humor hebben en 
de hoofdpersoon is vaak lekker sarcas-
tisch, precies het soort humor waar ik 
wel van houd. Dit levert in de verhaallij-
nen dus vaak erg grappige momenten 
op.
Sjakie en de chocolade fabriek is het 
leukste boek wat ik ooit heb gelezen, dat 
was ook omdat ik de fi lm had gezien en 
daarna heb ik het boek gelezen. Ik vond 
ze allebei even leuk, het is leuk omdat je 
er dan een betere voorstelling van kunt 
maken over hoe het is.

13) Wat is je favoriete website?
2 van mijn favoriete sites zijn dus Ro-
blox, dat is een gaming platform waar ik 
eerder al over verteld heb en verder kijk 
ik graag fi lmpjes op YouTube.

14) Kun je iets over jezelf vertellen 
wat niet veel mensen van je weten?
Ik zou het zo niet weten, ik denk dat heel 
veel mensen wel veel over me weten, en 
als ze het niet weten kunnen ze het aan 
me vragen. Ik heb geen geheimen.

Dank je wel Fenna dat je alle vragen 
hebt beantwoord. Het is een erg leuk 
interview geworden!!
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Moppen

MiksMiks

Siem 
Wilbers

 Next time Next time

    van     van 
Stijn DerksenStijn Derksen

Wat is het toppunt van positiviteit?
Antwoord: In de gevangenis zingen: 
'We gaan nog niet naar huis. Nog 
lange niet, lange niet!'

Twee slakken zijn aan het wandelen. 

'Doei, ik ga hier oversteken', zegt de 

een. Zegt de andere: 'Nee, niet doen! 

Morgen komt de bus!'

            Hoe noem je een hond van 

een goochelaar?Antwoord: Een labracadabrador.

Welke planeet is heel blij?
Antwoord: Joepie-ter.

Wat is oranje en weet het niet hele-maal zeker?
Antwoord: Een misschienasappeltje!

Wat is het tegenovergestelde van een vuurvlieg?
Antwoord: Een waterval!

'Hoe heet je?' 'Bert zonder 

p.' 'Maar er zit toch hele-

maal geen p in Bert?' 'Dat 

zeg ik toch! Bert, zonder p.' 

Waarom zijn oenen heel blij als 

ze na een half jaar een puzzel 

hebben opgelost?
Antwoord: Omdat op de doos 

staat: 4 tot 6 jaar.

Hoe gaan bijen op 
schoolreisje?
Antwoord: Met de
schoolbuzzz...

Jantje bestelt een pizza bij de pizze-

ria. 'Wil je hem in 4 of 12 stukken?, 

vraagt de pizzabakker. 'Graag in 4, 

antwoordt Jantje, 'want 12 kan ik er 

echt niet alleen op.

Ik ben 
benieuwd Stijn!
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Verdraaid, nou zit m’n 
kauwgom weer in m’n 
mondkapje geplakt

Maar goed dat Corona geen oogvirus is, want 
met oogkapjes op wordt badminton nog lastiger

Mwff  gr tkpo

Wat een raar dialect. 
Komt door jouw 
tsjechisch mondkapje

Kijk eens wat mooi!

‘t is er al 
afgevallen joh

Als jij daar gaat staan
dan mep ik de andere
kant op
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Vrij snel hadden we de ba-
nen verdeeld en hadden 
we gecontroleerd of op 
elke baan de goede kinde-
ren aan het spelen waren. 
We konden dus rustig een 
baan uitzoeken om wed-
strijdjes te gaan kijken. Als 
eerste werd dat de strijd 
tussen onze twee jong-
ste Mixed teams, Mixed 
7 speelde namelijk tegen 
Mixed 8. Oftewel Femke, 
Sterre, Iris, Rubin en Sem 
tegen Jimmie, Gijs, Fedde 
en Rik. Helaas was Rik 
wat verkouden en moest 
hij de eerste wedstrijd dus 
missen, Roos kwam hem 
gelukkig vervangen. Voor 
een aantal kinderen was 
dit de allereerste keer dat 
ze competitie speelden, 
maar dat was helemaal 
nergens aan te zien. Ze 

kig zouden er maar liefst 5 
teams van BC Mixed in ac-
tie komen. Genoeg leuks 
om tussendoor naar te kij-
ken dus. Wedstrijdleiding 
begint voor ons met het 
opzetten van de netten en 
blijkbaar met het schoon-
vegen van de vloer, het 
was nogal stoffi  g namelijk. 
Toen eenmaal alle banen 
stonden en er door ieder-
een even was warm gesla-
gen konden de wedstrij-
den beginnen. Aan ons de 
taak om te zorgen dat alle 
banen vol stonden zodat 
er door alle teams lekker 
doorgespeeld kon worden. 

Verslagen jeugdcompetitie

JEUGDCOMPETITIE SEIZOEN 
2020-2021 VAN START.

Met ingang van dit seizoen 
hebben Evi en ik het stokje 
van Wendy overgenomen 
als jeugd VCL. Dat be-
tekent dat wij nu verant-
woordelijk zijn voor alles 
van BC Mixed wat met de 
jeugdcompetitie te maken 
heeft. Eén van die taken 
is wedstrijdleiding. 2 keer 
dit seizoen mogen we op 
zondagochtend naar de 
sporthal om daar te zor-
gen dat alle wedstrijden 
goed verlopen, zo ook op 
zondag 4 oktober. Van te-
voren hadden we al even 
gespiekt welke teams er 
moesten spelen en geluk-

4 oktober
Door Bas Fransen
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Verslagen jeugdcompetitie noemde dames waren ook 
Marit, Joris, Niels en Pim 
aanwezig namens Mixed 
4. Een blik op het formulier 
liet zien dat ook zij al erg 
aan elkaar gewaagde wed-
strijden gespeeld hadden. 
Helemaal aan de andere 
kant van de zaal was het 
vijfde Mixed team bezig, 
Mixed 2 in de AB-klasse. 
In die klasse spelen ze in 
sets, maar toch stonden 
Lieke, Irene, Inti, Rune en 
Marik al erg snel op een 
flinke voorsprong. Het 
was duidelijk dat Phoenix 
geen schijn van kans zou 
hebben. Nadat Irene in 
de laatste wedstrijd haar 
mannelijke tegenstander 
in de singel had versla-
gen, stond er zelfs een 
8-0 stand op het blaad-
je. Daar wilden we graag 
onze handtekening onder 

tje, Lena, Desley, Siem 
en Stijn, trad vandaag 
aan met invalster Fenna in 
plaats van Jannetje. Op het 
moment dat we kwamen 
kijken was er net een span-
nende dames dubbel bezig 
tegen Féline en Caithlyn, 
uiteindelijk gewonnen door 
Mixed 3. Naast de ge-

hadden er allemaal dui-
delijk heel veel zin in en 
het enthousiasme spatte 
er vanaf op de baan. Van 
teamleider Marianne hoor-
den we zelfs dat Rubin al 
om 06.00uur klaarwakker 
en startklaar naast zijn bed 
stond omdat hij niet kon 
wachten om te beginnen. 
We zagen al snel dat het 
spannende wedstrijden 
gingen worden, de teams 
waren goed aan elkaar ge-
waagd. Ondertussen even 
rond kijken of alle banen 
nog vol stonden...  ja hoor, 
en toen konden we even 
gaan kijken bij de tweede 
Mixed tegen Mixed. Een 
paar banen verderop ston-
den Mixed 3 en Mixed 4 
namelijk tegenover elkaar 
voor hun eerste wedstrijd 
van het seizoen. Ook hier 
een paar nieuwe competi-
tiespelers die ondanks wat 
zenuwen toch hartstikke 
goed stonden te spelen. 
Mixed 3, dat zijn Janne-
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of ze dan ook heel goed 
waren, helaas bleek dat 
te kloppen. Ondanks dat 
het 8-0 werd heeft Mixed 
het ze toch erg moeilijk 
gemaakt. Mixed 3 speelde 
ook tegen Mierlo en won 
opnieuw, ditmaal met 5-3. 
Erg sterk begin dus! Mixed 
4 speelde tegen Phoenix 

zetten. Met de wedstrijden 
in de AB klasse afgelopen 
hadden we maar liefst 15 
banen beschikbaar, voor 
maar 4 wedstrijden. Voor 
ons fi jn, hoefden we nog 
minder te doen. Ondertus-
sen waren ook de andere 
teams klaar met hun eer-
ste wedstrijd en begonnen 
ze aan hun tweede partij. 
Mixed 8 had met 5-3 ge-
wonnen van Mixed 7, met 
een hele leuke singel tus-
sen Femke en Jimmie (het 
werd 30-29…) als afsluiter. 
Mixed 3 had met 6-2 ge-
wonnen van Mixed 4.. Voor 
Mixed 8 zat de ochtend 
er na de eerste wedstrijd 
al op, hun tweede tegen-
stander kon helaas geen 
compleet team op de been 
brengen. Mixed 7 mocht 
wel, tegen de veel grotere 
jongens van Mierlo. Re-
den voor Iris om even aan 
de teamleider te vragen 

en verloor helaas ook 
deze wedstrijd met 6-2. Er 
werden twee wedstrijden 
verloren met 30-29, dus 
de volgende keer kan het 
zomaar helemaal anders 
zijn. Evi en ik hadden on-
dertussen in de kantine 
een kopje thee gehad en 
toen we terugkwamen was 
het tijd om de banen weer 
op te ruimen. Ook dat kost-
te erg weinig moeite, want 
we kregen super hulp van 
Mixed 8. In een mum van 
tijd hadden ze alle paaltjes 
opgeruimd. Nog even alle 
formulieren verzamelen 
en ondertekenen en onze 
ochtend zat er weer op. 
Met zoveel gezellige mixed 
jeugd in de zaal is het zelfs 
leuk om wedstrijdleiding te 
zijn! Hopelijk mag de com-
petitie snel weer van start 
gaan, dan komen we zeker 
ook gewoon een keer wed-
strijdjes kijken.

Mixed 7: Iris, Sem, Ruben, Sterre en Femke
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Wat fi jn, mijn rechter
poot zit er weer aan!

Zou ze het zien???
Iets klopt er nog niet!

Wat krijgen we nou,
je linker poot????

pff ff , eindelijk
iemand die 
het ziet!

Zo blij, nu kan 
ik pas echt 

goed aanmoe-
digen!

DE OPERATIE VAN MIXIE 2

Mixed 5 en 6
G-klasse gs pt

1 Ganzeveer 1 4 26
2 Mierlo 7G 4 24
3 Con Brio 1 4 17
4 Gemert 2 4 15
5 Mixed 5 4 7
6 Mixed 7 4 7

Mixed 3 en 4
F-klasse gs pt

1 Gemert 1 2 14
2 Mixed 3 2 11
3 Phoenix 4 2 11
4 Mierlo 6 2 4
5 Mixed 4 2 4
6 RBC 1 2 4
7 Bakel 4 0 0

Mixed 1 en 2
AB-klasse gs pt

1 Bakel 1 3 21
2 Mierlo 1 2 15
3 Mixed 1 2 15
4 Mixed 2 3 15
5 Phoenix 1 3 12
6 Mierlo 2 3 6
7 Bakel 3 2 6
8 Bakel 2 3 5
9 Phoenix 2 3 1 Mixed 7 en 8

H-klasse gs pt

1 Mierlo 8 2 16
2 Mixed 8 2 13
3 Mixed 7 2 3
4 Phoenix 5 0 0
5 De Valken 3 2 0

Standenlijst jeugd competitie
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Uitslagen sept.- okt.
Datum Team
27-09 Mixed 1-Mixed 2 7-1

Mixed 5-Mixed 6 3-5
Mixed 5-Gemert 2 2-6
Mixed 6-Ganzeveer 1 0-8

04-10 Phoenix 2-Mixed 2 0-8

Mixed 4-Mixed 3 2-6
Mixed 3-Mierlo 6 5-3
Mixed 4-Phoenix 4 2-6
Mixed 7-Mixed 8 3-5

Uitslagen sept.- okt.
Datum Team

Mierlo 8-Mixed 7 8-0
De Valken 3-Mixed 8 0-8

11-10 Mixed 2-Phoenix 1 6-2
Mierlo 2-Mixed 1 8-0
Ganzeveer 1-Mixed 5 7-1
Con Brio 1-Mixed 5 7-1
Mierlo 7-Mixed 6 8-0
Gemert 2-Mixed 6 6-2

Uitslagen jeugd competitie

Corona puzzle
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Uitslagen jeugd competitie
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Piet van Thielplein 15
5741CP  
BEEK EN DONK

Telefoon:
0492466028

info@de4seizoenen.com
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Senioren
De werkelijke kascontrole!

Altijd lastig zo’n kascontro-
le. Dit jaar mocht ik samen 
met R&R de kas controle-
ren. R&R staat voor Ruud 
en Ruudje. Ruudje is de 
langste. Dus eigenlijk zou-
den we de ander beter 
Ruudje kunnen noemen 
dan dat we Ruud Ruud 
noemen. Ruudje wordt 
dan Ruud en Ruud wordt 
Ruudje. Het zou een moei-
lijke kascontrole worden. Ik 
besloot vooraf om me niet 
te wagen aan voornamen. 
Dat zou mn voornaamste 
taak worden (woordgrap).
‘T liep allemaal toch wat 
anders dan gedacht.
In de ochtend kwam het 
bericht dat de meest er-
varen kascontroleur niet 
aanwezig kon zijn. Een 
verdacht virus was bij 
Ruudje binnengeslopen in 
zijn buurt. Een poging van 
de penningmeester om de
controle te omzeilen? Een 
poging van Ruudje om niet 
te hoeven controleren? Ik 

besloot met een
fruitmand naar Ruudje te 
gaan. Beterschap wensen 
en zo. Had moeite met 
parkeren aan het mooie 
pleintje voor z’n huis. Er 
stonden reeds een groe-
ne Lamborghini, een gele 
Porsche en een rode Fer-
rari.
Vreemd, zo vroeg op de 
dag. Ruudje was thuis 
maar kon me niet binnen-
laten. Op de tafel in de
woonkamer zag ik drie 
autosleutels liggen met 
nummer 1, 2 en 3. Vreemd.
Mand afgegeven en maar 
weer naar huis.
In de avond zou 
de kascontro-
le plaats gaan 
vinden. Ik was 
nog bijna te laat. 
Drie banden 
leeg van m’n
auto. Heel raar, 
ook van de an-
dere auto wa-
ren drie ban-

den leeg. Dan maar op 
de electrische fi ets. Op
naar Beek en Donk (pardon 
Laarbeek). Gelukkig ken ik 
de weg. Rechtstreeks naar 
de tomatenkassen ge-
fi etst. Hoe ik ook aanbel-
de en aanklopte, er werd 
niet opengedaan. Toch 
brandde er licht. Ruud ge-
beld. Bleek dat we bij het 
thuisadres van de pen-
ningmeester moesten zijn. 
Wat een rare kascontrole.
Doodmoe kwam ik via al-
lerlei wegversperringen 
dan toch aan bij het enor-
me landhuis van onze pen-
ningmeester. Kon m’n fi ets 

WAAR ZIJN DE TOMATEN?
Door Arne van de Wijdeven



25    minimiks |  November 2020

met veel moeite naast z‘n 
drie Hummers laveren. Ik 
werd binnengelaten door 
de butler. Hij nam m’n oude 
spijkerjasje in ontvangst 
tussen duim en wijsvinger. 
Over de gouden tegels en 
onder een enorme kroon-
luchter door werd ik in de 
bibliotheek toegelaten. 
Werd me verteld dat de 
heer des huizes zo meteen 
zou arriveren. Hij moest 
nog even hole 18 afwer-
ken met onze praeses op 
z’n ondergrondse binnen-
golfbaan. Ruud was er al. 
Tenminste ik geloof dat het 
Ruud was. ‘T was eigen-
lijk te donker om een hand 
voor ogen te zien. Laat 
staan dat je papieren kon 
lezen.
De penningmeester arri-
veerde in z’n kamerjas met 
een dikke Cubaanse si-
gaar in de mond. Onderwijl 
met een briefje van 1000 
z’n mond af te vegen.
Ruud en ik kregen een 
spaarvarken aangereikt. 
Daar zat het kleingeld voor 
de kas in. Op een stukje 
schuurpapier was de ba-

lans bijgehouden. Stond 1 
cijfer op. P240. Vreemd.
Er werd ons verteld dat al 
het bewijs voor de balans 
veilig en netjes opgesla-
gen was in een brandvrije
ruimte. Dat is keurig zeg. 
We kregen een sleuteltje 
met daaraan vast een be-
tonblok van 100 kilogram.
We mochten zelf naar de 
bewijsruimte om daar al 
het bewijs te bekijken. De 
penningmeester zou niet
meegaan. Hij wilde onaf-
hankelijk blijven. Of we wel 
alvast onze handtekening 
voor goedkeuring wilde
zetten. Z’n dobermann pin-
chers keken likkebaardend 
toe. Volgens onze pen-
ningmeester waren de
beestjes dol op pennen 
en moesten we snel zijn. 
We vertrouwden hem toch 
wel?
Ruud en ik samen met het 
blok beton richting de do-
cumenten. Die bleken on-
deraan een uiterst krakke-
mikkig trapje opgeborgen 
te zijn. Drie aan elkaar ge-
bonden vlizotrappen. Ruud 
raakte nog geblesseerd 

omdat er verscheidene 
traptreden mistten. Bene-
den aangekomen stonden 
we tot onze knieen in het 
water. Er hing een plaat 
op de deur: gevaar voor 
instorting. Daarnaast was 
een handgekrabbeld brief-
je geplaatst: pas op voor 
de tijgers. Ik weet het niet 
zeker maar ik meende uit 
een ooghoek een Anacon-
da weg te zien kronkelen. 
Ruud was inmiddels ver-
dwenen. Het sleuteltje pas-
te maar niet op de veertien 
andere hangsloten. Dan 
moest ik weer al die trap-
pen op om extra sleutels te
halen. Begon ook al een 
gaslucht te ruiken. ‘T ligt 
niet in mijn aard maar voor 
die ene keer dan maar een
blinde kascontrole uitvoe-
ren en aangeven dat alles 
ok is. Onze penningmees-
ter is tenslotte toch wel te
vertrouwen. Hij is tenslotte 
een hardwerkende mede-
werker bij Bavaria. Daar 
hebben ze alleen maar
eerlijke mensen. Wel jam-
mer dat ze daar niet zo’n 
hoog salaris krijgen.
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Akkermuntstraat 16
5741 VK  Beek en Donk

Tel.: 0492-462911

Auto en Motorrijschool 
 DE JONG
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Heuvelplein 10
5741JK   Beek en Donk

Tel: 0492 72 92 47Cafetaria

Vandaag kreeg ik de rouwkaart van Willy 
Maas toegestuurd. Verdorie wat schrok 
ik. Mensen overlijden, dus tsja het ge-
beurd iedereen en je kan dat ooit ver-
wachten. Had hem al heel lang niet meer 
gezien. Misschien al vijftien jaar niet 
meer. Zo’n beetje dat hij of ik stopte bij 
BC Mixed. En hoewel ik Willy alleen met 
badminton zag heeft hij toch een blijven-
de indruk gemaakt. Willy was zo’n man 
waar je altijd met plezier aan terug denkt. 
Altijd, maar dan ook altijd een vriendelij-
ke glimlach op zijn gezicht. 
Dat is ook het eerste waar ik aan denk. 
En verdraaid zelfs op zijn rouwkaart is 
die prachtige glimlach aanwezig. In al die 
jaren badminton heb ik Willy altijd vrien-
delijk en eerlijk gezien. Nooit een boos 
of een onaardig moment. Dat is knap en 
bewonderenswaardig. Wat ik van Willy 
ook herinner is zijn haar. Daar zat geen 
slag in, geen gel en eigenlijk, laat ik maar 
heel eerlijk zijn, ook totaal geen vorm. 
Zulk haar tekende ik als kind op mijn pop-

Herinnering 

JOO WILLY
Door Arne van de Wijdeven

petjes. Sorrry Willy. 
In de tijd dat m’n maat Ton en ik tussen 
jeugd en senioren speelden werd Willy 
altijd begroet met een Joo Willieee. Een 
uitspraak die we gestolen hadden van Alf 
uit de gelijknamige TV-serie. 
Willy reageerde daar met z’n kenmer-
kende glimlach op. Hij wist wel uit welke 
goedbedoelde hoek het kwam. De laat-
ste Jooo Willieee heb ik met hem gewis-
seld toen ik ‘m puur toevallig zag toen hij 
zat te vissen aan het kanaal. Volgens mij 
heb ik toen de vissen weggejaagd. Hij 
vond het vast niet erg. 
Nog één kleintje dan als respectvol aan-
denken. 
                    Jo Willy
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tijds gaan badminton-
nen?
We kwamen op dat mo-
ment net terug uit Saoe-
di-Arabie, waar we een 
aantal jaar hadden ge-
woon. Daar heb ik kennis 
gemaakt met badminton, 
via mijn moeder die het 
ook deed. Ik vond het zo 
leuk dat ik bij terugkomst 
in Nederland er mee ver-
der wilde gaan en ben lid 
geworden van Mixed.

3) heb je nog andere 
sporten beoefend of be-
oefen je op dit moment 
nog andere sporten?
Heel vroeger heb ik op 
schaatsles en turnen 
gezeten. Verder heb ik 
nog gezwommen (tijdens 
onze tijd in Saoedi Arabie 
ook in wedstrijd verband), 
een paar jaar gevoetbald 
met studiegenoten en op 
dit moment ben ik redelijk 
actief in de triatlon sport. 
Dit laatste is eigenlijk de 
schuld van Ton, Peter en 
Ad.

3) Welke functies heb je 
allemaal vervuld binnen 
BC Mixed?
Ik ben alleen lid geweest 
van de website commis-
sie, verder geen actieve 
functie gehad binnen de 
vereniging.

leren kennen tijdens mijn 
studie. Op dit moment 
hebben we 2 kinderen van 
2 en 4 jaar en eind van 
dit jaar komt de derde. 
Naast werk en gezin ben 
ik veel met sport bezig. Ik 
sport zelf graag en ben 
voorzitten van de triatlon 
vereniging in Rosmalen.

2) Waarom ben je des-

Interview met.......

1) Voor de nieuwere le-
den: vertel eens kort wie 
je bent, wat je hobby's 
zijn naast badminton, 
etc.
Ik ben Harrie van der 
Vegt, momenteel 36 jaar 
oud en woonachtig in 
Rosmalen. Hier wonen we 
nu een jaar of 5. Daarvoor 
woonden we in Utrecht, 
daar heb ik mijn vriendin 

Op 22 september 1995 is Harrie van der Vegt lid ge-
worden van onze vereniging. Dit 25-jarig lidmaat-
schap mag natuurlijk niet onvermeld blijven in ons 
clubblad. Ons bestuur is Harrie gaan verassen in 
Rosmalen. Hieronder verteld Harrie wat meer over 
zichzelf en over zijn carriere bij onze Club.
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single in de B gewonnen 
dacht ik. In de competitie 
weet ik niet zeker of ik ooit 
kampioen ben geworden.
(red: Wel dus, in 1999-
2000 in de B-klasse)

5) Speel je momenteel 
nog ergens actief bad-
minton, speel je daar 
ook competitie?
Nee, de enige keren dat ik 
nog speel is bij Mixed.

6) Wat is je mooiste her-
innering aan BC Mixed?
En wat is je slechtste 
herinnering?
De mooiste herinnering is 
toch wel de gezelligheid; 
tijdens de competitiewed-
strijden, in de kantine en 
bij de feestavonden.

7) Gaan jullie kinderen 
in de toekomst ook bad-
mintonnen?
Wellicht, ik heb Pleunie 
ook bij het badmintonnen 

4) Ben je ooit kampioen 
geweest? In competitie 
of clubkampioenschap-
pen?
Zo ja, weet je nog welk 
team en welke klasse en 
welk onderdeel?
Als ik het me goed her-
inner ben ik bij de jeugd 
ooit HD clubkampioen 
geweest samen met Ruud 
van Kilsdonk. En bij de 
senioren heb ik ooit de 

1999-2000, Mixed 2 B-klasse KAMPIOEN:
M. Krone (TL), P. van Schijndel, S. van der Heijden,
H. van der Vegt, N. van Vijfeijken, C. Krone, T. Peco.

ontmoet en die speelt nog 
steeds actief badminton. 
Dus ze komen er genoeg 
mee in aanraking.

8) Wat zou je wel of niet 
veranderen als je het bij 
Mixed voor het zeggen 
had?
Er schiet me zo niks te 
binnen.

9) Wat ben ik vergeten 
te vragen maar wil je 
wel graag kwijt aan de 
lezers van ons mooie 
clubblad?
Hopelijk zien we elkaar 
snel weer een keer op de 
baan en in de kantine.
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Tweeledige leden!

Wie goed kijkt op de vrijdagavond ziet dat er niet al-
leen maar Mixed leden aan het badmintonnen zijn bij 
BC Mixed maar ook mensen die je tegenkomt in de 
competitie, de zogenaamde 2-ledige leden.
Daarom leek het me leuk om deze mensen eens uit 
te nodigen voor een Minimiks interview en te kijken 
wie, wat, waar en vooral waarom?? Deze editie te be-
ginnen met Kim en Roel.
Ik moet zeggen…het is een ontzettend leuk interview 
geworden, veel leesplezier, allemaal.

1. Hoe heet je? Hoe oud 
ben je? Waar woon je?
      Ik ben Kim van der 
Vorst en ik ben 17 jaar oud. 
Ik woon in Helmond.
      Roel Pieter Gerardus 
Johannes Schaap. Zonder 
al die doopnamen gewoon
Roel Schaap. Verder ben 
ik 31 lentes jong en wo-
nend in het zonovergoten
Aarle-Rixtel.

2. Bij welke andere club 
ben je lid (of bij welke 
andere club speel je
competitie?)
      De andere club waar 
ik voor speel is BC Bakel 
en voor die club speel ik nu
ook competitie.
      Sinds 2013 is BC Ba-
kel mijn trouwe thuishaven, 
vanaf 2016 speel ik daar 
ook competitie.

SPELEN BIJ TWEE VERENIGINGEN
DEEL 1
Door Katja van der Vorst

3. Waarom speel je 
bij twee verschillende 
clubs?
      Ik heb ervoor geko-
zen om bij 2 verschillende 
clubs te gaan spe-
len omdat ik graag 
meer wilde trainen 
in een week. Bij BC 
Bakel trainen we 
1 keer in de week 
en dat vond ik niet 
meer genoeg. Ik 
wilde graag meer 
kunnen spelen in 
een week en daar-
door ben ik opzoek 
gegaan naar een 
club om een avond 
extra te spelen.
      Poeh, ik kan wel 
een paar excuusjes 
verzinnen hoor. Al-
lereerst konden we
vroeger in Ba-

kel op dinsdag- en 
woensdagavond spe-
len. Helaas werd de
dinsdagavond een paar 
jaar geleden stopgezet, 
dus begon ik het 2x spe-
len in de week vrij snel te 
missen. Daarom ging ik 
op zoek naar een tweede 
club om een shuttle (pro-
beren) te slaan, uiteinde-
lijk is dat Mixed geworden. 
Daarnaast kende ik al veel 
trouwe gezichtjes in Beek 
en Donk, dat maakte de 
keuze ook een stuk een-
voudiger. Tot slot kan ik nu 
ergens spelen en daarna 
met een leeg hoofd naar 
huis gaan. Omdat ik in het 
bestuur zit van BC Bakel, 

     Kim van der Vorst
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oren bij Mixed maandelijks 
€0,67 goedkoper als bij 
ons. Voor nog meer ver-
schillen moet je mij maar 
even aanspreken. 
     
7. Wat zijn de overeen-
komsten?
    De grootste overeen-
komsten tussen de clubs is 
dat we bij beide clubs trai-
ning krijgen. Een andere 
overeenkomst is dat iede-
re avond dat we spelen er 
ook wedstrijden gespeeld 
worden naast dat er een 
training gegeven wordt, 
ik vind die afwisseling erg 
fijn.
      Beide verenigingen zijn 
ontzettend gezellig en fa-
natiek, die tevens kunnen 
rekenen op enthousiaste 
vrijwilligers. Ook liggen de 
verenigingen elkaar heel
goed, dat zie je bijvoor-

rakelings langs 
m’n bakkes vlo-
gen. Door mijn ba-
lontwijkende skills 
bleven de tanden 
gelukkig bespaard, 
anders liep ik nu al 
met een kunstgebit 
rond. Maar goed, 
tot zover mijn hart-
grondige haat te-
gen hockey. Vol-
gende vraag!
     
6. Wat is het ver-
schil tussen de 
twee clubs?
     Een groot ver-
schil tussen de 2 
clubs is de hoe-
veelheid leden. Bij BC 
Mixed zijn er veel meer le-
den dan bij BC Bakel wat 
het erg leuk maakt om ver-
schillende wedstrijden de 
kunnen spelen.
      Ik heb het eventjes voor 
jullie uitgezocht. Mixed telt 
188 leden en Bakel pre-
cies 90 leden. Interessant: 
procentueel gezien heeft 
Mixed 41% dames, terwijl 
Bakel met 53% aan dames 
vertegenwoordigd is. Meer 
als de helft dus, dat zie je 
bijna nergens. Daarnaast 
bestaat Mixed sinds 1961, 
terwijl de Bakelse club in 
1981 is opgericht. Dat be-
tekent dat de twee clubs 
samen 100 jaar bestaan 
in 2021. Ik zeg bier en bit-
terballen! Verder spelen 
‘wij’ op woensdagavond en 
‘jullie’ op vrijdagavond, en 
is de contributie voor seni-

heb ik altijd wel iets te doen 
en ben ik voor mijn gevoel 
nooit klaar. Met alle vrolijke 
chaos van dien!
 
4. Hoelang speel je al 
badminton?
   Ik speel al badminton 
sinds dat ik 9 jaar oud ben. 
Dat betekent dat ik nu al 8 
jaar speel en dat dit mijn 9 
e jaar wordt.
      Badminton spelen heb 
ik nooit gekennen (lol), 
maar ik doe het nu zes-
tien jaar.Eerst van 1999 tot 
2008 bij Con Brio en daar-
na vanaf 2013 bij Bakel, tot 
op heden.
    
5. Bij welke club ben je 
begonnen met spelen?
      BC Bakel was mijn eer-
ste badmintonclub.
      BC Bakel was mijn eer-
ste club. Overigens was 
hockey mijn allereerste 
sport, ik speelde het van 
1993 tot 1999 met heel veel 
tegenzin. Als kind vond ik 
het toen al een levensge-
vaarlijke sport, tussen al 
die monocultuurtroela’s 
op ’t veld. Verschrikkelijk! 
Op mijn tiende verjaardag 
mocht ik zelf een sport 
kiezen. Nog diezelfde dag 
reden mijn ouders naar de 
sportwinkel toe om voor 
mijn verjaardag een bad-
mintonracket uit te zoeken, 
een regelrechte verade-
ming. Na zes jaar was ik 
eindelijk verlost van al die 
rondvliegende projectiel-
ballen die van tijd tot tijd 

     Roel Schaap
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den als we in Bakel meer 
leden kregen zoals bij 
Mixed. Dit zou ervoor zor-
gen dat we meer verschil-
lende wedstrijden kunnen 
spelen zoals dat bij Mixed 
gebeurt.
      Daar hoef ik niet lang 
over na te denken: Badmi-
niton! Wat fantastisch om 
te zien hoe deze groep op 
poten is gezet en hoe men 
met de kleintjes omgaat.
Wat mij betreft is dit een 
mooi voorbeeld voor elke 
badmintonvereniging met
een jeugdafdeling.
    
10. Heb je bij je “andere” 
club ook een clubblad? 
Lees je onze Minimiks
ook?
      Bij Bakel is er volgens 
mij geen clubblad. Ik heb 
de Minimiks nog niet ge-
lezen. Ik wist namelijk niet 
dat deze er was omdat ik 
pas een aantal keer heb
meegedaan bij mixed.
      Nope, we hebben geen 
clubblad bij BC Bakel. We 
hadden vroeger wel ’t
Dûpke als clubblad, maar 

die bestaat volgens mij al 
vijftien jaar niet meer.
Vorig jaar hadden wij het 
toevallig opnieuw aan-
gekaart, alleen bleek er 
weinig interesse onder de 
leden. Maar goed, dat was 
nog in het tijdperk V.C. 
(Voor Corona). De Mini-
miks sla ik weleens open. 
Advertenties negeer ik 
standaard, maar foto’s met 
tekstballonnen vind ik altijd 
wel leuk om door te ak-
keren! Ik kan stiekem niet 
wachten wanneer ik op de 
hak word genomen. (bij 
deze Roel, zie pag 33.)
     
11. Welke club vind je 
het leukste en waarom…
enne, je hoeft niet eerlijk 
te zijn hoor!
      Ik heb niet per se een 
voorkeur van welke club 
ik het leukst vind. Ik speel 
nog niet zo lang bij Mixed 
en daarom zou ik nu nog 
zeggen dat ik zou kiezen 
voor Bakel omdat ik daar al 
veel langer speel, maar dit 
kan natuurlijk veranderen.
      Wa denkte nou zelluf?
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beeld terug met de jaarlijk-
se uitwisseling die wordt
georganiseerd, ik hoop dat 
deze traditie nog lang in 
stand mag blijven. Alleen
al voor het sociale contact.
      
8. Welk lied zou het bes-
te passen bij BC Mixed?
      Ik heb eerlijk gezegd 
geen idee.
     Ik denk meteen aan 
‘Verka Serduchka – Dan-
cing Lasha Tumbai’, maar 
dan bestaat er een kans 
dat ik word geroyeerd. 
Dus laten we dat maar niet 
doen. Ik vind ‘Koza Mostra 
- Alcohol Is Free’ wel een 
leuk alternatief, omdat An-
ne-Jet soms een rondje 
van de zaak geeft als ze 
wil gaan sluiten. Kunnen 
we dit liedje anders niet 
propageren als openings-
lied wanneer de kantine 
weer open mag? Lachen 
man.
     
9. Wat zou je van Mixed 
ook graag bij je andere 
club willen kopiëren?
      Ik zou het erg leuk vin-
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Trots op m’n
 niersteentje

Shuttles krijg ik niet aan 
de overkant, dan maar m’n 

racket

Het is nu 
geen goed moment

om over mijn konijnen bontjas
te beginnen.

   Is er dan 
 niemand die 
    mijn veter wel 
     kan strikken?

Hoody 
Hoedpecker

33November 2020

Als die vent
zijn hoed niet uit m’n 

haar haalt dan  knijp ik 
‘m heel hard
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De ‘plant’ en zijn verhaal   

LICHT IN HET DUISTER

Wat is het toch een raar 
jaar geworden he. De 
start was goed, maar toen 
kwam het niet verwachtte 
virusmonster om de hoek 
kijken.
Na de eerste golf gingen 
velen weer door met waar 
ze gebleven waren. 
Vakantie, ach dat kan wel. 
Want ja, je moet er toch 
eff e uit. En nu zeuren om-
dat je zo veel mogelijk 
thuis moet blijven? Het was 
te verwachten natuurlijk, 
maar we maken er maar 
het beste van met z'n allen. 
We kunnen niet anders.

Van de andere kant vind 
ik het stiekem wel fi jn zo'n 
halfl ege agenda. Geen 

Door Tom Poppelaars

gejaag en gestress, maar 
meer tijd voor thuis en 
familie, ook al is dat soms 
lastig met de maatregelen.
En dan komen er nog de 
feestdagen aan. Hoe gaan 
we dat dan doen? We zijn 
als mens best creatief, 
dus we verzinnen vast wel 
wat met zijn allen. Digi-
taal gourmetten, gevulde 
thuisbezorgde kalkoen en 
pepernoten op afstand dan 
maar. 

En dan worden ook nog 
eens die dagen weer kor-
ter, bladeren vallen van de 
bomen en regen klettert te-
gen de voorruit. Maar som-
ber worden ho maar! Daar 
ga ik niet aan beginnen. 

Ik zag gisteren in de avond 
zelfs al een kerstlichtje in 
het duister. Het was een 
mini-kerstboom, maar het 
was er een. We hebben 
behoefte aan wat gezel-
ligheid thuis en pakken dit 
jaar fl ink uit schat ik. Ko-
mende weken maar weer 
eens de kerstlichtjes voor 
de dag toveren om de 
nieuwe tuin te verlichten 
tijdens de donkere dagen. 
Maar eerst tijd voor de 
Sint, of het nou met of zon-
der knechtje is.
Fijne duistere dagen 
alvast, maak een extra 
lichtje aan en geniet er 
samen van ondanks alle 
toestanden!
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Van de Archief Commissie 

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 afgelo-
pen 60 jaar heeft onze vereniging geen feestje voor-
bij laten gaan. Rien beschrijft  in aanloop naar het 
60-jarig jubileum, hoe voorgaande jubilea gevierd 
werden.  (Redactie) 

JUBILEA BIJ MIXED DOOR 
DE JAREN HEEN.
Deel 2

Op 11 januari 1986 be-
stond Mixed 25 jaar. On-
der andere werd er een 
receptie gehouden waarbij 
de 3 oprichters van Mixed 
aanwezig waren en het ge-
meentebestuur.

Jan Driessens zorgde 
voor het drukken van 
een Mixedvaandel met 
het embleem van de ver-
eniging. Deze werd op di-
verse jubileumactiviteiten 
gebruikt. Ook maakte Jan 
een herinneringsboekje 
over 25 jaar Mixed. Een 
prachtige geschiedschrij-

ving waar hij veel tijd in 
had gestoken. Ook de foto-
tentoonstelling kreeg veel 
aandacht. De Minimiks be-
stond 5 jaar en de redactie-
leden kregen een koperen 
plaquette uitgereikt van de 
kaft van het clubblad.
De jeugd kreeg een dagje 
Efteling aangeboden. In de 
persmedia, kranten en
plaatselijke dagbladen, 
werd aandacht geschon-
ken aan het jubileum van 
Mixed.
  
1991
30-jarig bestaan
  

In december van 1990 had 
het bestuur een groepsfoto 
van ‘alle’ leden van Mixed
laten maken die als kerst-
kaart werd verstuurd. De 
oprichtingsdatum 11 janu-
ari viel deze keer precies 
op een vrijdag. Medeo-
prichter van Mixed Joop 
Kerkhof werd tot erelid be-
noemd. Hij feliciteerde de 
vereniging in het clubblad 
van januari 1991 in een 
artikel. De jeugd deed een 
‘wedden dat’ toernooitje en 
voor de senioren was en 
na 22.00u een gezellige 
avond georganiseerd in de 
kantine. In dit jubileumjaar 
werd ook stil gestaan bij de 
50e  verjaardag van Jan 
Driessens. Het clubblad

1986 
25-jarig bestaan
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zonder omdat het voor het 
eerst een toernooi was met 
jeugd en senioren samen.
Joop kerkhof laat in een 
artikel in het clubblad de 
voorbijgegane 35 jaar van 
Mixed nog eens de revue 
passeren. Daarin refereer-
de hij ook aan het feit dat 
het clubblad 15 jaar be-
stond. 

2001
40-jarig bestaan
 
Een van de activiteiten die 

de Minimiks bestond 10 
jaar. In het januari num-
mer van de Minimiks werd 
met een 30-jarig overzicht 
en foto’s uitgebreid stil ge-
staan bij het jubileum. Van 
het bestuur kreeg de re-
dactie een etentje aange-
boden en een attentie.  

1996
35-jarig bestaan
In het jaar dat de Olym-
pische Spelen 100 jaar 
bestonden, vierde Mixed 

haar 35-jarig bestaan. Er 
werden geen speciale ac-
tiviteiten georganiseerd in 
het kader van het jubileum. 
Wel werd er bij de nieuw-
jaarsreceptie aandacht 
aanbesteedt en kreeg 
Mixed een nieuw logo. 
Een modern uiterlijk zon-
der rand en dat was even 
wennen.
Ook vond er een bijzonder 
combinatietoernooi plaats; 
een samenwerking tus-
sen BC.Mixed en de HBB, 
maar dat was een beetje 
uit nood geboren. Ook bij-

De groepsfoto gemaakt vanwege het 30-jarig jubileum.

1996
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1996

Speciaal voor het jubile-
um had Jan Driessens 
een boekwerk gemaakt 
over 40 jaar competitie bij 
Mixed. De redactie van het 
clubblad had een speci-
aal jarenoverzicht samen-
gesteld over 40 jaar BC.
Mixed. De jubilerende re-
dactie ging met alle oudge-
dienden naar de Chinees 
in Gemert.

Jan vd. Burgt en een spe-
ciale afsluitingsavond van 
het seizoen en jubileum-
jaar. Ook was er een
speciale jeugddag in de 
vorm van een circus (Jo-
pie) in de sporthal waar de 
kinderen zelf de artiesten 
waren. Het jubileumjaar 
begon met een specia-
le opening door middel 
van een lichtshow in de 
sporthal en een feestelijke 
bijeenkomst in de kantine.

De archief commissie verzameld en 
bewaard niet alleen ’oude stoffige’ do-
cumenten, maar ook moderne digitale 
zaken. Zo worden al enkele jaren de 
posters die Roger maakt voor Mixed, 
momenteel 35 stuks (waarvan de oud-
ste uit het seizoen 2007-2008), in het 
analoge en digitale archief bewaard en 
opgeslagen. Het zijn ware kunststukken 
en een genot voor het oog. 
Vanaf heden gaan we ook de aankon-
digingen die Ton maakt op Facebook 
bewaren.
Ook dit zijn prachtige plaatjes, die dan 
wel bij het scrollen snel voorbijkomen, 
maar het bekijken meer dan waard zijn. 
Ton had ze nog allemaal bewaard zo-
dat we er ruim 100, waarvan de oudste 
uit het seizoen 2014-2015, in het ar-
chiefsysteem konden toevoegen.   Door 
het aanbrengen van een seizoensaan-
duiding op elke afbeelding konden de  
poster en aankondigingen niet alleen in 
een aparte totaalmap opgeslagen wor-
den, maar ook in de diverse mappen per 
seizoen. 
En zo is Mixed weer een mooi item rijker 
in het archief.

POSTERS EN 
AANKONDIGINGEN
Door Rien van Kessel

de jubileum commissie 
had georganiseerd voor 
het 40-jarig jubileum was 
de doorlopende expositie 
van foto’s en zaken over 40
jaar BC.Mixed en 20 jaar 
clubblad Minimiks. 
Er stonden ook open ju-
bileumtoernooien voor de 
jeugd en de senioren op 
de agenda, een extra ac-
tiviteit van de bijzondere 
activiteiten commissie, 
een grote feestavond bij 
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Na de verhuizing van 
Mixed van de oude naar de 
nieuwe sporthal in 2013, is 
het Mixed archief ook ver-
huist en ligt bij mij thuis. 
Vanaf dat moment zijn Jan 
en ik bezig met het digita-
liseren van documenten 

ARCHIEFCOMMISSIE 
STAP VERDER
Door Rien van Kessel

en foto’s. 9 bananendozen 
vol papier zijn inmiddels 
gescand en opgeslagen in 
het digitale archiefsysteem 
van Mixed
(nas genaamd), tal van fo-
tomappen en ruim 30 ord-
ners met papier staan

De lekkerste ambachtelijk gebrouwen 
speciaal bieren uit de regio.

Verkoop@brouwerijlaarbeek.nl

gerangschikt in rekken op 
mijn archiefkamer. 
Het doel van de ar-
chiefcommissie voor de 
komende tijd is het scan-
nen van een gedeelte van 
alle clubbladen. Alle pa-
pieren clubbladen zijn door 
Jan ingebonden en bevin-
den zich momenteel in de 
kast bij  Marlie. Er zal een 
keuze gemaakt worden 
welke clubbladen gescand 
gaan worden. 
Het scannen van de club-
bladen zal enige tijd in be-
slag nemen, maar er wordt 
door de archiefcommissie 
verder gedacht. Er staan 
honderden digitale foto’s in 
het digitale archiefsysteem 
‘te wachten’ op benaming 
en sortering. Momenteel 
denken we na hoe dit te 
realiseren. Het zal in ieder 
geval nog jaren werk gene-
ren. Maar de archiefkom-
missie heeft een eerste 
afgeronde gezet.
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Het eerste binnenspel in 
Badminton House 
Nadat de Engelse in In-
dia het spel Poona verder 
hadden ontwikkeld met 
een net, speelveld en re-
gels, werd het in Engeland 
geïntroduceerd en erg po-
pulair. De 7e Hertog van 
het landgoed Badminton 
gaf tuinfeesten waarbij ‘het 
nieuwe spel uit India’
werd gespeeld. Vanwe-
ge het vaak slechte weer 
in Engeland werd op een 
keer, tussen 1865-1875, 

Badminton geschiedenis

het spel bij een regenbui 
verplaatst naar het land-
huis op het landgoed, Bad-
minton House. Dat was 
het begin van ons badmin-
tonspel in een overdekte 
ruimte.  
De diverse geschiedenis 
artikelen maken echter niet 
duidelijk in welke ruimte dat 
gebeurde. Er wordt daarin 
geschreven over the North 
Hall, the fl oor of the sa-
lon at Badminton 
House, the front hall en 
a large room in de Du-

kes house. Maar welke
ruimte nu precies is ge-
bruikt voor het badmin-
tonspel bij slecht weer, 
was voor mij tot nu toe niet 
duidelijk.  Om nog dichter 
bij ons badmintonspel te 
komen ben ik gaan zoeken 
naar de ruimte in Badmin-
ton House waar het alle-
maal begon. Maar dat viel 
nog niet mee. Alleen al
met het zoeken naar een 
plattegrond tekening van 
het landhuis was ik al jaren 
bezig. Pasgeleden vond ik 
de tekening. Deze maakt 
onderdeel uit van meerde-
re tekeningen van gebou-
wen en bouwsels op het 
landgoed Badminton. Het 
is een prachtige oude
(geen jaartal bekend) te-
kening (55.5 x 59 cm) van 
een u-vormig gebouw. 
Maar in welke ruimte werd 
voor het eerste een shut-
tle overgeslagen? Voor 
wat betreft de grootte van 
de ruimte zouden het een 
aantal kamers kunnen zijn; 
de Servants Hall (ruimte 
voor personeel), Labrary(-
bibliotheek), Central Hall 
(entreehal), Dinning Room 
(eetkamer) en de Dra-
wing Room (salon). Hoe nu 
verder te gaan? 
Toevallig stuitte ik een tijd-
je geleden op een artikel 

TERUG NAAR HET EERSTE 
BADMINTONSPEL
DEEL 1
Door Rien van Kessel
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is de central hall op de
tekening. Nog een aanwij-
zing dat het spel bij slecht 
weer in de centrale hal \
entreehal werd gespeeld 
zijn de afmetingen daar-
van. De afmetingen van 
ons moderne speelveld 
zijn overgenomen van 
de ruimte in Badminton 
House waar voor het eerst 
badminton binnen werd 
gespeeld. En dat klopt, de 
afmetingen van ons speel-
veld komen nagenoeg 
overeen met de afmetin-
gen van de entreehal op 
de tekening van Badmin-
ton House.  

De ruimte waar het bad-
mintonspel voor het eerst 
werd gespeeld is gevon-
den! 
De volgende keer een 
vervolg op dit artikel; het 
zandloper speelveld.

plaatst van de ruimte 
waar het om ging en ge-
naamd de Front Hall. Ik 
heb meer foto’s opgezocht 
van the front hall en deze 
goed bekeken. Aan de
hand van de 2 deu-
ren in de hoeken, de 
openhaard en vooral 
van de aanwezigheid
van de voordeuren was het 
mij duidelijk; the front hall 

uit maart 2019 over het be-
zoek van een groep hoog-
staande Japanners aan 
Badminton House (erg bij-
zonder want het landhuis 
is eigenlijk niet te bezich-
tigen). Zij waren erg onder 
de indruk van de bezich-
tiging van met name de 
ruimte ‘waar het allemaal 
was begonnen’. Bij het
artikel was een foto ge-

Steenovenweg 40, 
5708 HN Helmond
Tel.: 0031(0)492 531854
Sales@RLEuropeanDistribution.com
WWW.RLEuropeanDistribution.comYour Logistics Partner
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Wat er 25 jaar geleden gebeurde....
Door Jan Driessens

Er gebeurde heel veel in 
de periode. Voor het eer-
ste in de geschiedenis van 
BC Mixed werd er voor de 
jeugdleden een sponsor-
loop georganiseerd. Dat 
betekende 10 kilometer
wandelen voor de jong-
ste leden, maar liefst 25 
kilometer voor de oudere. 
Dat bleek toch een hele 
afstand, maar de meesten 
hebben het toch gehaald. 
Het doel was, geld ophalen 
voor clubshirtjes voor de 
jeugd en dat was helemaal 
gelukt.

Ook nieuw was de eerste 
“kaderavond” voor de vrij-
willigers van BC Mixed en 
hun partners. Het werd een 
“casino” avond in de zaal 
van de familie Vereijken. 
De “gokavond” met nage-
maakt geld werd georga-
niseerd door mensen van 
Sparta 25, onder leiding 
van een oud-lid van BC 
Mixed (Dora van de Burgt). 

De kaderavond was zeer 
geslaagd en bleek voor 
herhaling vatbaar.

BC Mixed kreeg (op het 
laatste moment) een uitno-
diging om deel te nemen 
aan de Brabant
Cup. De Brabant Cup was 
een wedstrijd tussen vier 
teams van de BBF uit den 
Bosch, de RBB uit Breda 
en de Helmondse HBB. 
Een team van de BFF was 
afgehaakt en BC Mixed 
speelde mee onder de vlag 
van de BBF. Dat beteken-
de meteen een wedstrijd 
tegen de latere winnaar 
van de Brabant Cup, PT 
Wilcox, het voormalige PV 
DAF uit Eindhoven. Tegen 
de teams van de RBB werd 
wel gewonnen. De HBB 
teams bleken veel ster-
ker dan de rest, want zij 
bezetten de vijf bovenste 
plaatsen. Daarna volgden 
de BBF en ten slotte de 
RBB. De deelnemers van 
BC Mixed waren Inge van 
Griensven, Marlie en Ruud 
Fransen en Wim van de 
Wildenberg.

Het ledental van BC Mixed 
werd sterk opgevoerd door 

het inschrijven van twintig 
leden, waarmee het totaal 
op 183 kwam.

Rien van Kessel zorgde 
voor het badminton nieuws 
van buiten BC Mixed, zo la-
zen wij dat de Helmondse 
Erica van den Heuvel met 
haar damesdubbel partner 
Eline Coene tweede zijn
geworden in Hamburg en 
dat ze in Londen de Prince 
Wimbledon International 
hebben gewonnen. Ook 
zou landskampioen BC 
Nuenen weer favoriet zijn 
voor de titel. Ook kwam
van zijn hand: “De geschie-
denis van…….BC Mixed.

Uit Even Lachen:
Na een paar jaar rijles te 
hebben, slaagde ik einde-
lijk voor mijn rijexamen. 
Mijn vreugde steeg nog 
toen mijn man mij een stel 
sleutels van de auto gaf.
Toen ik de volgende och-
tend mijn eerste ritje wilde 
maken, merkte ik dat mijn 
mans vertrouwen in mijn 
rijkunst toch niet zo groot 
was als ik gedacht had. Ik 
kwam tot de ontdekking 
dat hij mij geen sleutel van 
de garage had gegeven.
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Makkelijk, snel en heerlijk!

Ingrediënten (4 pers.):

- ca. 400 gram gehakt (runder of half om half)
- 2 grote uien (grof gesnipperd)
- 2 kruidnagels
- 1 laurierblad
- 2 teentjes knofl ook (of knofl ookpoeder naar smaak)
- 1 theelepel sambal
- 1/2 fl es tomatenketchup
- 1 theelepel cayennepeper
- pak spaghetti

Bereiden:

Boter smelten, doe hierin de theelepel cayennepeper en bak het 
gehakt rul. Voeg daarna de gesnipperde uien toe en bak even 
mee.Voeg vervolgens de kruidnagels, het laurierblad en de knof-
look toe en laat kort meebakken. Daarna voeg je ca. halve fl es 
tomatenketchup toe en die laat je langzaam mee opwarmen.
En klaar is een heerlijke variant op de bekende bolgnesesaus.

Buon appetito!

Ruud Fransen

Spaghetti à la Ruud

En klaar is een heerlijke variant op de bekende bolgnesesaus.

Voor de volgende “koken met 

Mixed” wil ik graag weten wat 

het favoriete recept is van:  

         Chiel Meulendijks.
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Badminton Nederland Nieuws

Eind juni zette de over-
heid alle lichten op groen 
voor de start van compe-
tities en toernooien in de 
sportwereld. Tijdens het 
uitoefenen van de sport in 
wedstrijdverband hoeft de 
1,5 meter maatregel niet 
te worden toegepast. Voor 
ons als badmintonners 
was dit goed nieuws.

Intussen zijn de regels 
weer gewijzigd en is bad-
minton voor de verenigin-
gen weer stopgezet.
De competitie in de eredi-
visie gaat gewoon door.

Het Limburgse BC Rooste-
ren is voor ons interessant, 
want in dat team speelt 

EREDIVISIE BADMINTON
Door Jan Driessens

een niet-spelend lid van 
BC Mixed, namelijk Novi 
Wieland. (Dochter van 
Remi Wieland). 
Luc Vandeput, de nieuwe 
ervaren Belgische trai-
ner-coach van de Roos-
terse BC heeft Novi toe-
gevoegd aan het eerste 
team. Nog een bekende 
uit dat team is Noah Jon-
gen uit Helmond. Het is de 
zoon van oud-Mixed
trainer Igo Jongen.
Novi’s broer Max speelt 
dit seizoen in het tweede 
team van de Roosterse 
BC. Zij komen uit in de eer-
ste divisie.

Het eerste team van de Roosterse BC. (Noah Jongen 2e 
van links en 3e van links Novi Wieland)

Max Wieland (midden) met 
het tweede team van de 
Roosterse BC. 

1 BC Dropshot 5 33
2 BV Almere 5 29
3 Velo 5 24
4 BC Duinwijck 5 24
5 DKC 5 24
6 BC Roosterse 5 21
7 BC Hoornse 5 20
8 BV Amersfoort 5 17
9 Smashing 5 5
10 BC Amor 5 3

De tussenstand na vijf 
wedstrijden:
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“Eigenlijk zit ik altijd schuin 
tegenover ons moeder aan 
tafel, maar nou niet meer 
want ons moeder houdt 
niet van schuine praat”, 
zei een vriend tegen me. 
Van zulke onverwachte uit-
spraken kan ik altijd erg blij 
worden. Wij hebben aan 
tafel ook vaste plaatsen. 
Altijd handig. Met een uit-
breidend gezin komt daar 
dan wel weer wijziging in. 
Bij mijn schoonouders zat 
ik dan naast m’n schoon-
zus. Die had de armen zo 
breed dat er voor mij een 
plek overbleef ter grootte 
van een soepbord. Mijn el-
lebogen staan nog steeds 
naar binnen gericht. Lastig 
met erin hoesten en nie-
zen, dat wel. Ik heb dan 
wel weer geen probleem 
om in een vliegtuig te eten 

Op z’n Arne’s
op zo’n minitafeltje. 
Het scheelt dat de 
asbak in de stoelleu-
ning nu dichtgelast 
is. Wie kan zich dat 
nog herinneren? Ro-
ken in een vliegtuig? 
Goedendag dat was 
me wat. Al die aan 
boord gekochte be-
lastingvrije rookwa-
ren werden al drif-
tig weggesmoord 
(Vlaams). Van meeroken 
hadden we nog niet ge-
hoord. We deden dat toch 
al automatisch van huis uit. 
Wie het nog weet mag de 
vinger opsteken. “Jonge 
haolt us un pekske Ca-
ballero zonder fi lter”. Hup 
ik met een gulden naar 
de friettent. Buiten aan de 
muur hing een sigaretten-
automaat. Gulden erin, 
laatje open, en presto daar 
was dan zo’n wonderlijk 
bruin-oranjekleurig pakje. 
Met aan de buitenkant een 
plakbandstripje met een 

paar dubbeltjes erop. Dat 
was het wisselgeld wat ze 
er alvast op hadden ge-
plakt. Hoe slim. En roken 
deed men overal. Normaal 
haal je je askruisje na car-
naval op woensdag. Ik niet. 
Ik had iedere week meer-
dere malen een askruisje 
dankzij het roken. Achter 
in de auto. Zonder gordel 
want die zat er volgens 
mij nog niet in. Ons pap 
en mam allebei driftig aan 
het roken natuurlijk. Tot 
we bij een zeldzaam ver-
keerslicht kwamen. Dan 
werd laat geremd want je 
zag door de rook natuurlijk 
niks. Ons pap op de rem. 
En ik schoot dan tussen de 
stoelen door naar voren. 
Hup met m’n kupke in de 
volle asbak. Ik heb daar 
van geleerd. Een maandje 
later zat ik veilig achter ons 
mam. Schuin tegenover de 
asbak en ons pap.

SCHUIN
Door Arne van de 
Wijdeven
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nog altijd een goede kans 
dat de competitie uitge-
speeld kan gaan worden. 
Op het moment dat er 
meer duidelijheid is hier-
over zal ik jullie direct op 
de hoogte brengen.
Tot die tijd, hou je aan de 
regels en blijf gezond en fi t 
voor wanneer we weer aan 
de bak mogen!
Ruud Fransen
VCL en lid van de BCS

Op het moment van de 
maatregelen waren er 
slechts 1 of 2 competitie-
wedstrijden gespeeld en er 
is dus nog niets te zeggen 
over hoe onze teams er 
voor staan.
Als B.C.S. hebben we er-
voor gezorgd dat we aan 
het eind van het seizoen 
een redelijke uitloop heb-
ben, afhankelijk dus van 
hoe lang de gedeeltelijke 
lockdown gaat duren is er 

Verslagen senioren competitie

Doordat het bijzonder irri-
tante Cov-d-19 virus nog 
steeds volop aanwezig is 
heeft onze regering (te-
recht) besloten dat alle 
amateurcompetities weer 
gestopt zullen worden.
Dit geldt natuurlijk ook voor 
de badmintoncompetitie bij 
de H.B.B. Het nivo is wel-
iswaar zo goed als profes-
sioneel, het wordt echter 
toch gezien als amateur-
sport.

CO(RONA)MPETITIE
Door Ruud Fransen
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Uitslagen  sept.-okt.
Datum kl Team Uitslag
23-09 1 Mixed 4-Sm Bruang 2 5-3
24-09 2-I Hanevoet 3-Mixed 5 4-4
30-09 OV Mierlo 4-Mixed 3 2-6

H Mierlo 3-Mixed 2 2-6
01-10 1 Mixed 4-Hanevoet 2 2-6
07-10 2-I Con Brio 4-Mixed 5 2-6

T Mixed 1-Brabantia 1 5-3
OV Mixed 3-Phoenix 2 5-3

08-10 3-II Mixed 6-De Valken 4 3-5

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

Tel.: 0492-382629

Gespecialiseerd in de risicovoet  
en geregistreerd bij 

verzekeringen.

Standenlijst senioren competitie

Mixed 1
Topklasse
1 Con Brio 1 2-15

2 Mierlo 2 2-8

3 Ganzeveer 1 1-7

4 Mierlo 1 2-1

5 Mixed 1 1-5

6 Brabantia 1 2-4

7 Con Brio 2 2-4

Mixed 2 
Hoofdklasse
1 Hanevoet 1 1-6

2 Mixed 2 1-6

3 Sm Bruang 1 1-5

4 Someren 1 1-3

5 Mierlo 3 1-2

6 BCAB 1 1-2

7 Phoenix 1 0-0

Mixed 3
Overgangsklasse
1 Bakel 1 2-15

2 RBC 1 2-13

3 Mixed 3 2-11

4 Phoenix 2 2-10

5 De Valken 1 2-6

6 Brabantia 2 2-5

7 Mierlo 4 2-3

8 Eindhoven 1 1-1

9 Con Brio 3 1-0

Mixed 4
Eerste klasse
1 Hanevoet 2 2-12

2 BC’85 1 2-9

3 Sm Bruang 2 2-9

4 Mixed 4 2-7

5 Mierlo 5 2-4

6 Bakel 2 1-4

7 De Valken 2 1-3

8

Mixed 5
Tweede klasse I
1 De Valken 3 2-11

2 Mixed 5 2-10

3 Geldrop 2 2-9

4 Gemert 2 2-9

5 Someren 2 2-9

6 Hanevoet 3 2-8

7 Con Brio 4 2-5

8 Mierlo 6 2-3

Mixed 6
Derde klasse II
1 Ganzeveer 2 2-12

2 Someren 4 2-8

3 BCAB 3 2-8

4 De Valken 4 2-7

5 Mierlo 8 1-6

6 Never Down 2 2-4

7 Mixed 6 1-3
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Oplossing 

CLOWN

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

schrijvers minimiks
Aan dit clubblad werkte mee: Ton Slaets, Gert 
Lahaije, Bas Fransen, Teun vd Vorst, Rien v 

Kessel, Jan Driessens, Tom Poppelaars, Nienke 
Feijen, Lotte Manders, Imke Habraken,Jaccy 
van den Enden, Fenna van de Meulengraaf, 

Stijn Derksen, Harrie van der Vegt, Roel Schaap en Kim van der Vorst

schrijvers minimiks
Aan dit clubblad werkte mee: Ton Slaets, Gert 
Lahaije, Bas Fransen, Teun vd Vorst, Rien v 

bedankt namens de redactie
 december 2020

Oplossing Corona puzzle:
Nu snap ik waarom huis-
dieren het huis uit probe-
ren te rennen wanneer de 
deur open gaat!

minimiks

Uitgave volgende clubblad

deur open gaat!

minimiks

Uitgave volgende clubblad



Kapelstraat 19
Beek en Donk

www.ven-hollanders.nl

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

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

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

info@schilderwerkenjdejong.nl




