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Van jullie voorzitter...

TER NAGEDACHTENIS
AAN DORA POLMAN
Op 28 oktober 2021 overleed Dora Polman. Zoals veel van jullie weten is Dora erelid van
onze vereniging en bijna 48 jaar lid. In al die jaren is ze op vele vlakken actief geweest. Ze
zal worden herinnerd als een positieve en sterke vrouw die altijd voor een ander klaar stond.
Hieronder een korte samenvatting van haar carrière bij onze club.
Op 30 november 1973 werd Dora lid van de toen nog kleine badmintonclub Mixed. In die
jaren speelde Mixed in sporthal ’t Anker aan de Pater Vogelsstraat in Beek en Donk. Na een
aantal jaren recreatief te hebben gespeeld ging Dora in 1979 competitie spelen. Vanaf het
seizoen 1979/1980 is ze in totaal 26 competitieseizoenen actief geweest in diverse teams en
klassen. Door haar betrokkenheid wilde Dora graag als vrijwilliger wat betekenen voor de
vereniging. Naast haar periode van 4 jaar als bestuurslid is ze ook 7 jaar actief geweest als
jeugdbegeleider en heeft ze 4 jaar in de spelersraad gezeten.
Ze heeft mede aan de wieg gestaan van het clubblad de Minimiks wat in 1981 voor het eerste
werd uitgebracht. Dora heeft vanaf de start van het clubblad tot 1989 in de redactie gezeten.
De redactievergaderingen vonden altijd bij Dora thuis plaats. Hiervoor werden per editie iedere keer 2 avonden gepland om het blad in elkaar te zetten. Dat gebeurde toen nog met papier
en schaar. Dat ze een goede basis heeft gelegd blijkt wel uit het feit dat het clubblad dit jaar
haar 40 jarig jubileum viert.
Recreantentraining
Verreweg de langste periode is Dora als vrijwilliger betrokken geweest bij de recreantentraining. In 1992 is ze daarmee begonnen en ze heeft tot 2018 vele recreanten de basisbeginselen van badminton aangeleerd. Dora had zeer veel geduld en met haar jarenlange badmintonervaring lukte het om iedereen aan het badmintonnen te krijgen. Door haar inzet zijn velen
lid geworden en gebleven van de vereniging. Helaas moest Dora om gezondheidsredenen in
2018 stoppen met de recreantentraining. Haar geduld, ingetogenheid, gezelligheid en ervaring zullen worden gemist.
Enkele weken voor haar overlijden heeft ze in het kader van het 60 jarig jubileum van BC
Mixed als eerste het jubileumboek over de geschiedenis van de vereniging ontvangen. Ze
heeft laten weten dat ze hiervan erg onder de indruk was en dat ze er van heeft genoten om
het te kunnen lezen. Dora is onderdeel van de geschiedenis en mede dankzij dit boek zal zij
niet vergeten worden.
Een persoonlijke noot die ik graag nog zou willen toevoegen is de herinnering die ik aan
Dora heb als we in de kantine met z’n allen muzieknummers gingen aanvragen. Dora koos
dan steevast voor Bed of Roses van Bon Jovi. En niet geheel toevallig was dat ook het laatste
nummer tijdens de afscheidsdienst voor Dora. We zullen bij het horen van dit nummer met
een lach op ons gezicht terugdenken aan de gezelligheid die Dora altijd meebracht naar de
sporthal. Maar bovenal zullen we haar enorm gaan missen.
Ton Slaets
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Van de redactie...
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Bestuursmededelingen

NOTULEN BESTUURSVERGADERING BC MIXED, 6-9-2021

Aanwezig: Ton Slaets (voorzitter), Peter van Leuken (penningmeester),
Gert Lahaije (secretaris), Stan van der Heijden (bestuurslid) en Marije

Eeuwes (bestuurslid)

Door Gert Lahaije

1. OPENING

Ton opent de vergadering om
21.30 uur.

2. INGEKOMEN EN UITGEGANE
STUKKEN

Ingekomen: • Opzegging Peter Barendse en Suzan Leibbrandt. • Mail
van Hans van Gend dat de nooduitgang niet als uitgang mag worden
gebruikt. • Mail HBB, ledenvergadering op 7/9. •
Mail Donny met
een aanbod voor de opleiding
besturen met impact. • Rabobank
clubsupport. • Actie van de Plus. •
Mail Donny betreffende inspiratiesessie gezonde sportomgeving.

3. NOTULEN BESTUURSVERGADERING dd 19 juli 2021

• De notulen zijn met dank aan Gert
goedgekeurd.

4. FINANCIEËN

• De begroting verder besproken.

5. LEDENBESTAND

• Gestopt: Peter Barendse, Suzan
Leibbrandt, Rick van Kaathoven en
Marie Louise Polman. Van SL naar
NSL: Jasper Wisman.

6. COMMISSIES

• Recr. -Peter en Toon starten op
10/9. • JC:
-De HBB heeft het
voorstel gedaan om de jeugd, net
als de senioren, te laten spelen om
2 gewonnen sets. -Besloten om
team 1 van de jeugd elke laatste
vrijdag van de maand mee te laten
spelen bij de senioren. • Red: -De
huidige drukker van de Minimiks is
plotseling gestopt. Er is reeds een
nieuwe gevonden. • Bac: -Niets. •
Jubileum Commissie: -De opening
op 24/9 besproken. Er gaat nog
een extra mail uit via de JC naar
de jeugd om uit te leggen wat de
bedoeling is. Nog bespreken met
de JC wat de verschillende taken
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van de jeugd zijn. • TC: -De clubkampioenschappen zijn definitief
op 6/11. Geen inschrijfgeld en
het uitdelen van een broodje, consumptiebon en een handdoek met
logo besproken. • CC:
-Niets. •
Sfeer: -Niets. • PR en Sponsoring:
-Rabo club support aanmelden. •
Website: -Kort de toekomst van de
website besproken. • Archiefcommissie: -Niets. • Wijzigingen vrijwilligers: -Anja en Sonja stoppen met
de BAC.

7. RONDVRAAG

• Stan en Peter gaan naar de ALV
van de HBB. • Besloten om het
jubileumboek bij Dora thuis aan te
bieden. • De volgende vergadering
is op dinsdag 5/10.

8. SLUITING

•Ton sluit de vergadering om 00.45
uur.
3

NOTULEN BESTUURSVERGADERING BC MIXED, 5-10-2021

Aanwezig: Ton Slaets (voorzitter), Peter van Leuken (penningmeester),
Gert Lahaije (secretaris), en Marije Eeuwes (bestuurslid)
Door Gert Lahaije

1. OPENING

Ton opent de vergadering om
20.45 uur. Stan is afwezig wegens
vakantie.

2. INGEKOMEN EN UITGEGANE
STUKKEN

Ingekomen: • Mail van Martin Kuijpers met opzegging van Ayden en
Elize. • Bart Verschuren geeft per
mail aan dat hij toch geen lid wordt.
• Mail van Donny met een uitnodiging voor het vrijwilligers compliment op vrijdag 10/12 om 20.00
uur in het dorpshuis te Lieshout.
Uitgegaan: • Formulier voor de
zaalhuur aan Hans van Gend.

3. NOTULEN BESTUURSVERGADERING dd 6-9-2021

• De notulen zijn met dank aan Gert
goedgekeurd.

4. FINANCIEËN

• De kosten voor de opening van
het jubileumjaar doorgenomen.

5. LEDENBESTAND

• Gestopt: Ferry Tabor, Rosemarie
van Berlo, Fenne van der Heijden,
Ayden Nillesen, en Elize Wetzels.
• Nieuw: Zeno Brokling.

6. COMMISSIES

• Recr. -Het huidige groepje telt
ongeveer 8 personen. • JC:
-De
jeugd dag is prima gegaan. • Red:
-De volgende Minimiks verschijnt
op 19/11, kopij voor 4/11. • Bac:
-Steffie is aan de Bac toegevoegd.
-Programma voor na de clubkampioenschappen besproken. Dit nog
verder bespreken met de Bac.
• Jubileum Commissie: -Peter geeft
nog data door om bij elkaar te komen. • TC: -Tot nu toe 75 inschrij-

vingen. Op korte termijn een reminder sturen per mail en promoten
via sociale media. • CC: -Mixed 6
speelt toch competitie.
• Sfeer: -Niets. • PR en Sponsoring: -Niets. • Website: -Niets. • Archiefcommissie: -Niets. • Wijzigingen vrijwilligers: -Steffie is nieuw
lid van de Bac

7. RONDVRAAG

• Aanwezigheid Marije op de ALV
besproken omdat zij niet is gevaccineerd. • De ledenvergadering van
de HBB besproken. De voorzitter is
gestopt, Teun is waarnemend voorzitter. Verder weinig nieuws. • De
volgende vergadering is op maandag 8/11 bij Marije.

8. SLUITING

• Ton sluit de vergadering om 23.30
uur.

Algemene ledenvergadering

NOTULEN ALGEMENE
LEDENVERGADERING
BC MIXED, 22 OKTOBER 2021
Door Gert Lahaije

1. OPENING

Om 21.30 uur opent onze voorzitter Ton Slaets de vergadering en
heet iedereen van harte welkom, in
het bijzonder de erevoorzitters en
de ereleden.
Afgemeld voor de vergadering
hebben zich: Anja Beekmans,
Dena van den Berk, Paul Boelens,
Suzanne Bouman, Maridy Daems,
Remco Driessens, Ronald Hertogs,
Mascha Hoeks, Maike Horijon,

4

Rene Kaak, Roger van Lieshout,
Sanne van Lieshout, Deany Muller, Dora Polman, Rene Schepers,
Anne Swinkels, Wendy Verbrugge
en Angela Zijlmans.
Ton bedankt iedereen voor de goede opkomst voor deze vergadering.
Verder wordt er terug gekeken op
de afgelopen 2 jaar omdat er vorig
jaar natuurlijk geen ledenvergadering heeft plaatsgevonden. Tijdens
die terugblik staan de corona peri-
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kelen natuurlijk centraal. Er zijn in
die tijd 39 mails verstuurd naar de
leden verstuurd om iedereen op
de hoogte te houden en ook om
toch contact te houden met iedereen. Verder komen de activiteiten
voorbij die ook hebben meegeholpen om de binding met onze vereniging te behouden. Die missie is
geslaagd gezien het feit dat het ledenaantal op peil is gebleven.
Verder wordt er nog even vooruit
gekeken naar de toekomst, met
name naar de activiteiten van het
jubileumjaar.

2. INGEKOMEN EN UITGEGANE
STUKKEN

Er is voor deze vergadering niets
binnengekomen of uitgegaan. Verder ligt alle correspondentie ter inzage bij het secretariaat.

3. NOTULEN ALV DD 11-10-2019

Te lezen in de Minimiks van November 2019 en aan iedereen verstuurd samen met de uitnodiging
voor de ALV. Deze worden goedgekeurd met dank aan de secretaris..

4. JAARVERSLAG SECRETARIS

Te lezen in de Minimiks van oktober 2021. Dit verslag wordt onder
dankzegging aan de secretaris
goedgekeurd

5. JAARVERSLAGEN SEIZOEN
2019-2020 EN 2020-2021 EN DE
BEGROTINGEN 2020-2021 EN
2021-2022 VAN DE PENNINGMEESTER

Te lezen in de Minimiks van oktober 2021.
Peter geeft een korte uitleg, er zijn
geen vragen. Het jaarverslag en de
begroting worden onder dankzegging aan de penningmeester goedgekeurd.

7. JUBILEUMJAAR

Er wordt even terug gekeken op
de zeer geslaagde opening. Marlie
wordt speciaal vernoemt en bedankt met een bos bloemen voor
het samenstellen van het prachtige
jubileumboek.

8a BEDANKEN KADERLEDEN

De volgende jubilerende kaderleden worden door Ton bedankt met
een bos bloemen:
JEUGDBEGELEIDING 2020:
- Anke van Dijk, 5 jaar. - Monika
Slaets, 10 jaar - Ton Slaets, 10 jaar
- Teun van der Vorst, 5 jaar - Bas
Fransen, 5 jaar
JEUGDBEGELEIDING 2021:
Lieke Fransen, 5 jaar - Sanne van
Lieshout 5 jaar
30 JAAR KAMP 2020: Toon
Boetzkes en Rien van Kessel
BAC 2020: Paul van der Vegt 5 jaar
BAC 2021: Anja Beekmans 10 jaar
TC 2020: Maikel Iven, 5 jaar
TC 2021: Marije Daems 5 jaar
MATERIAAL 2021: Martijn van Oeffel, 5 jaar

6. VERSLAG KASCOMMISSIE

De kascommissie bestond uit,
Ruud Fransen, Ruud van Kilsdonk
en Arne van de Wijdeven. Ruud
Fransen leest het verslag van de
kascommissie van 2020 voor,
Ruud van Kilsdonk dat van 2021.
Het bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde financiële
beleid.
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ARCHIEF COMMISSIE 2021: Jan
Driessens 5 jaar en Rien van Kessel
5 jaar
CC 2021: Ruud Fransen 10 jaar en
Gert Lahaije, 10 jaar.
Verder wordt Teun nog even speciaal vernoemt omdat hij onlangs
voorzitter van de HBB is geworden.

8b JUBILARISSEN

De afgelopen 2 jaar hadden we 7
jubilarissen:
Rien van Kessel, 40 jaar lid in 2019
- Harrie van der Vegt, 25 jaar lid in
2020 - Joop Kerkhof, 40 jaar lid in
2021 - Berton van Asseldonk, 40
jaar lid in 2021 - Marie Louise Polman, 25 jaar lid in 2021 - Monika
Slaets, 40 jaar lid in 2021- Paul van
der Vegt, 25 jaar lid in 2021
De jubilarissen werden toegesproken door onze voorzitter. Joop
Kerkhof, die mede oprichter is van
onze vereniging, spreekt een mooi
woordje over hoe het allemaal begon en dat ie trots is om te zien
waar het allemaal toe heeft geleid.
Alle jubilarissen krijgen een oorkonde.

Er heeft ook een bestuurswisseling
plaatsgevonden.
Anne Swinkels heeft eind 2020
aangegeven dat ze stopt als bestuurslid. Vanaf december 2020 is
haar plaats ingenomen door Marije
Eeuwes. Anne is helaas niet aanwezig maar wordt bedankt voor haar
inzet en actieve inbreng in het bestuur.

9 VERKIEZING KASCOMMISSIE

Aftredend zijn Arne v/d Wijdeven en
Ruud Fransen.
Steffi Boelens en Ruud Meulendijks
stellen zich beschikbaar als nieuwe
leden van de kascommissie\

10 VERKIEZING BESTUUR

In het bestuur zijn aftredend en herkiesbaar Ton Slaets en Stan van der
Heijden. Er heeft zich niemand verkiesbaar gesteld en de vergadering
gaat akkoord met de herverkiezing
van Ton en Stan.

6
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11 RONDVRAAG

Voor de rondvraag meldt zich
Ruud Fransen.
Ruud spreekt een mooi woordje
waarin hij o.a. het bestuur bedankt.

12 SLUITING

Om 22.30 uur sluit Ton de vergadering en biedt iedereen een consumptie aan.

PAUL VAN DER VEGT, 25 JAAR LID
Zoals Ton het zo mooi verwoorde op de algemene ledenvergadering was Paul enigszins teleurgesteld dat ze hem waren vergeten
op de dag dat hij 25 jaar bij onze club was (Paul werd lid op 1
oktober 1996). Zelfs op de vrijdag daarna gebeurde er helemaal
niets om dit feit te gedenken. Na zijn vakantie pas, Evi was wel volledig op de hoogte, is het bestuur dan toch aan gekomen met een
lekkere slagroomtaart zodat Paul uiteindelijk toch met een grote
lach op zijn gezicht stond, ze waren hem niet vergeten, integendeel!
Het interview met Paul volgt in het volgende clubblad.

Nieuwe leden stellen zich voor

“
k
Zeno Brö

Hallo mijn naam is Zeno Brökling, 33 jaar en ik ben woonachtig te Eindhoven. Ik ben de trotse vader van een zoon (8 jaar). Via mijn
vriendin Dena van den Berk ben ik bij BC mixed gekomen. Badminton is
nieuw voor mij. Ik vind het heerlijk om weer te kunnen sporten, omdat ik
dit jaren niet heb kunnen doen vanwege een drukke baan en een knieblessure die ik heb opgelopen toen ik nog fanatiek taekwondo beoefen
de. Dank je wel voor het warme
welkom bij deze gezellige club.

ling

“

Ik ben Jorg Habraken, 32 Jaar, en sinds kort terug bij BC
Mixed! Ik heb in de jeugd 13 jaar lang met heel veel plezier gebadmintond en het begon weer te kriebelen toen m’n dochter Imke in de
jeugd is begonnen. Hierna heb ik dus ook besloten weer te beginnen.
Ik ben sinds kort werkzaam bij de Zorgboog op het Keyserinnedael te
Helmond, en ga hier ook een opleiding volgen tot Verzorgende.

Jongens

Totaal

38

35

73

Mini’s

4

2

6

Heren

Jeugd

Dames

Meisjes

Ledenbestand 03-11-2021

Sen. SL

32

53

85

Sen. Nsl

12

15

27

2

2
6

Sen. Osl
Ereleden

1

5

Totaal:

45

75

42

37

199

Jorg Ha

braken

Nieuwe leden
Jorg Habraken, Zeno Brokling,
Erik Jongmans, Wendy van
Turnhout, Luuk van den
Hemel, Jens van den Berg en
Lauren van Dijk

Leden die gestopt zijn
Marie-louise Polman, Ferry
Tabor, Rosemarie van Berlo,
Ayden Nillessen, Elize Wetzels
Van Jeugd naar NSL: Niemand
Van mini naar Jeugd: Niemand
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In Memoriam
Dora Polman
1 oktober 1948

28 oktober 2021

Erelid - bestuurslid - vrijwilligster van BC. Mixed

Op 28 oktober ‘s morgens vroeg las ik het bericht op mijn telefoon
dat Dora die nacht was overleden. Ze was alle lange tijd ziek, maar
toch kwam dit bericht nog onverwacht voor ons.
Dora kwam in 1973 bij Mixed en was dus zo’n 48 jaar lid van de vereniging. Jan en ik kennen Dora allebei
al vanaf 1981 bij onze samenwerking in de redactie van het clubblad en in het bestuur. Het was goed en fijn
samen werken met Dora, en plezier hebben was daarin een groot goed voor haar. Ze heeft in veel commissies
laten zien dat ze een groot hart had voor de vereniging. Naast de redactie heeft ze zitting gehad in de toen
genaamde Spelersraad, de recreanten commissie en ze was 7 jaar jeugdbegeleidster. Verder heeft ze in de
seizoenen 1979-1980 tot en met 2005-2006 competitie gespeeld. Voor al haar vrijwilligerswerk werd ze in 1998
tot erelid van Mixed benoemd. Iets waar ze zeer trots op was.
In 2016 moest ze om gezondheidsredenen stoppen met badminton spelen. Maar zo lang ze kon kwam ze nog
wel naar de kantine haar glaasje port drinken op de hoek van de bar. Als er afgerekend moest worden werd
‘het bunneke van Dora’ gevraagd, want alle drankjes uit de hoek waar Dora zat kwamen op dat bonnetje. De
oudere leden in die hoek van de bar waar Dora zat noemde ze gekscherend ‘de ouderenbond’. Helaas kon ze
vanwege haar ziekte niet meespelen met de Mixed 60+ groep. Wel hield ze daarmee contact via de groepsapp.
De opening van het jubileumjaar van Mixed heeft Dora nog op afstand kunnen meemaken. Heel mooi is het
gebaar van Mixed geweest om Dora als eerste het jubileumboek te overhandigen. Iets wat ze erg waardeerde
en wat nu blijkt, het laatste contact is geweest tussen haar en Mixed.
Dora heeft veel voor Mixed betekent en zal altijd als zodanig herinnert blijven.
We gaan een zeer gewaardeerd lid van Mixed missen en een zeer lieve en spontane sportvriendin.
Jan en Rien

Cafetaria

8
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BC Mixed 60 jaar

OPENING JUBILEUMJAAR
Door Ruud Fransen

Op 11 januari 1961 is BC Mixed opgericht, dat betekent dus
dat afgelopen januari onze club precies 60 jaar bestond. Vanzelfsprekend moet dat groots gevierd worden, daartoe is enkele jaren geleden al een jubileumcommissie opgericht om dit
jubileum (samen met vele anderen) vorm te gaan geven.
Zoals bekend kwam er echter een virus voorbij dat nogal wat
roet in ons dagelijkse leven heeft gegooid. Alles moest worden afgelast of beter gezegd moest worden uitgesteld, want
er werd al snel besloten alle activiteiten gewoon vooruit te
schuiven. Het feest zou ons door dat vreselijk irritante virus
niet worden afgepakt.

Op vrijdag 24 september was het
eindelijk zover. De grote opening
van ons jubileumjaar. Aangezien
nog niet alle coronamaatregelen
helemaal waren geschrapt moest
er nog wel wat creatieve aanpassingen gedaan worden, deze hadden echter geen invloed op een
prachtige avond.
Meerdere jeugdleden vingen de
gasten op bij de voordeur waar een
heuse rode loper was neer gelegd
met aan weerszijden prachtige
ballons in de traditionele blauw/
witte kleuren van BC Mixed. Bij binnenkomst werd gevraagd naar de
naam, vrijwilligers en genodigden
werden door de jeugd begeleid

als de overige bestuursleden, voor
de gelegenheid een mooie jubileumpolo had aangetrokken, nam het
woord en opende daarmee officieel
de avond en ons jubileumjaar.
Als eerste werd er een prachtige
film afgespeeld die een beeld gaf
van een “avondje BC Mixed”. Marlie heeft over langere tijd allerlei
korte filmpjes gemaakt van de mini’s, de jeugd, senioren trainingsgroep en recreanten en natuurlijk
de afsluiting in de kantine. Al deze
filmpjes zijn door het overgooien
van de shuttle aan elkaar gemaakt
en gaven zo een goed beeld van
onze leuke standaard vrijdagavond.
Na het filmpje volgde een verrassing voor het bestuur, meerdere
bekende (oud-)leden hadden een
leuk filmpje gemaakt waarin ze terugkeken op hun tijd bij BC Mixed
en waarin ze het bestuur en alle
leden feliciteerden met het 60-jarig jubileum. Deze filmpjes waren
duidelijk een grote verrassing voor
onze voorzitter. Gelukkig herpakte
hij zich als een echte prof weer heel
snel en was het volgende hoogtepunt aan de beurt. Naast het 60-jarig bestaan van de club vierde ook
ons clubblad De Minimiks een jubi-

naar de grote zaal waar stoelen waren neergezet, De jeugdleden hadden de sporthalbanken waar ze op
konden gaan zitten en alle overige
aanwezigen konden alles prima volgen vanaf de goed vol gestroomde
tribune.
Op een groot scherm werd een
filmpje afgespeeld met beelden uit
het verleden, eigenlijk een soort samenvatting van onze geschiedenis
tijdlijn.
Nadat ook de burgemeester van
Laarbeek en de wethouder van
sportzaken en de ereleden op de
voorste rij hadden plaats genomen
kon de officiële opening beginnen.
Onze trotse voorzitter Ton, die net
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leum. Maar liefst 40 jaar lang hebben diverse redacties gezorgd voor
een heel mooi clubblad. Deze editie is uitgebracht in een mooi nieuw
formaat en werd officieel uitgereikt
aan de huidige redactie, Marlie,
Katja en Ruud, hiervoor kregen ze
ook nog een mooi applaus van alle
aanwezigen.
Tijdens één van de vergaderingen van onze jubileumcommissie
opperde Rien het idee om een
spandoek te maken met daarop de
tijdlijn van 60 jaar BC Mixed. Aangezien iedereen hier enthousiast
op reageerde werd dit idee overgenomen. Rien maakte een opsomming van hoogtepunten die door
de rest van de commissie werd gecontroleerd en daar waar nodig iets
werd gewijzigd of werd aangevuld.
Roger ging hiermee aan de slag en
maakte er een mooi spandoek van.
Dit spandoek werd
op deze avond onthuld en hangt
de rest van het jaar in de kantine
te pronken
Naast het maken van de filmpjes
en de Minimiks is Marlie ook nog
enkele jaren en ontelbare uren
bezig geweest met het maken van
een boek over 60 jaar BC Mixed.
Alles staat hierin gedocumenteerd
en het boek is dan ook bedoelt
als een heel compleet naslagwerk
voor alles wat er in de afgelopen
60 jaar is gebeurd. Resultaat is een
prachtig boek met meer dan 300
pagina’s en meer dan 1000 foto’s.
Alle leden hebben dit boek, samen
met de Minimiks, op een usb-stick
meegekregen. De ‘eerste’ gedrukte exemplaren werden door enkele
jeugdleden uitgereikt aan de burgemeester en de aanwezige ereleden Jan, Rien en Ruud. Eerder in
de week was er al een boek afgegeven aan ons erelid Dora die er
door haar slechte gezondheid helaas niet bij kon zijn.
Het boek lag ook nog ter inzage in
de kantine waar leden het echte
boek konden bestellen, dit is inmiddels al veelvuldig gedaan.
Vervolgens nam Ton weer het
woord dat hij vervolgens heeft
overgedragen aan de burgemeester van Laarbeek, de heer Frank
van der Meijden die mooie woorden
sprak over onze vereniging en het

10

belang van het verenigingsleven in
de maatschappij. Hij vroeg zich wel
enigszins af of we nu een feest- of
een sportvereniging zijn. Beiden is
natuurlijk waar, maar de basis blijft
toch het fijn samen sporten. Na de
burgemeester heeft ook de wethouder, onze eigen Monika, nog
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een woordje tot alle aanwezigen
gericht. Monika gaf aan dat dit voor
haar als wethouder van sport, maar
tevens ook als lid van BC Mixed (al
40 jaar) toch wel een speciale gelegenheid is. Monika is eveneens erg
trots op onze vereniging en al haar
vrijwilligers en onderstreepte ook

nog eens het belang daarvan voor
onze gemeenschap. Na een groot
applaus kon Ton de avond afsluiten. Hij nodigde iedereen uit voor
een kopje koffie met iets lekkers in
de kantine. Hier was het tot de sluiting om 00.00 uur nog erg gezellig.
Een prachtige opening van een ongetwijfeld heel mooi jubileumjaar
kwam hiermee aan een einde.

Bezoek ons ook op
dat

Facebook

De luistervink

▪▪Evelien
bevallen is van een zoon, Luuk?
Marije inmiddels met verlof is?
▪▪ErPaulnogeneenEvi "echte"
Mixed baby op komst is?
in mei hun eerste kindje verwachten?
▪▪EviPaulduszonder
al vanaf de mixed-grill aan de alcoholvrij zit?
zijn medeweten gepromoveerd is tot voorzitter van de BAC?
▪▪Steffie
Boelens is toegetreden tot de BAC en dat Anja en Sonja zijn gestopt?
De jeugd-dag zo intensief is dat de kinderen er spontaan van in slaap vallen?
▪▪Sabitri
Hij bij Rene in het echt groter is dan dat hij op de foto lijkt?
de nieuwe format van de minimiks op een doktersromannetje vind 		
lijken?
▪▪Ton
Paul niet weet wat een doktersromannetje is?
een zak paprika chips langs zijn bed heeft liggen?
▪▪EnPieteenaltijd
fles cola?
van Heerwaarde bij de kringloop een badminton racket heeft gekocht?
▪▪Deze
van Ruudje was geweest, een teamgenoot van zijn zoon Barry?
Hans van Gend volgens Stan lekkere ballen heeft?
▪▪Ruudje
zijn lievelingskleur rood is?
Dit lettertype “Bahnschrift Light SemiCondensed” heet?

SPO(R)TNOTEN

Instagram

Website

www,bcmixed.nl

* Onderzoek heeft aangetoond dat 2 minuten lachen net zo gezond is als 20 minuten joggen; als je mij zoekt dan zit ik in het park
joggers uit te lachen.
* Ik denk er over na om een sport te gaan doen, bitterbal lijkt me
wel leuk.
* Het gaat er niet om hoe hard je kunt slaan, maar om hoe veel je
kunt incasseren
* Zonder tegenslag bestaat er geen overwinning. Hoe meer je
zweet tijdens de training, des te minder bloed je tijdens de (wed)
strijd
* Zweet is slechts vet dat huilt
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Interview met.....

MONIKA SLAETS - 40 JAAR LID
Op 11 september 1981 is een piepjonge Monika lid
geworden van BC Mixed. Laat nou precies 40 jaar later
op die datum de Mixed grill georganiseerd te zijn.
Dankzij dit mooie toeval kon haar eigen man en ons aller
voorzitter Ton haar verrassen op deze zaterdagavond.
En dat het een verrassing was dat was duidelijk te zien.
Vanzelfsprekend hoort bij dit mooie jubileum ook een
diepte-interview.
Door: Ruud Fransen
Voor degenen die je nog niet
kennen (dat zullen er niet veel
zijn): vertel eens kort wie je bent,
wat je hobby's zijn naast badminton, etc.
Ik ben Monika Slaets, 49 jaar en
woon in Beek en Donk samen met
Ton Slaets en onze dochters Anne
(21) en Robin (19). Ons hele gezin
speelt bij Mixed. Naast badminton
wandel ik graag met onze hond
Lily, ga ik naar de sportschool
en probeer ik in mijn schaarse

vrije tijd wat gezelligs te doen met
vrienden en familie. Ik kijk graag
sport vooral F1, ga heel graag op
vakantie en dan het liefste in de
bergen om te wandelen of te skiën.
Daarnaast kennen veel mensen
mij van de politiek en dat ik nu
wethouder ben van de gemeente
Laarbeek.
Waarom ben je destijds gaan
badmintonnen?
Ik ben nu ruim 40 jaar geleden
samen met Marie-Louise Polman,
dochter van Dora Polman, begonnen met badminton. Dora Polman
was onze buurvrouw en al betrokken bij Mixed, zo zijn Marie-Louise
en ik destijds onder begeleiding
van Dora naar badminton gegaan.
Tja en de rest is geschiedenis. Ik
speel nog steeds met veel plezier.
Welke functies heb je allemaal
vervuld binnen BC Mixed?
10 jaar jeugdcommissie, ik geef
training aan de jeugd. (Ik heb een
aantal jaren geleden ook mijn
diploma gehaald) De eerste jaren
aan de jongste jeugdleden, nu al
heel wat jaren in het 2e uur aan de
wat oudere jeugdleden.
Ben je ooit kampioen geweest?
In competitie of clubkampioenschappen?
Ja, ik heb heel wat prijzen gewonnen in de jeugd. Tijdens toernooien
maar ook in de competitie. Later
ook bij de senioren. Vraag met niet

12
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meer wanneer want dat weet ik
echt niet meer. Het zal best ergens
in de archieven te vinden zijn. Ik
denk wel dat ik de meeste prijzen
met de GD heb gewonnen (samen
met Arne) dat vind ik nu nog het
leukste om te spelen. Ook in de
jeugd-en seniorencompetitie ben
ik, of beter gezegd als team, een
aantal keren kampioen geweest.
Ben je naast badminton nog op
andere manieren sportief bezig?
Ja, ik wandel graag met onze hond
en verder probeer ik wekelijks naar
de sportschool te gaan.

“

Ik denk wel dat ik
de meeste prijzen met
de GD heb gewonnen,
dat vind ik nu nog het
leukste om te spelen.

Wat is je mooiste herinnering aan
BC Mixed?
Dat ik daar Ton heb leren kennen
natuurlijk :)
Heb je nog ergens anders gebadmintond dan bij BC Mixed?
Nee.
Wat zou je wel of niet veranderen
als je het bij Mixed voor het zeggen had?
Ik zou niks willen veranderen. De
kracht van Mixed is de betrokkenheid van onze leden. Dat klinkt
logisch maar het vergt ontzettend veel energie en tijd van ons
bestuur en onze jeugdcommissie.
Zij zorgen er steeds maar weer
voor dat iedereen iedere vrijdag
zijn of haar tas neer kan zetten en
lekker kan gaan badmintonnen.
Door het creëren van deze sfeer
zijn mensen altijd bereid om iets

terug te doen en dat zie je ook als
er vragen komen of mensen bereid
zijn om ergens mee te helpen.
Wat ben ik vergeten te vragen
maar wil je wel graag kwijt aan de
lezers van ons mooie clubblad?
Niks.

“

De kracht van
Mixed is de
betrokkenheid van
onze leden

BERTON VAN ASSELDONK
40 JAAR LID
Op 24 april in het jaar 1981 is Berton van Asseldonk lid
geworden van onze vereniging. Hiermee staat Berton net
buiten de top 10 voor wat betreft de lijst met aantal jaren
lidmaatschappen. Hoewel Berton al geruime tijd niet meer
in Laarbeek woont komt hij toch nog wel met enige regelmaat langs bij onze club. Voor degenen die hem nog niet
zo goed kennen volgt hieronder een leuk interview.
Door Ruud Fransen
Voor de nieuwere leden: vertel
eens kort wie je bent, wat je hobby's zijn naast badminton, etc.
Wie ben ik… Mijn naam is Berton
van Asseldonk, opgegroeid in
Beek en Donk. Mijn scholen waren
“De Raagten”, daarna “De Knip”.
Uiteindelijk scheikunde gaan
studeren aan de TUE. Later ben ik
in Emmen gaan werken en wonen,
maar bleef wel lid van Mixed en
was veel vrijdagavonden gewoon
in de zaal te vinden. Daarna heb
ik nog even in Haarlem gewerkt/
gewoond (in die periode ben ik
ook overgegaan van spelend lid
naar niet-spelend lid). Ondertussen woon ik al ruim 14 jaar in Elst,

samen met mijn vrouw Natasja en
onze twee zoons Jelte en Stijn. Ik
werk tegenwoordig als QP bij een
farmaceutisch bedrijf in Duiven.
Voor diegene die niet weten wat
een QP-er zoal moet doen, zoek
dan maar op wat een Qualified
Person in de farmacie zoal moet
doen, waar die verantwoordelijk
voor is. Buiten badminton vind ik
lezen wel leuk, TV kijken (meestal
wat luchtige series of films), lekker
wandelen met onze hond Sam.
Waarom ben je destijds gaan
badmintonnen?
Tsja, eerst zat ik bij voetbal, maar
dat vond ik niks, met 6 weken ook
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ermee gestopt. In de buurt waren
we vaak aan het overslaan, als het
donker werd gewoon doorgaan
onder een lantaarnpaal. Toen
vroeg mijn nichtje of ik mee naar
de badmintonclub wilde gaan,
want ze durfde niet alleen. Eigenlijk
had ik er niet zoveel zin in, maar
om haar een plezier te doen ben
ik toch maar meegegaan. Na 3
maanden was zij vertrokken, maar
ik was verkocht aan de sport. En
ondertussen ben ik al ruim 40 jaar
beoefenaar van onze mooie sport.
Welke functies heb je allemaal
vervuld binnen BC Mixed?
Bij Mixed heb ik wel wat vrijwilli13

Heb je nog ergens anders gebadmintond dan bij BC Mixed?
Zoals ik al had gezegd, ik heb in
Emmen gewoond, daar heb ik bij
2 verenigingen gespeeld (eerst
Poona, daarna De Racketeers).
Daarna in Haarlem gewoond, dus
spelen bij Duinwijck (al mocht ik
niet in het eerste team). En dan nu
al 14 jaar in Elst, bij BC Elst.

gerswerk gedaan. Jeugdtrainer,
toernooicommissie, redactie van
de Minimiks (destijds alleen een
papieren boekje).
Ben je ooit kampioen geweest?
In competitie of clubkampioenschappen? Zo ja, weet je nog
welk team en welke klasse en
welk onderdeel?

Kampioen… bij de jeugd de
nodige toernooien gespeeld en
best veel gewonnen. Ook ben
ik twee keer met de jeugd kampioen geworden in de competitie (laatste keer in de B-klasse,
waar ik toen eigenlijk niet meer
in thuishoorde, ik had een
score van 100% door de hele
competitie). Bij de senioren ook
wel wat toernooien gewonnen,
en ook daar een keer kampioen
met de competitie. Bij de clubkampioenschappen heb ik nooit
de singel gewonnen, wel een
keer de dubbel in de A-klasse.
Daar moet wellicht bij gezegd
worden dat ik veel meer een
dubbel (of mix) speler ben dan
een singelaar.

Wat is je mooiste herinnering aan
BC Mixed? En wat is je slechtste
herinnering?
Mooie herinneringen, die zijn er zo
veel. Een van de mooiste is toch
wel het uitgeroepen worden tot
vrijwilliger van het jaar, dat vind
ik nog altijd een hele eer. Verder
de leuke kampen met de jeugd,
met veel detailherinneringen. Het
samenwerken bij de jeugdtraining,
het “rommelen” tijdens clubkampioenschappen om toch maar
een mooi toernooi te kunnen laten
spelen. Of bij een jeugdtoernooi
als de jongens tegen de meiden
spelen, op 1 vrije baan, 15 links,
15 rechts van het net, en pupil of
A-speler, gewoon door elkaar. En
wat natuurlijk het allerbelangrijkste
is, het gevoel dat je onder familie
bent als je bij Mixed bent, altijd
welkom, altijd warm. Enneh, slechte herinneringen, niet dat ik me kan
herinneren.

Speel je op dit moment nog badminton of ben je begonnen aan
een andere sportcarrière?
Badminton doe ik nog altijd, al heb
ik geen tijd meer (maak ik geen tijd
meer) voor competitie. Wel speel
ik nog bijna elke week recreatief,
waarbij het er wel lekker fel aan
toegaat, ik krijg het niet cadeau.
Mijn huidige vereniging is BC Elst.

14
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Wat zou je wel of niet veranderen
als je het bij Mixed voor het zeggen had?
Gelukkig heb ik het niet voor het
zeggen, dat kunnen anderen veel
beter regelen. Maar, wat voor mij,
als het even kan, altijd moet blijven
is het familiaire, het gemoedelijke,
het vriendelijke, oftewel, de mentaliteit van de Mixed leden.
Wat ben ik vergeten te vragen
maar wil je wel graag kwijt aan de
lezers van ons mooie clubblad?
WVTTK…. Ik denk dat het meeste
wel gezegd is. Wat ik eenieder mee
wil geven, blijf genieten.

“

Mooie herinneringen zijn er zo veel. Een
van de mooiste is toch
wel het uitgeroepen
worden tot vrijwilliger
van het jaar.

Clubkampioenschappen 2021

HET ZOU EEN BIJZONDERE DAG
WORDEN. DE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN.
Door Arne van de Wijdeven

De klok was vorige week maar vast
verzet. Dat leverde in ieder geval
geen verwarring op. ’s Morgens
om half vijf ging bij mij de wekker.
Tip voor mezelf: zet je bril op wanneer je je wekker zet. Om 9 over
half vijf ging die nog een keer. Tip
voor mezelf: druk niet op snooze
maar zet dat ding helemaal uit. Om
7 uur weer de wekker. Ditmaal om
uit bed te komen voor de schilders
die onaards vroeg beginnen. Ik was
in ieder geval al vroeg opgewarmd.
Meteen de open haard aangestookt. Jong ingeladen en hup naar
Beek en Donk.
We werden geweldig ontvangen
door Marieke. Zij heette de kinders welkom. Ook mijn kleine grote

kindje voelde zich meteen al welkom. Een coronascanapp een mooi
handdoekske en consumptiemunten verder konden we de kleedkamer zoeken en vinden.
De ochtend begon met een shuttleruntest. Gewonnen door de jongste
jeugd want zij hadden als eerste de
dozen met shuttles omgekieperd.
Niet te stuiten die mannekes en
meiskes.
De praeses had een mooie opening. 18.15 in de eerste ronde.
Daarna deed hij een mooi welkomstwoord. Het kortste uit de geschiedenis: “hallo”.
Tsja en toen kon het beginnen. Het

leek wel carnaval. Van links naar
rechts. De jeugd liet ons werkelijk
alle hoeken van de baan zien. De
hoekvlaggen ontbraken er niet aan.
Na de jeugd mochten de oudjes
(wij dus) de baan op. Dat werden
spannende en verrassende wedstrijden. En daar stopt het verslag.
Kort verhaal kort: knak, au, klaar.
Met Gertje in de auto richting ziekenhuis. Was ook gezellig hoor.
Via de telefoonverbinding heb ik
nog wel meegekregen dat Marieke
(zie eerder in dit verslag) de Barry
van Heerwaarden sportiviteitsprijs
mocht verdienen. Van heel harte
gefeliciteerd.
Alaaf

HET TOERNOOI
GAAT DOOR!
Door Ruud Fransen
Nadat ik Arne samen met zijn geweldige en enigszins bezorgde
zoon Koss en Gert naar de auto
heb geholpen ging het toernooi natuurlijk wel gewoon door, the show
must go on.
Wat zijn er veel mooie wedstrijden
gespeeld door alle jeugd en de senioren. Net als Arne moest ikzelf op
een gegeven moment ook stoppen
omdat mijn rug het wel mooi vond
geweest. Iets teveel, wel heel leuke, wedstrijden na te lang niet gespeeld te hebben. Ondanks dat kijk
ik terug op een fijn toernooi, al heel
tevreden dat ik überhaupt mee kon
doen.
Net na de middag gaven Lieke
Fransen en Anniek van Leuken een

De clubkampioenen
bij de senioren:
Robin Slaets en
Joost Swinkels.
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superleuke
demonstratietraining
aan onze badminitonnertjes die
zichzelf daarvoor hadden voorgesteld. Wat deden ze goed hun best
en wat is dat geweldig leuk om te
zien, kei goed gedaan!
Nadat alle finales waren gespeeld
kregen alle deelnemers nog een
heerlijk frietje met snack aangeboden door de club. Hulde aan de
mensen achter de bar dat ze dit
voor zoveel mensen zo snel voor
elkaar hebben gekregen.
Vervolgens nam René Schepers
het woord namens de jeugdcommissie om alle kampioenen bij de
jeugd naar voren te roepen voor
een mooie prijs en een fotomomentje met club-fotograaf Marlie.
(De foto’s zijn helaas niet allemaal
even scherp, Marlie had door haar
blessure moeite om de camera stil
te houden )
Later werd de microfoon overgenomen door Ton die alle kampioenen
bij de senioren bekend maakte.
Zoals Arne al schreef, de winnaars

☹

staan in deze Minimiks vermeld.
Direct na de prijsuitreiking zijn de
de 5 laatste winnaars van de sportitiviteitsprijs, samen met Piet van
Heerwaarden met elkaar in conclaaf gegaan om te bepalen wie
de allermooiste prijs van de dag,
de Barry van Heerwaarden sportiviteitsprijs, in ontvangst mocht nemen.
Nadat Ton nog had uitgelegd hoe
belangrijk deze prijs voor onze

MARIEKE VAN TURNHOUT WINT
DE BARRY VAN HEERWAARDEN
SPORTIVITEITSPRIJS

“

Wat was het weer
een leuke dag,
clubkampioenschappen 2021.
Ik blijf het zo mooi vinden dat
we van klein tot groot, door
elkaar, ieder onze wedstrijden
spelen. Een serieuze zware
partij, naast een baan waar de
jongste kinderen gillen van
plezier. Het kan zonder problemen. Na de prijsuitreiking werd
het voor mij extra bijzonder. Ik
mocht de Barry van Heerwaarden sportiviteitsprijs in ontvangst nemen.
Wat een eer is dat!
Dat de vader van Barry deze
prijs uitreikt maakt het extra
bijzonder. Een hele mooie
manier om sportiviteit binnen
de club te benadrukken en
Barry te blijven herinneren.
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club is kreeg Piet het woord om de
winnaar bekend te maken. Na een
mooi woordje en een leuke anekdote kwam Marieke als verdiende
winnaar uit de bus.
Na een spontane staande receptie waarin iedereen een zichtbaar
ontroerde en spraakloze Marieke
feliciteerde kwam er een einde aan
een fantastische dag.
Hulde aan de toernooicommissie
voor de perfecte organisatie en
aan het bestuur voor de leuke verrassingen.
Na de prijsuitreiking is er nog een
kleine groep senioren naar café
Thuis gegaan om hier onder het
genot van een drankje nog gezellig
na te praten.

UITSLAGEN Senioren
HE A

1 Joost Swinkels
2 Paul vd Vegt
3 Dennis Verbakel
4 Koss vd Wijdeven

DE A

1 Robin Slaets
2 Jente Jansen
3 Neva vd Vorst
4 Eva Schardijn

DD

1 Marieke v Turnhout/
Neva vd Vorst
HD A 1 Jan de Jong/ Teun vd
Vorst
GD A 1 Steffie Boelens/ Andrew
Muller
HD B 1 Sven Hoogkramer/ Hein
v Vijfeijken
DD B 1 Marianne v Dijk/ Angela
Zijlmans
GD B 1 Sven Hoogkramer/
Suzanne Boumans

Zuster Katja .....

AED,
DAAR RED JE
LEVENS MEE!
Door Katja van der Vorst

Denk even met me mee….Gewoon….omdat het kan.
Stel…. Stel nou, dat je aan het badmintonnen bent, op een normale
doordeweekse donderdag, gezellig voor de fun, met je team waar
je al jaaaren met veel plezier mee
speelt. Stel je bent aan het mixen
en je hoort ineens van achter uit de
zaal. “Help Help EHBO” en even
later iemand in paniek….”BEL EEN
AMBULANCE”. Stel nou dat je ook
nog eens verpleegkundige bent en
jaarlijks je reanimatie en AED cursus “verplicht” hebt gevolgd, dat
de adrenaline naar je hoofd stijgt
terwijl je naar de baan holt om te
kijken wat er gaande is en dat je alles wat je al die jaren hebt geleerd
ineens in een voor jouw vreemde
omgeving in praktijk moet gaan
brengen. En stel je dan eens voor
dat de reanimatie slaagt mede door
de samenwerking van verschillende mensen die ineens allemaal
precies dat doen wat er van hen
verwacht wordt……
Daar word je toch blij van of niet?
Wat is de moraal van het verhaal
zul je nu misschien denken? Nou,
de moraal van het verhaal lees je

hieronder.
Elke week krijgen zo’n 300 mensen
in Nederland buiten het ziekenhuis
om een hartstilstand. De gemiddelde leeftijd van deze groep mensen
is 66 jaar. In bijna 70% van de gevallen gebeurd dit thuis in ongeveer
15% van de gevallen op straat en in
10% van de gevallen gebeurd dit in
een openbaar gebouw. Deze cijfers
komen van de Nederlandse Hartstichting.
Bij reanimatie verdubbel je de kans
op overleven, het is dus erg belangrijk om te weten wat je moet doen
bij een hartstilstand! De eerste 6
minuten na een hartstilstand zijn
cruciaal, weten hoe je moet reageren is dus echt van levensbelang!
Tijdens een reanimatiecursus leer
je hoe je moet handelen tijdens een
hartstilstand en hoe je een AED
(Automatische Externe Defibrillator) moet bedienen. In Nederland
hangen ongeveer tussen de 10.000
en 20.000 AED’s in openbare ruimten. Handig dus om te weten hoe je
moet reanimeren of zo’n AED moet
bedienen.
Ben je nou geïnteresseerd en wil je
hier wat meer over te weten hoef je
niet ver, want ook Beek en Donk is
aangesloten bij een stichting rondom reanimatie en het gebruik van
AED. De stichting heet AED-Alert
Laarbeek en heeft, in samenwerking met de gemeente en sponsoren, een nagenoeg dekkend AED
netwerk opgericht van vrijwilligers
die kunnen reanimeren en een
AED kunnen bedienen in de vier
kernen en een groot deel van het
buitengebied, De werkgroepen in
de verschillende kernen houden
het netwerk in stand, de AED’s gebruiksklaar en zorgen ervoor dat er
reanimatie- en herhalingscursussen worden georganiseerd.
Meer informatie hierover en over
stichting AED-Alert Laarbeek kun
je vinden op de website
www.aedalertlaarbeek.nl.
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Goed om te weten toch! Onze eigen
Marianne van Dijk is lid van dit netwerk, zij kan eventuele vragen vast
beantwoorden. Heb je interesse in
een reanimatiecursus kun je je aanmelden bij Joep van Dijk (nummer
bekend bij Marianne). Bij genoeg
aanmeldingen wordt er een reanimatiecursus georganiseerd.
Groetjes van een zuster die vanaf
nu NOOOOOOIT meer mopperdtdat ze op haar vrije dag moet terugkomen voor de “verplichte” reanimatiecursus.

Badminton
bij Mixed is..
Je hart in conditie
houden

Liefde is....
samen aan je conditie
werken
17

Niet eerlijk!

Maikel heeft een
computer en wij
moeten schrijven

die shuttle
slinger ik er zo
overheen
hoor jij
dat ook?
het lijkt wel
of iemand snurkt

zzzz zzzzz

ik oefen voor
Annemaria Koekkoek

deksels! Een spin
op mijn hoofd

18
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nee joh, dat is
mijn racket

met zn 3 aan 1 kant

och rene jij bent
zo dun, dat ziet
niemand

hee waar is rene?

hop,
gewoon
e
achter m
langs

Salto achterover.
Dat is extra
snelheid

wa doede gij nou?
onder door kijken.
Da is badLimboton

Echt wel. Hier,
Heulemaal mijn
bier dood
waarom is iedereen
nu weg? Zo erg stinkt
mijn scheetje niet!

als het niet kan
zoals het moet,
dan moet het maar
zoals het kan
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Aangezien we bij de Minimiks vooral bekend staan om onze creativiteit en inventiviteit (Ahum ahum….)
hebben we ook in deze “Koken met Katja” iets leuks verzonnen. Met dank aan “bijna echtgenoot
Robert” van Roel Schaap die buiten lid van BC Bakel ook een beetje van ons is. Robert heeft ons namelijk het recept gestuurd voor een echte Namibische “Melktert”. Het recept komt oorspronkelijk uit
Zuid-Afrika, maar vroeger behoorde Namibië bij Zuid-Afrika omdat het was gekoloniseerd. Namibië
heette toendertijd Zuidwest Afrika. Pas in 1990 is Namibië onafhankelijk geworden. Veel Namibiërs vinden dat het recept bij hun cultuur hoort . Dus naast de Zuid-Afrikaans “melktert” is er ook een Namibische “melktert” aldus geschiedkundige R. Schaap te A-R.
Genoeg gekletst!!.... allemaal de bakkersmutsen weer uit de kast en “te werk”.
(Mocht het nou echt niet lukken heeft Roel het recept vertaald naar het Nederlands. Dat recept kun je
krijgen van de redactie). Maar ik zou het zeker eerst “die Afrikaanse manier” proberen!
Lekker eet, Groetjes van Roel, Robert en Katja

BOSSCHE BOLLEN

MELKTERT

VOLGENS OUMA ROELIE
Die voorbereiding van ‘n melktert uit Namibië word in
twee stappe gedoen.
Stap 1 is die kors en stap 2 is die vulsel.
Melktert word met liefde gemaak. Daar gaan ons!

Stap 1: Benodighede vir die kors
•
•
•
•
•

125 gram botter / margarien
1 koppie bruismeel (Self-raising flour)
½ koppie suiker
1 eier
Oond bak

Meng die botter en suiker tot romerig. Voeg eier
by die botter en suiker mengsel. Voeg die meel by.
Smeer die deeg dun in ‘n gesmeerde oondbak. Die
kors is nou klaar.

Stap 2: Benodighede vir die vulsel
•
•
•
•
•
•
•
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1 liter melk
125 gram botter / margarien
3 eiers: (eierwit en eiergeel geskei van me		
kaar).
1 koppie suiker
4 hoog opgehoopte eetlepels mazina
1 t Vaniela geursel
Voorverhit die oond tot 180° C.

Klop die eierwit totdat dit styf is. (sagte punte vorm).
Plaas die melk, botter, suiker in ‘n kastrol en bring
tot kook punt. Sodra melk mengsel kook haal van
die stoof af. Klits eiergele goed en voeg by die melk
mengsel. Gooi eier gele baie stadig bietjie vir bietjie
by en roer vinnig in warm mengsel in. Pasop dat eier
nie gaar word en klonte vorm nie. Meng mazina met ‘n
bietjie melk tot loperig en voeg by warm mengsel roer
vining in. Voeg
1 teelepel vanielje geursel in mengsel. Plaas mengsel
terug op stoof en hou aan roer totdat dit begin kook.
Haal van stoof af en vou die styf geklopte eierwit in die
mengsel in. NIE roer of meng nie, maar invou. Op die
manier bly die eierwit lig in die mengsel.
Jy is nou klaar met die vulsel. Gooi die vulsel op die
kors en plaas in ‘n voorverhitte oond. Bak tert tot
goudbruin. Haal uit die oond en strooi pypkaneel oor
die tert. Laat dit afkoel tot kamertemperatuur. Tert kan
ook in yskas gestoor word.
		
		
Lekker eet
Groete ouma Roelie
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Geschiedenis BC Mixed

BENIEUWD HOE HET MET
ZE GAAT?

De vijf mensen betrokken bij de oprichting van BC Mixed
Door Rien van Kessel

De geschiedenis vermeld dat Mixed is opgericht door 3 mensen,
Joop Kerkhof, Leo Prüst en Louis van Gestel. Echter er waren nog 2
mensen bij de oprichting betrokken, namelijk Maria en John Muller.
Wat was hun inbreng bij de oprichting van de nieuwe badmintonvereniging? En hoe gaat het nu met de vijf mensen die aan de wieg van
BC Mixed stonden in 1961?
minton vanwege een blessure. Hij
voelt zich 'achter de schermen' nog
steeds betrokken bij de vereniging.
Momenteel is hij voorzitter/secretaris en wedstrijdleider van de biljartvereniging bij de Katholieke Bond
van Ouderen (het bloed kruipt waar
het niet gaan kan). Voor het 60-jarig jubileum is, corona-proef, onder
het genot van een kopje koffie een
interviewtje met Joop gehouden
voor dit artikel.

te vereniging wilde volgens Louis
een prestatiegerichte koers varen
(spelen van competitie en toernooien) waarmee hij zich niet kon
verenigen. Hij vond dat bij Mixed
de ontspanning en gezelligheid de
boventoon moest voeren. Hij is in
1986 nog wel met de twee andere
oprichters op de receptie geweest
bij het 25-jarig bestaan van Mixed.
Hij woonde toen is Oss.
Voor het 60-jarig bestaan van
Mixed is geprobeerd contact met
hem te zoeken op zijn laatst bekende adres in Oss, maar daar was de
heer van Gestel niet meer te vinden.

- Joop Kerkhof:
Joop werkte als boekhouder bij de
spijkerfabriek van Thiel in Beek en
Donk, en is een van de initiatiefnemers bij de oprichting van BC.
Mixed, toen 21 jaar.
Joop is secretaris geweest van de
vereniging en twee keer voorzitter.
Naast zitting te hebben gehad in diverse commissies is hij ook voorzitter geweest van de HBB. Bij zowel
Mixed als de HBB is hij tot erelid
benoemd. Joop werd in 1965 met
zijn team kampioen in de A-klasse
van de HBB. De eerste en enige
keer dat Mixed in die klasse kampioen werd tot nu toe. Begin jaren
‘70 is Joop zo’n 10 jaar bij de vereniging weggeweest omdat Mixed
geen team voor de A-klasse op de
been kon krijgen.
Joop moest na deze staat van dienst
bij Mixed in 1999 stoppen met bad-

- Leo Prüst:

- Louis van Gestel:
Louis werkte ook bij van Thiel als
administratie medewerker en een
van de initiatiefnemers bij de oprichting van BC Mixed.
Louis (toen voorzitter van Mixed)
heeft op de bestuursvergadering
van 8 juni 1961 (5 maanden na
de oprichting) zijn aftreden bekend gemaakt. De net opgerich-
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Leo werkte bij van Thiel als administratief medewerker en ook een
van de 3 initiatiefnemers bij de oprichting van BC Mixed, toen 18 jaar.
Hij heeft 2 seizoenen competitie
gespeeld in de B-klasse. In de beginperiode was Leo penningmeester van Mixed en daarna voorzitter,
tot en met 1967. Ook zijn vrouw is
enkele jaren lid geweest van Mixed.
In 1968 is hij nog wel een tijdje penningmeester geweest bij de HBB.
Leo is kort na 1967 vertrokken bij
Mixed maar was wel op de receptie
in 1986 toen Mixed 25 jaar bestond.
Leo Prüst had een baan in een verzorgingshuis in Veghel. Daar is hij
in 1995 overleden en begraven op
52-jarige leeftijd.
Wordt vervolgt
21

De plant en zijn verhaal
toe doen. Morgen is soms ook
goed, of volgende week...
Wat ik me weleens afvraag is waar
hij later interesse in krijgt. Gaat ie
ook iets met tuinen leuk vinden, of
zijn moeder achterna. Maar misschien wil ie wel kapper worden of
irritante verkoper of beheerder van
DE kantine (nog effe volhouden dan
Hans;)? Ik denk dat ie licht expert
gaat worden, omdat alle lampjes en
ramen erg interessant zijn nu. Ach
ja, de tijd zal het leren.

HERFSTBLUES
& MINI (MIKS)
Door Tom Poppelaars

Hoe het bij jouw zit weet ik niet,
maar als de bladeren vallen, de
klok terug gaat, de dagen weer grijs
zijn en de mist weer zo dik is dat
je je fiets er tegenaan kunt zetten
(sorry, maar dat moest even) dan
weet je het zeker. De herfstblues is
weer aangebroken.

Een hele titel om vader en moeder te worden. Alle clichés zijn al
voorbij gekomen, en bijna allemaal
waar. Maar dat het een wonder is,
is zeker waar.
De tijd vliegt voorbij en je komt erachter dat dingen die je eerst belangrijk vond er ineens niet meer

En dan de sport... Is ie de nieuwe
mini bij Mixed of gaat ie mee naar
Ajax in z'n nieuwe tenue met ome
Teun of (oud)ome Hans? Of nooit
spelend lid zoals zijn vader? We
zullen zien. Voor nu is slapen, drinken en groot groeien het belangrijkste.
Ik ga ook een herfsttukkie doen,
want je weet maar nooit hoe lang
de nacht gaat worden.

Welkom lieve kleine

LUUK
Johannes Charles

Sommige mensen zijn vermoeiend,
geïrriteerd en somber tijdens die
blues. Bij ons momenteel een ander verhaal. Vermoeid zeker! Geïrriteerd? Ook af en toe. Somber?
Dat niet, we zijn namelijk net ouder
geworden van onze zoon Luuk.

17 SEPTEMBER 2021

04.37 uur I 50 cm I 3540 gram

Trotse ouders
Tom & Evelien Poppelaars

Marianne van Dijk-Swinkels
Het Laar 6a, Aarle-Rixtel
Tel.: 0492-382629
Gespecialiseerd in de risicovoet
en geregistreerd bij
verzekeringen.
22
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Mixed 60+

DE 60+ GROEP
Door Katja van der Vorst

Wie op maandagochtend in Beek
en Donk al vroeg wakker èn bij de
pinken is, ziet zo rond kwart voor
tien menigeen blauw Mixed shirtje
op de fiets richting rollerhal gaan.
Nou zul je denken…. Wat doen die
Mixedmannen in Mixedshirtje op
maandagochtend op de fiets richting de rollerhal? Dat zal ik je vertellen, deze veelal sportveteranen
gaan badmintonnen want sinds 5
jaar is er un clubke opgericht. De
club genaamd “60+ ers”. De meesten van hen zijn met pensioen, de
meesten van hen zijn ook lid van
“moederclub” BC Mixed, de meesten van hen zijn man en ze zijn allemaal nog bloedje fanatiek!
Ik heb ze op een maandagochtend
eens opgezocht en mocht meteen
een partijtje meespelen. Gezelligheid ten top…. Na een partijtje ben
ik onder het genot van een kopje
thee eens verhaal gaan halen aan
de bar. Al snel werd ik geëntertaind
met verhalen over de geschiede-

nis van de club 60+. Toon (Slaets)
vertelde dat een paar pensioengerechtigden, bestaande uit, Tini,
Laurens, Hein, Mari, Theo, Toon
en Toon een jaar of vijf geleden
besloten om op maandagochtend
wat extra beweging in te lassen.
Gewoon, ongedwongen een potje
badmintonnen. Op zoek naar een
locatie werd de rollerhal als ideale
ontmoetingsplek gevonden. Er was
alleen een probleem…. De dansende en swingende roller skatende
dames hadden nog nooit van badmintonners gehoord, laat staan dat
ze bekend waren met de lijnen van
een badmintonbaan. De mannen
waren niet van hun stuk te
krijgen en op een zaterdagochtend
werd er bij de plaatselijke kluswinkel een pot blauwe verf en wat
kwasten ingekocht en zo kwam
het dat er een week later prachtige nieuwe vormen op de houten
vloer van de rollerhal stonden in de
vorm van een badmintonbaan. De
dames keken wat raar op bij deze
rare blauwe lijnen maar…. er kon
gebadmintond worden.
Zo’n 3,5 jaar geleden werd er een
nieuwe vloer gelegd in de hal en
zijn er 2 banen ingetekend. Nu is
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het af en toe zo druk dat een derde
baan niet zou misstaan.
Op de app die al jaren wordt beheerd door Hein zitten 17 personen
waarvan de meesten zeer regelmatig op maandag in de hal te vinden
zijn.
Er zijn weinig regels op de maandag, enkele belangrijke zijn…
 Ben je jarig dan wordt er getrakteerd bij de koffie.
 Op een feestdag die op maandag
valt wordt er gewoon geschoven
naar de dinsdag.
 Er wordt elke keer gewisseld na
één game van 21 punten zodat iedereen aan de beurt komt
 Kun je een keer niet meld je je
netjes af
 Heb je lief of leed te melden dan
staat de groep voor je klaar. Ook
zonder te spelen ben je van harte
welkom om een kopje koffie te komen drinken aan de bar.
Het is een prachtige clubke, dat 60+
en ik hoop dat ze nog lang samen
van onze mooie badmintonsport en
van elkaar mogen genieten op de
maandagochtend.
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Wat er 25 jaar geleden gebeurde.....

ER WERD EEN RECREANTEN
COMPETITIE OPGEZET DOOR
JOWAN IVEN EN MARGARET
VOGELS
Door Jan Driessens
In het november nummer van 1996
stond het verslag van de jaarvergadering. Daarin staat onder meer
dat we toen tien gulden betaalden
voor de feestavond. Tegenwoordig
is dat toch een ander getal en dan
ook nog in euro’s. Het was ook het
einde van de lotto (Wie weet dat
nog?)
Ook werd er toen ingevoerd dat er
op de laatste vrijdag van de maand
geen seniorentraining zou zijn, dus
gewoon vrij spelen.
Het was ook de tijd dat vier gemeentes Laarbeek zouden gaan
heten en daarom werd het seniorentoernooi alvast Laarbeek-toernooi.
Er was ook weer een “kaderavond”
deze keer “Tropical party” genoemd en ook weer in de Schuurherd bij Mari Vereijken.
De feestavond van dat jaar was gepland op 23 november in zaal de
Koppelen.

Het was een drukke toernooi
agenda, liefst zes toernooien in de
maand november stonden er op het
programma, waaronder drie jeugdtoernooien en een seniorentoernooi alleen voor de C- en D-klasse.
Een opmerkelijke fout in het Helmonds dagblad
“Alleen Ruud
Fransen pakte in zijn enkelspel nog
een punt voor de ploeg uit Valkenswaard”. Mixed won die wedstrijd
tegen BCV 2 met 6-2.
Tijdens de Dutch open werd er gespeeld tot negen punten (nog volgens het oude systeem met twee
serveerders.) Wel ging het om drie
gewonnen sets en ook voor de
dames golden dezelfde regels. Zij
werden dus eindelijk gelijkgesteld
aan de heren.
Margaret Vogels en Jowan Iven begonnen aan de opzet van de recreantencompetitie, waarvoor ze zelfs

een eigen logo hadden.
Het werden uiteindelijk vijf teams,
met in elk team één dame. Een
wedstrijd bestond twee herendubbels, twee gemengddubbels en
een herenenkel.
Bij de jeugdcompetitie, BC Mixed
had tien teams, vooral Mixed 8 en
Mixed 9 deden het erg goed, Zij
waren lijstaanvoerders in de J- en
Pupillenklasse.
Er was ook weer een intern jeugdtoernooi gespeeld. Clubkampioen
bij de dames was Anke Donkers en
bij de heren was dat Remco Driessens. Bij de jongere groep waren
dat Anneke Engels en Stan van der
Heijden.
Uit Even lachen:
Volgens mij hebben een radio en
een krant hetzelfde doel.
O ja, denk je dat?
Probeer dan maar eens een haring
in een radio te verpakken!.

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

EEN ZILVEREN
MEDAILLE .....
Door Maike Horijon

Bij de vraag of ik een stukje wilde schrijven in de Minimiks werd
meteen het mogelijke onderwerp erbij aangedragen…:)…
mijn dochter Frederique en haar
zilveren medaille tijdens de Paralympische spelen in Tokio. Zij
heeft deze behaald in het landen
teamtoernooi van de tafeltennissers samen met Kelly van Zon.
Voor haar achtergrond: Frederique
is geboren met een cerebrale parese en is daardoor halfzijdig spastisch. Dit belemmert haar gelukkig
niet al te veel in het dagelijks leven
ofwel ze heeft er prima mee leren
leven.
Frederique traint sinds september 2019 gemiddeld 15-20 uur per
week op Papendal in Arnhem binnen het topsportprogramma, naast
haar studie Pedagogische Wetenschappen in Nijmegen. Een druk
bestaan met daarnaast nog competitie, (internationale) toernooien en
op zijn tijd ook nog wat gezellige,
sociale aangelegenheden.

Haar inzet op Papendal had tot doel
kwalificatie voor de paralympische
spelen in Parijs in 2024. Begin mei
kwam echter het vertrouwelijke bericht dat NOC/NSF een wildcard
voor haar aan ging vragen om alsnog naar Tokio te kunnen gaan. Ze
had zichzelf hiervoor niet gekwalificeerd in het enkelspel, maar de Nederlandse tafeltennisbond zag mogelijkheden in een combinatie met
Kelly van Zon, inmiddels drievoudig
gouden winnaar in het enkelspel.
Dat was hartstikke spannend en
toen de definitieve “go” eind juni
kwam was de blijdschap dan ook
groot. De andere kant van de medaille was dat ze zich nog strenger
aan de corona-maatregelen moest
gaan houden om maar niet net van
tevoren besmet te raken, en we elkaar uiteindelijk bijna 5 weken niet
gezien hebben.
Ook werd er vanaf mei extra veel
getraind om zo goed mogelijk
voorbereid te zijn en moest ze
certificaten rondom het dopingreglement behalen, persfoto’s laten
maken, kleding passen, interviews
geven, etc. Van alles waar je niet
meteen bij stil staat en dat in een
heel korte tijd moest gebeuren. Uiteindelijk stond het koffertje klaar,
maar helaas mochten er geen fans/
toeschouwers mee naar Tokio en
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hebben wij maar weinig mee kunnen krijgen van het hele gebeuren.
Haar wedstrijden waren, buiten de
finale, niet via de live stream te volgen en enkel de halve finale konden
we via een realtime digitale puntentelling volgen. Telkens spannend
voor wie het punt gegeven werd,
maar het kwartje viel de goede
kant op! In de finale bleek het Chinese team toch een flinke maat te
groot, maar de zilveren plak was
binnen. Feest alom! Ook mijn telefoon is twee dagen lang ontploft en
we hebben echt even met elkaar in
feestelijke bubbel geleefd en meteen een groots welkom-thuis-feest
gegeven nadat we haar van Schiphol opgehaald hadden.
Ook daarna stonden er voor Frederique nog allerlei festiviteiten op
het programma, zoals een bezoek
aan de Koning en huldigingen door
NOC/NSF, het ministerie, de gemeente, Topsport Brabant, haar
oude middelbare school en de tafeltennisvereniging.
Terugkijkend was het erg jammer
dat je bij zo’n bijzonder en groots
evenement niet alle momenten live
met elkaar beleeft, niet haar blijdschap kon delen, maar haar ook
niet kon steunen op de moeilijke
momenten. De corona beperkingen waren uiteindelijk toch best pittig en ook het moeten spelen met
blessures en pijntjes (“pillen erin en
door…”) waren nieuwe ervaringen
voor haar. Maar hee, je staat dan
ook op de paralympische spelen!
Uiteindelijk vertaalden alle inspanningen zich in een zilveren medaille, een prachtige bekroning van
haar mentaliteit en sportieve inzet,
en een resultaat om, ook als moeder, oprecht trots op te zijn. Maar
nog trotser ben ik op haar zelfvertrouwen om het uiteindelijk “toch
maar te doen” en je -in je uppie- als
20-jarige aan de andere kant van
de wereld in een volslagen nieuwe,
onbekende omgeving weten te redden. Ervaringen die haar als mens
vormen en die je de rest van je leven met je meeneemt.
Diepe buiging voor mijn kind.
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Competitie verslagen

EEN
BIJZONDERE
WEDSTRIJD
VOOR MIXED 4
MIXED 4 - DE VALKEN 2
Door Arne van de Wijdeven
Op de laatste dag van september
trad Mixed 4 aan tegen het jeugdige Mierlo.
Mixed heeft 5 heren in het team.
Dat is maar goed ook want er was
al meteen een invaller nodig. Als
erelid van de HBB kon Arne meteen al 1 van zijn coupons inleveren en zodoende de HBB voorzitter
strikken om mee te spelen.
Dat bracht meteen ontzag bij de
tegenstander. Het voltallige team
van Mierlo stond dan ook met gepoetste schoenen en tanden keurig
op een rijtje gereed toen onze invaller de badmintontempel betrad.
Uw verslaggever had hen namelijk
verteld dat onze vorst zijn opwachting zou maken. Het koningsgezinde Mierlo keek dan ook vreemd op
toen niet Willem-Alexander het veld
betrad met onze eigen vorst, Teun
van de.
Van schrik verloor Mierlo meteen
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het tweede gemengd dubbel in
twee sets.
Het eerste gemengd dubbel mag
als uitermate bijzonder de boeken
in. Wat daar gebeurde heb ik nog
nooit meegemaakt. Op de baan
werd geschopt en gestompt! De
zaalwacht greep niet eens in. Helaas was onze Marije het slachtoffer. Ze kan gelukkig een stootje
hebben maar dit ging erg ver. Uw
verslaggever ter plaatse stormde
als een held met gevaar voor eigen
leven de baan op om Marije te ontzetten. Oma Maridy wist de situatie
echter te temperen en legde uit dat
het heel normaal is dat een baby
schopt en stompt in de buik. Aha,
nu snapte ik meteen dat het geen
coronakilos waren welke Marije
meezeulde. Vond het al vreemd dat
ze er zo luchtig onder was. Kort samengevat voor de lezer met haast:
na de dubbels stond het 2-2 waarvan 9 sets gewonnen door Mixed
en slechts 8 door Mierlo. Eigenlijk
stond Mixed dus voor.
Over de singels kan ik kort zijn,
maar dat doe ik niet.
Menig speler moest tijdens de singel de baan verlaten met snijwonden. De EHBO had het er maar
druk mee. Onze eigen zaalwacht
Dorien/Paul ging op onderzoek uit.
Na een kwartiertje feitvinden werd
de oorzaak ontdekt. Het licht was te
scherp.
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Als compensatie werd in het donker verder gespeeld. Dit bleek
geen succes. Beide damesenkels
werden verloren. Snel werd Katja
gebeld. Niet alleen is ze de zus van,
neenee Katja heeft daarnaast ook
een toegangspas tot het Elkerliek
ziekenhuis. Maar zelfs daar wist
men verloren enkels niet terug aan
te naaien. Jammer. 4-2 voor Mierlo.
Met het licht weer aan konden de
Dames Daems gaan tellen. Geen
woordgrap over deze mooie lettercombinatie van familienaam en
persoonsaanduiding.
Onder een daverend en repeterend applaus wist Andrew zijn 30
jaar jongere opponent met klinkende cijfers te verslaan. Het applaus
bleek echter voor twee andere
banen bestemd te zijn. Men klapte echter net teveel naar links. De
daardoor ontstane wind maakte het
voor Teun erg lastig. Probeer het
zelf maar eens om met wind tegen
te badmintonnen. Of te plassen. De
eerste set werd verloren daardoor.
Helaas draaide niet alleen Teun van
speelhelft. Met hem ging ook het
publiek andersom staan. Tsja en
dan wordt het enorm moeilijk. Zelf
met de aanmoedigingen van Sabitri
in de rug bleek het een taaie set te
worden. Teun knokte als de buikbaby van Marije. De Mierlaan aan de
overkant van het net bleek net iets
sterker. Eindresultaat 5-3 en 3,75
Euro parkeergeld.

HET ZOU
WEER EEN
BIJZONDERE
AVOND
WORDEN
MIXED 4 - BC 85 1

Door Arne van de Wijdeven
Wij meenden dat de 85 in BC 85
stond voor de gemiddelde leeftijd
van de spelers. Dat zou dan een
interessante wedstrijd worden met
rollators op de baan. Nou het gebeurde dus inderdaad. Er kwam
een rollator de baan op. Vermomd
als rolstoel, dat wel. En ook niet op
onze baan maar een andere baan,
dat ook.
Die 85 bleek de opgetelde leeftijd
te zijn van de spelers van BC85 1.
Allemaal in topconditie en net vrij
van beugel. Andrew en Arne zijn
samen goed voor 100 jaar (neenee

geen gevangenisstraf maar leeftijd)
dus dat zou werkelijk interessant
worden. Vooraf tekenden we voor
een 4-4 gelijkspel. Helaas dacht de
wedstrijdleiding daar anders over.
Ze verordonneerden dat we de
wedstrijd gewoon moesten spelen,
getekend of niet.
Met frisse moed werd aan de GDs
begonnen. Tsja en daar had je het
al. De moed was zo fris dat Sabitris
kauwgom bevroor in haar mond.
Dan wordt het lastig om uit of in te
roepen. Het gevolg was dat Arne
regelmatig de tribune op rende om
een afzwaaier van de tegenstander toch terug te slaan. Ai een 1-0
achterstand. Op een andere baan
wonnen Jente en Andrew relatief
eenvoudig. Relatief? Dat heb ik
eens even opgezocht in het woordenboek. Relatief dat wordt gezien
ten opzichte van iets anders. Als
je de winst vergelijkt met de winst
van 100 kg lichaamsgewicht in een
uur… ja dan was de winst van de
partij relatief eenvoudig inderdaad.
Maar vergelijk je het met balwinst
van 1 balletje in de ballenbak bij de
Ikea? Nou dan was dit eigenlijk een
relatief moeilijke winst. Het is dus
eigenlijk maar hoe je het bekijkt.

TEAMUITJE MIXED 1
EINDIGD IN DE GREPPEL
Door Ruud van Kilsdonk
Op 16 juli 2021 konden we eindelijk
het teamuitje seizoen 2020-2021
houden. Uniek was dit teamuitje al
voordat het begon. Het teamuitje
zou, gemeten in uren, langer duren
dan de gespeelde competitie in
totaal. Die verdomde Corona had
het seizoen voortijdig beëindigd.
De opstelling voor die avond was
duidelijk, BBQ in de hoek en de dames in de keuken. Ons Dorien had
haar beste eten meegenomen van
het werk (ja heus, Dorien is een
echte keukenprinses). Gastvrijheid
van Anke en haar lieve ouders. Dat
deze ouders lief zijn zult u later nog
lezen.

Ik dwaal af.
HD en DD werden netjes verdeeld.
Twee D’s voor de tegenstander en
een H en een D voor ons. 2-2 dus.
Ook mooi verdeeld.
Wat doe je dan met de singel partijen? Als we die ook netjes wilden
verdelen dan kon dat alleen maar
met mooie even getallen in de sets.
Besloten werd dat de dames hun
singles in twee sets ieder zouden
winnen. Andrew had inmiddels onafgebroken op de baan gestaan.
We kregen hem er gewoon niet af.
Afgesproken werd dat hij nog 1 set
mocht blijven staan. Want daarna
was het wel welletjes. Wel? Maar
ja dan moest Arne het 3 sets volhouden tegen zijn 33 jaar jongere
tegenstander. Van zeuren wordt
niemand beter. Behalve dan de
uitvinder van het spreekwoordenboek. Er is namelijk geen spreekwoord met het woord zeuren. Zoek
het maar op. Zo gezegd zo gedaan.
Opgezocht, niet gevonden, drie
sets gespeeld, 4-4. 3 euro 89 aan
parkeergeld later konden we met
een goed maar moe gevoel huiswaarts keren

zich het beste omschrijven als een
combinatie van waku waku, 2 voor
twaalf, hints en pictionary met een
vleugje zout en grote bak humor.
Ohh ja, en met een zaadbalhaarwortelzakje of zoiets. Als u daar
meer over wilt weten kunt u zich tot
Paul wenden. De teams voor deze

Alle teamleden konden bij het uitje aanwezig zijn (Jan, Paul, Rene,
Ruud, Anke, Dorien en Robin). De
avond begon met een cocktail en
wat glazen bier. Om vervolgens
te worden voorzien van heerlijk
eten, dat van bijzonder hoge kwaliteit was. Alleen het beste is goed
genoeg voor MIxed I. Na het eten
en drinken was het tijd voor een
spelletje. Over naam van het spelletje was nog was discussie. Was
het nu "Slabakken" of "Vergieten",
uw verslaggever weet het inmiddels ook niet meer. Desondanks
kan wel worden opgemerkt dat het
een gezellig spel was. Het spel laat
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avond waren de mannen tegen de
vrouwen. En de winnaars waren de
mannen, aldus uw verslaggever :).
Tegen de tijd dat de maan zijn hoogste punt had bereikt ging het eerste
teamlid naar huis. Althans, dat was
de bedoeling. Voor wie niet bekend
is met "Het Laar" en uit de grote
stad komt zijn greppels en sloten
een onvoorziene situatie. Zo kon
het gebeuren dat wij als team een
nieuwe teambuilding activiteit hadden gekegen. Wij kregen namelijk

de taak een auto uit de greppel te
tillen. Laat dat nu het moment zijn
waarom de ouders van Anke weer
uit bed konden komen (heel lief,
toch). Graag neem ik u mee in een
korte conversatie van dat moment:
Mixed I lid: "Hoe gaan we die auto
uit de sloot krijgen"
Papa Anke: "Gewoon, die krikken
we er even uit"
Mixed I lid: "Waar halen we die krik
dan vandaan"
Papa Anke: "Nou gewoon, die pak
ik wel ff, ik ben industrieel verhui-

zer".
En zo gebeurde het dat de auto
uit de sloot werd gekrikt en dat de
oom van Anke (ja, die was om 2.30
nog wakker) de auto met de shovel
uit de sloot kon trekken. Voor details, vraagt u dat na aan Rene.

wedstrijd voor de deur, tegen Brabantia 2. Helaas had Rob na de eerste wedstrijd af moeten haken met
een rugblessure. Met Koss hadden
we niet de minste vervanger weten te strikken. Koss wist, net als
opnieuw Neva en Ton alle sets te
winnen en zo 4 punten te pakken.
Omdat ook Anniek haar single erg
overtuigend wist te pakken was
de winst weer binnen. Zeer mooi,
zeker omdat de prestaties van Evi
en mij te wensen over lieten. Later
bleek dat Evi een erg goed excuus
had, naar mijn excuus ben ik nog
steeds op zoek. Eindstand, 3-5
winst en heel even koploper. Vieren
dus in café de Wals, met kaassoufflés én muziek dit keer.
Na weer een paar weekjes rust
stond de confrontatie met titelfavoriet RBC 1 op het programma.
Opnieuw moest er serieus gepuzzeld worden in onze samenstelling.
Rob kon er nog niet bij zijn door
zijn blessure en ook zijn vervanger
Arne haakte op de wedstrijddag
ziek af. Ook ik kon er door een positieve coronatest helaas niet bij
zijn. Gelukkig wilde singel-fanaat
Teun ons uit de brand helpen door

3 wedstrijden op zich te nemen.
Ton zou zijn singel laten schieten
en zo konden er toch 7 wedstrijden
gespeeld worden. Dit bleken erg
spannende wedstrijden te zijn, met
meerdere drie-setters en setstanden als 24-22 (2x). Alles viel net de
kant van RBC op en dus keken we
tegen een achterstand van 7-0 aan.
In de laatste wedstrijd mocht Neva
aantreden tegen een dame die naar
eigen zeggen al 5 jaar geen single
verloren had. Geen probleem dacht
Neva, met 18-21 en 19-21 redde ze
gewoon onze eer. Op naar de volgende, op 10 november tegen Bakel 1. Koss en Teun bedankt voor
het invallen!

Samengevat was het een geslaagd
en competitief uitje, met goed eten
en drinken en de nodige teambuilding. Voor herhaling vatbaar.

SEIZOENSTART
MIXED 3
MIERLO 4 - MIXED 3
BRABANTIA 2 - MIXED 3
RBC 1 - MIXED 3
Door Bas Fransen
Na zomerbadminton, een teamuitje
en een enkele training mocht Mixed
3 op woensdag 6 oktober voor het
eerst aan de bak in de nieuwe competitie. Zonder Evelien, die thuis
geniet van haar pasgeboren zoontje Luuk en zonder Evi, ook aan het
genieten ergens op een eiland in
de Atlantische Oceaan. Maar wel
met Neva, onze nieuwe aanwinst
die voor het eerst een competitie
seizoen bij de senioren speelt. Tegenstander is Mierlo 4, dat ook niet
aantreedt met hun volledige team
en ook een nieuwe speelster uit de
jeugd heeft. Er leken dus kansen
te liggen en dat bleek te kloppen.
Nog voordat ik mijn trainingspak
uit hoefde te doen stonden we al
met 5-0 voor en had Neva haar
eerste 3 partijen als senioren lid al
gewonnen. Nadat daarna ook Anniek en ik onze wedstrijden wisten
te winnen stond er zowaar een 0-8
stand op het formulier. Dat is nog
eens lekker beginnen. Zeer terecht
werd de winst gevierd met (bevroren) snacks, een lekker biertje en
met gezelschap van katten Nori en
Vicki in café de Wals.
Eén week later stond de volgende
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Senioren competitie

PROGRAMMA
SEIZOEN 2021-2022
Datum

Team

25-11-21

Mixed 4 - Hanevoet 2

15

01-12-21

Mixed 1 - Mierlo 1

2

BCAB 2 - Mixed 6

5

02-12-21

BCAB 1- Mixed 2

3

Mixed 1 - Con Brio 2

15

Baan

Mierlo 6 - Mixed 5

11

Mixed 3 - Eindhoven 1

15

09-12-21

Mixed 2 - Hanevoet 1

15

16-12-21

Mixed 5 - De Valken 3

3

22-12-21

ASML 1 - Mixed 6

4

Mixed 4 - Sm Bruang 2

15

Mixed 1 - Mierlo 2

2

Datum

Team

03-02-22

Someren 2 - Mixed 5

09-02-22
10-02-22
16-02-22
17-02-22

Baan

4

Mixed 2 - De Valken 4

13

Mixed 3 - RBC 1

15

Mixed 4 - BC’85 1

2

Mixed 5 - Mierlo 6

15

Brabantia 1 - Mixed 1

2

Mixed 2 - Sm Bruang 1

15

Someren 4 - Mixed 6

2

Mierlo 7 - Mixed 6

13

Bakel 2 - Mixed 4

4

Mixed 3 - Phoenix 2

15

23-02-22

Ganzeveer 2 - Mixed 6

4

Mixed 2 - Someren 1

11

09-03-22

Bakel 1 - Mixed 3

5

Con Brio 3 - Mixed 5

12

10-03-22

Mierlo 1 - Mixed 1

2

12-01-22

Mixed 1 - Ganzeveer 1

11

Hanevoet 2 - Mixed 4

15

13-01-22

Mixed 4 - Mierlo 5

5

Eindhoven 1 - Mixed 3

5

19-01-22

Phoenix 1 - Mixed 2

1

Mixed 2 - BCAB 1

11

Geldrop 2 - Mixed 5

3

24-03-22

Hanevoet 1 - Mixed 2

11

Mixed 6 - De Valken 4

4

31-03-22

Mixed 6 - ASML 1

2

Mixed 1 - Con Brio 1

13

Sm Bruang 2 - Mixed 4

13

Mixed 3 - Mierlo 4

14

Mierlo 2 - Mixed 1

3

23-12-21

20-01-22
27-01-22
02-02-22

17-03-22

06-04-22

Mixed 4 - De Valken 2

11

Mixed 6 - Mierlo 7

14

Mixed 3 - Brabantia 2

14

07-04-22

Someren 1 - Mixed 2

15

Mixed 2 - Mierlo 3

4

20-04-22

Phoenix 2 - Mixed 3

2

BEKERWEDSTRIJDEN
Datum

Team

17-11-2021

Mixed 1 - Mierlo 2

Bn

3

Mixed 2 - Sm Bruang 1

12

Mixed 3 - Phoenix 2

14

18-11-2021

Mixed 4 - Sm Bruang 2

5

24-11-2021

Mixed 5 - Geldrop 1

4

25-11-2021

Hanevoet 3 - Mixed 6

1
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UITSLAGEN

Team

29-09

Ganzeveer 1 - Mixed 1

8-0

30-09

Mierlo 5 - Mixed 4

5-3

06-10

Mixed 2 - Phoenix 1

1-7

De Valken 4 - Mixed 6

1-7

07-10

13-10

STANDENLIJST
SEIZOEN 2021-2022
Mixed 1

14-10
20-10

Mixed 2

Hoofdklasse

Topklasse

UITSLAG

Datum

Mierlo 4 - Mixed 3

0-8

De Valken 3 - Mixed 5

6-2

Con Brio 1 - Mixed 1

4-4

De Valken 2 - Mixed 4

0-8

Mierlo 3 - Mixed 2

4-4

Brabantia 2 - Mixed 3

3-5

Mixed 5 - Con Brio 3

6-2

Mixed 6 - BCAB 2

2-6

Con Brio 2 - Mixed 1

2-6

De Valken 1 - Mixed 2

2-6

Mixed 5 - Geldrop 2

5-3

3-18

21-10

BC’85 1 - Mixed 4

4-4

Hanevoet 1

3-17

03-11

Mixed 1 - Brabantia 1

2-6

Phoenix 1

3-13

04-11

Mixed 6 - Someren 4

3-5

4

Mierlo 3

3-12

RBC 1 - Mixed 3

7-1

4-12

5

Mixed 2

3-11

Con Brio 2

4-11

6

Someren 1

3-10

Mierlo 2

3-8

7

De Valken 1

3-9

8

8

BCAB 1

3-6

Mixed 3

Mixed 4

1

Ganzeveer 1

3-20

2

Con Brio 1

3-17

2

3

Brabantia 1

3-14

3

4

Mierlo 1

4-14

5

Mixed 1

6
7

1

Sm Bruang 1

Eerste klasse

Overgangs klasse
1

RBC 1

3-19

1

Hanevoet 2

4-25

2

Eindhoven 1

3-15

2

Mixed 4

3-15

3

Mixed 3

3-14

3

BC 85 1

3-14

4

Phoenix 2

2-7

4

Sm Bruang 2

2-9

5

Brabantia 2

3-7

5

Mierlo 5

2-6

6

Bakel 1

2-7

6

Bakel 2

1-2

7

Mierlo 4

2-3

7

De Valken 2

3-1

Mixed 5

Mixed 6

Tweede klasse I

Derde klasse II

BESTE COMPETITIE
SPELER SEIZOEN 2021-2022
Scoringspercentages DAMES
s

w

%

1

Jente Jansen

3

3

100

2

Neva van der Vorst

7

6

86

3

Suzanne Bouman

9

7

78

4

Katja van der Vorst

6

4

67

5

Anniek van Leuken

7

4

57

Scoringspercentages HEREN

Someren 2

3-19

1

Someren 4

3-15

2

Geldrop 2

3-16

2

Ganzeveer 2

3-14

3

Mixed 5

3-13

3

Mixed 6

3-12

1

4

De Valken 3

3-12

4

ASML 1

2-10

5

Mierlo 6

3-6

5

BCAB 2

2-9

6

Con Brio 3

3-6

6
7

1

7

30

s

w

%

Jan de Jong

4

4

100

2

Endrew Muller

7

6

86

3

Arne van de Wijdeven

8

6

75

Mierlo 7

2-7

4

Dennis Verlijsdonk

6

4

67

De Valken 4

3-5

5

Ronald Hertogs

6

4

67
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Marlie Fransen

Van de jeugdcommissie
Op 17 september j.l. hebben we afscheid genomen van Sanne van Lieshout als jeugdbegeleidster. Sanne is
druk bezig met afstuderen en daar heeft ze haar tijd op dit moment hard voor nodig. Sanne heeft wel aangegeven om evt. in te vallen. Dus we hoeven haar gelukkig niet volledig te missen. We wensen haar heel veel
succes met haar studie en hopen haar later nog terug te zien als vaste jeugd trainster.

Toernooischema
Datum

Toernooi

28-11-2021

Uitwisseling met jeugdleden van de
Bossche Badminton Bond

19-12-2021

HBB jeugdkampioenschappen

27-12-2021

Oliebollen toernooi van BC Phoenix

30-01-2022

BC Mixed Open Jeugdtoernooi

16-04-2022 BC Bakel jeugdtoernooi (onder
voorbehoud)
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Jeugddag 2021

EEN EXTRA INGELASTE
FEESTDAG VANWEGE HET
60 JARIG JUBILEUM

Door Bas Fransen

Zoals we allemaal weten bestaat BC Mixed in 2021 zestig jaar. We
zouden dit in juni met alle jeugd gaan vieren in de vorm van een
spectaculair jeugdkamp. Helaas kon dat geen doorgang vinden
en moest het jeugdkamp een jaartje doorgeschoven worden naar
juni 2022. Dat spectaculaire weekend gaat er dus alsnog komen,
maar we wilden dit jaar natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan.
Daarom besloten we in september een jeugddag te organiseren.

Op 25 september, een dag na de
officiële opening van het jubileumjaar, waren er maar liefst 54
jeugdleden aanwezig om er samen
een leuke dag van te maken. De
burgemeester had zich tijdens de
opening afgevraagd of BC Mixed
eigenlijk wel echt een badmintonvereniging was, of meer een
feestvereniging. De meeste van
de aanwezige jeugd zei toen toch
wel echt voor het badmintonnen te
komen, maar een dag later was het
wel degelijk alweer groot feest. Op
het grasveld bij de familie van der
Vegt werd de jeugd 's ochtends in
3 groepen verdeeld. De allerjongste jeugd, inclusief mini's, gingen
samen met Anniek en Lieke op een

echt piraten avontuur. Er was namelijk een oude brief in een fles aan-
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gespoeld, de kleine piraat was op
de woeste zee een schatkist kwijtgeraakt! Onze geschminkte piraaa
tjes mochten onder andere parels
zoeken, tikkertje spelen, snoepjes
uit het water vissen en uiteindelijk
kregen ze zo de schatkaart om de
schatkist te vinden. Op een ander
veld was de middengroep ook bezig met een aantal leuke spellen,
zoals fopbal, bungelende bengel
en het steen/papier/schaar-hoepelspel. Het ging er zeer fanatiek aan
toe bij deze grote groep kinderen.
Vooral het steen/papier/schaar spel
beviel zo goed dat later onze oudste groep dit spel ook nog wel eens
wilde spelen. Die oudste groep was
namelijk 's ochtends niet op het
sportveld te vinden, maar moest
via een reeks puzzels en kluisjes op
het industrieterrein weer terug te
zien komen met de juiste eind-code. Via een logigram, raadsels,
een sudoku, verknipte codetaal en
decodeersleutels en zelfs verborgen aanwijzingen in een tijdschrift
vonden uiteindelijk alle groepjes
de weg terug met de juiste code.
Met een minimaal verschil van 5
minuutjes waren het uiteindelijk
Neva, Lieke en Stijn die als eerste
met de juiste code terug waren.
Na het ochtendprogramma kwam
de frietkar en werd er zichtbaar genoten van de friet en snacks. Nog
even spelen en een groepsfoto met
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alle jeugd, en toen was het alweer
tijd voor de mini's om doei te zeggen en naar huis te gaan. Het was
alleen zo leuk dat er zelfs een mini
(Norah) was die helemaal niet naar
huis wilde en gewoon ook de middag nog gezellig mee bleef doen. 's
Middags stond namelijk traditioneel
de zeskamp op het programma.
Er was dit jaar extra uitgepakt en
dus was er naast de grote stormbaan ook een grote opblaas puzzle, een grote voetbal sjoelbak en
koe die gemolken moest worden.
Daarnaast was natuurlijk ook het
buikschuiven weer van de partij en
moest er met ringen om de slurf

TOEN ONZE
JEUGDBEGELEIDING
ZELF NOG
“JEUGD” WAS

Herken jij ze?

Veel van onze jeugdbegeleiders zijn zelf
als jeugdlid begonnen
bij BC Mixed. Toen
zij naar de senioren
gingen zijn ze de jeugd
gaan begeleiden. We
zijn benieuwd of jij ze
herkent?
Ze kwam op 16 februari 1990 bij BC
Mixed en was toen 9
jaar. In het seizoen
1991-1992 speelde ze
voor het eerst competitie. Ze speelde 6 jaar
jeugdcompetitie
en
werd 2 keer kampioen in seizoen 19931994 en 1994-1995.
In 1997 begon zij met
het begeleiden van de
jeugd en kwam ze in
de jeugdcommissie

Sinds 5 mei 2006 is
zij lid van de vereniging.
Haar eerste
competitie wedstrijd
speelde zij in seizoen
2007-2008. In het totaal heeft zij 10 jaar
jeugdcompetitie gespeeld. In 2012-2013
werd zij met mixed 3
kampioen in de E-klasse. In 2013 werd ze
clubkampioene bij de
jeugd. In 2016 werd ze
jeugdbegeleidster.
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van een olifantje gegooid worden.
Gelukkig zat ook het weer ons echt
mee en was het na een regenachtige week opeens heel de dag droog
en liet ook de temperatuur het toe
om te gaan buikschuiven. Eervolle
vermelding bij het buikschuiven is
er voor Ise, die met groot gemak
elke keer weer het einde van de
buikschuifbaan wist te bereiken.
Op de opzwepende muziek van DJ
Paul was ook de zeskamp een genot om te aanschouwen. Iedereen,
welke leeftijd dan ook, deed fanatiek mee en de oudste jeugd nam
de kleintjes goed mee in de spellen. Aan het eind van de middag
werden de scores opgemaakt en
hadden we een duidelijke winnaar.
Het team van Rune, Tim, Jesse,
Lisa, Jasmijn en Lieke werd beloond met een medaille en snoepzak. Daarmee zat de jeugddag er
alweer op en ging iedereen tevreden (en moe) naar huis.
De jeugdbegeleiding bleef nog
even langer. Tot in de late avond
werden zij met een heerlijke barbecue bedankt voor hun inzet gedurende het afgelopen seizoen. De
avond werd gezellig afgesloten om
het kampvuur waar iedereen zijn
favoriete muziek bij Ton aan kon
vragen. Daarna ging ook de jeugdbegeleiding erg moe, maar zeer
tevreden naar huis. Nogmaals bedankt aan alle aanwezige jeugd en
jeugdbegeleiding voor deze leuke
dag! De foto's staan inmiddels allemaal op onze website en zijn zeker
het bekijken waard

thuis mag ik niet
zo de melk uit
het pak halen

geoefend thuis
in de gang

wat doe
jij nou?

jou over de
kop duwen

wij zitten in
dezelfde klas

dat schept
een band

rood draadje
is boem

waar staan wij
eigenlijk voor in de rij?

stop maar. Hier zitten
geen bounties in

dit is de laatste
keer dat ik ga slaapzakspringennnzzzzzzzz
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Next time:
Desley van Schijndel
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Jeugd Clubkampioenschappen 2021

KAMPIOENSCHAPPEN MET
EEN FEESTELIJK TINTJE.
Door Marlie Fransen

Op zaterdag 6 november stonden eindelijk weer (na twee jaar) de
clubkampioenschappen op het programma. Onder leiding van de
ervaren toernooicommissie verliepen de wedstrijden uitstekend.
Ruim 50 kinderen hadden zich opgegeven. In 3 klassen en in 3 onderdelen was het een druk programma voor de jeugd. Er werd heel
sportief gespeeld en het was mooi om te zien hoe de kinderen door
de jeugdbegeleiding of door andere behulpzame senioren leden
steeds weer naar hun baan werden begeleid.
Gedurende de hele dag werden zij
geholpen door jeugdbegeleiders
en leden van BC Mixed die zelf ook
deelnamen aan het toernooi.
Vele sportieve wedstrijden werden
er gespeeld. Om 13.00 uur verzorgden Lieke en Anniek met de
Mini's een demonstratie training.
Onze jongste jeugdleden lieten aan
hun ouders, opa's en oma's zien
wat ze al allemaal geleerd hebben.
Na afloop werden de kinderen beloont met een echte beker.
Rond 16.00 werd er begonnen aan
de finale rondes. Op het einde van
de dag na zeer spannende partijen mochten Rune van der Vorst
en Mirne Jansen zich jeugdkampioen van BC Mixed noemen. In de
B-klasse waren het Tim
Boelens en FLoor Brans
en in de C-klasse Jelte
Bouman en Suze DerkJansen
sen die de eerste prijs
wisten te behalen.
In de kantine werd de
prijsuitreiking
gehouden en alle deelnemers
kregen een heerlijk
frietje met een snack
erbij. Na afloop van de
prijsuitreiking was er
nog een loterij. Het was
een geweldige dag,
moe en voldaan gingen
de kinderen hierna huiswaarts.

Bij binnenkomst moest men zich
melden en werd er de coronacheck
uitgevoerd. Alle deelnemers kregen een mooie jubileum handdoek,
twee consumpties en een lootje
voor de loterij. Om klokslag 9.00
uur opende de voorzitter van onze
vereniging het toernooi waarna de
eerste wedstrijden ingezet konden
worden.
Als eerste waren alle jeugdleden
aan de beurt. Voor veel kinderen uit
de C-klasse was dit hun allereerste
toernooi dus het was zeer spannend. Lieke Fransen en Wendy Verbrugge waren speciaal aanwezig
om samen met de toernooicommissie alles in goede banen te leiden,
zij deden niet mee aan het toernooi.

Clubkampioenen 2021-2022
Rune van der Vorst en Mirne
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UITSLAGEN Jeugd A

UITSLAGEN Jeugd B

UITSLAGEN Jeugd C

HE A

1 Rune vd Vorst
2 Marik Jansen
3 Niels vd Kerkhof
4 Joris Boelens

HE B

1 Tim Boelens
2 Tim Slaets
3 Sven Gordijn
4 Jimmie Coppens

HE C

1 Jelte Bouman
2 Daaf Coppens
3 Cas Doesburg
4 Gijs Bouman

DE A

1 Mirne Jansen
2 Lieke de Visscher
3 Irene Slaets
4 Marit vd Kerkhof

DE B

1 Floor Brans
2 Evi Derksen
3 Fenna vd Meulengraaf
4 Femke Boelens

DE C

DD A

1 Irene Slaets / Lieke de
Visscher
2 Mirne Jansen/ Marit vd
Kerkhof

DD B

1 Floor Brans/
Iris Brouwers
2 Femke Boelens/ Lisa
Deckers

1 Suze Derksen
2 Imke Habraken
3 Felicia Verbrugge
4 Lieke van Beek
5 Norah v Duijnhoven

HD A

1 Stijn Derksen/ Rune vd
Vorst
2 Joris Boelens/ Marik J
ansen

HD B

1 Tim Boelens/ Jimmie
Coppens
2 Tim Slaets/ Jochem vd
Ven

GD A 1 Rune vd Vorst/ Lieke de
Visscher
3 Stijn Derksen/
Irene Slaets

GD B 1 Tim Boelens/
Femke Boelens
2 Sven Gordijn/ Renske
v Melfoort

KLEURWEDSTRIJD

DD C 1 Suze Derksen/ Imke
Habraken
2 Lieke v Beek/ Felicia
Verbrugge
HD C 1 Gijs Bouman/ Daaf
Coppens
2 Jelte Bouman/ Cas
Doesburg
GD C 1 Daaf Coppens/ Felicia
Verbrugge
2 Gijs Bouman/ Lieke v
Beek

Aan het begin van de prijsuitreiking van de clubkampioenschappen werd er nog een speciale prijs uitgereikt.
Tijdens de opening van het jubileumjaar hebben alle kinderen een kleurplaat ontvangen en mochten ze
meedoen met een kleurwedstrijd. Acht kinderen hadden een mooie kleurplaat ingeleverd, De redactie heeft
samen met alle jeugdbegeleiders hun stem uitgebracht. Het was zeer spannend en de strijd ging tenslotte tussen de kleurplaat van Imke Habraken en Jens Vermolen. Met 1 stem verschil ging de prijs tenslotte naar Jens.
Alle andere kinderen werden beloont met een heerlijke snoepzak.
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DE BAD-MINI-TON DEMONSTRATIE TRAINING
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4)
Wat is je favoriete eten? En wat vind je
vies om te eten?
Mijn favoriete eten is spareribs. Ik kan het echt elke
dag eten want het is zóóóó lekker. Maar spruitjes, witlof, en zuurkool vind ik aan de andere kant erg vies. Dat
zou ik het liefste nooit eten.
5)
Als je tijd voor jezelf hebt, wat vind je dan
het leukste om te doen? Binnen of buiten?
Ik hou heel erg van tv kijken en lekker even gamen.
Maar ik wil ook vaak creatief bezig zijn.

BESTE MINIMIKS LEZERS
In deze tweede gloedjenieuwe Minimiks hebben
we Féline Hertogs gevraagd om mee te doen aan
de rubriek “Wat een vraag!”. We zijn blij dat ze ja
heeft gezegd. Hieronder het interview wat we met
Féline hebben gehad.
Hallo, mijn naam is Féline Hertogs en ik word deze
maand 13 jaar. Ik weet niet meer precies wanneer ik
bij de club ben begonnen maar ondertussen speel ik
al even bij BC Mixed wat ik erg leuk vind. Mijn broertje
Mathijs van 9 heeft ook een paar keer meegedaan met
de training maar hij vond het niet zo leuk en zit nu op
tennis. Mijn vader Ronald badmintont wel bij de club,
hij vindt het ook erg leuk. Mijn moeder heeft vroeger
ook op badminton gezeten, ik vind dat zij nog steeds
heel goed kan badmintonnen. Op dit moment zit ik aan
de keukentafel thuis, samen met mijn moeder. Ze is
iets anders aan het doen maar zit er wel gezellig bij.
Het is nu iets over half 12 in de middag. Ik vul de vragen zelf in maar ik laat mijn vader ze even nalezen, als
ik alle vragen heb ingevuld.
1)
Speel je competitie? In welk team zit je en
heb je een vast speelmaatje?
Ik speel competitie en dat vind ik ontzettend leuk om
te doen. Ik speel in een leuk team. Samen met Lena,
Joris en Pim in Mixed 3. Ik speel samen met mijn
vriendin Lena en vind het erg gezellig om met haar
te spelen. We praten tijdens het badmintonnen vaak
even bij.

6)
Heb je verder nog hobby’s? Kun je daar
wat over vertellen?
Mijn hobby is dus om creatief bezig te zijn. Ik teken,
knutsel en schilder veel en vind het erg leuk om te
doen. Ook ben ik bij zangles, want dat vind ik ook erg
leuk om te doen. Verder heb ik elke donderdagmiddag
pianoles. Ik vind pianospelen geweldig. Dus zoals je
ziet heb ik veel hobby’s.
7)
Heb je huisdieren? Zo ja, wat zijn het en
hoe heten ze?
Ja, ik heb een huisdier. Het is een dwerghamster hij
heet Vlekje en hij is echt super schattig. Ik heb in totaal 3 hamsters gehad. Twee zijn er dood gegaan. We
vinden ze zo schattig dat we toch elke keer weer een
andere kopen

😉

8)
Wat wil je later worden?
Eigenlijk weet al best lang wat ik later wil worden, namelijk: Binnenhuisarchitect. Dat zou ik heel leuk vinden
omdat ik het super leuk vind om iets in te richten.
9)
Wat is je favoriete website?
Ik denk toch echt wel YouTube. Ik vind het altijd mooi
om naar bepaalde filmpjes zoals bijvoorbeeld Creachick te kijken, daar leer ik dan ook weer van.
10) Wat is het leukste boek wat je ooit hebt gelezen?
Ik denk een boek dat ik in groep 8 van de bassischool
heb gelezen. Het boek heet Lampje. Ik vond het leuk,
maar ook wel een beetje spannend, zeker een aanrader.

2)
Welke school zit je, welke klas?
Ik zit in de eerste klas van het HAVO/VWO op het dr.
Knippenbergcollege. Het is en nieuwe school en hij is
heel erg mooi. Alleen het is wel ver fietsen

😊

3)
Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Wat vond je er zo leuk aan?
Mijn favoriete vakantiebestemming is de “Beerze Bulten” in Beerze Overijssel. Je kan daar echt van alles
doen, zoals: stokbrood bakken, spelen, musicals doen
en nog zo veel meer. We zijn er nu al 4 keer geweest
en volgend jaar word de 5de keer.
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Miecon toernooi

HERFSTVAKANTIE
SPORTIEF
AFGESLOTEN
Door Teun van der Vorst

Op de laatste zondag van de herfst
vakantie werd er in de sporthal
in Mierlo het jaarlijkse MieCon
toernooi gehouden. Vanuit BC
Mixed stonden 16 jeugdspelers
om 9:00 uur klaar in de sporthal
om voor de prijzen te strijden.
Er kon gespeeld worden in de singel, dubbel en gemengd dubbel, in
alle leeftijdscategorieën. Er waren
ongeveer 85 deelnemers, waarvan de meesten afkomstig van BC
Geldrop, BC Mierlo en ons clubke.
Gelukkig begint de animo om mee
te doen met toernooien weer een
beetje toe te nemen, wat een goede ontwikkeling is. De jeugd van BC
Mixed wist gezamenlijk een grote
mat te bemachtigen waar de hele
dag op gebivakkeerd werd, wanneer er niet gebadmintond hoefde
te worden. Zo werd de dag verder
ingedeeld met stoeien, eten (van
de organisatie mocht iedereen een
broodje kroket of frikandel in de
kantine gehaald worden), drinken,
kletsen en spelletjes op de telefoon.
Ook waren er heel wat ouders aan-

wezig die gezellig wat gekeuveld
hebben op de “tribune” en nagelbijtend naar de wedstrijden hebben
gekeken. Er werd bij de dubbels
gespeeld volgens het Zwitsers systeem wat inhield dat er de hele dag
wedstrijden werden ingezet. Tegen
het eind van de dag was het even
balen dat niet alle wedstrijden gespeeld konden worden, want een
aantal “leuke” wedstrijden zijn door
tijdgebrek niet gespeeld. De singels zijn natuurlijk wel gespeeld
volgens een afval systeem waarbij
Floor, Tim B en Mirne in de eigen
klasse gehuldigd zijn als de kampioen. Daarnaast hebben Nienke, Floor, Evi, Tim B, Marik, Rune,
Mirne en Neva (ook) prijzen gepakt
bij de dubbels.
Het was een leuke, sportieve,
gezellige en succesvolle dag geweest! Waarbij we natuurlijk alle
prijswinnaars van harte feliciteren!
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Het Miecon toernooi was
op zondag 31 oktober. Het
begon vroeg maar het was al meteen gezellig met de mensen van
mixed erbij. Sommige wedstrijden
waren heel spannend en vermoeiend maar het
was tussen de wedstrijden door super gezellig. Er zijn veel wedstrijden
gespeeld en we hebben zelfs uiteindelijk niet alle wedstrijden kunnen
spelen van het toernooi. Er waren
veel prijzen door Mixed gewonnen,
dus dat hebben we goed gedaan.
De dag was heel leuk en vooral
gezellig met leuke wedstrijden.
Groetjes Mirne
41

Lieve shuttlevriendjes en
shuttlevriendinnetjes,
Onlangs was er in ons mooie
grote Mixed dierenbos een
hele belangrijke bijeenkomst
van alle dieren uit het bos.
Elk jaar zitten onze grote
leider Ton de Leeuw samen
met Peter Panda, Gert de
Vos, Stan de Haas en Marije
Paradijsvogel aan een grote
tafel tegenover alle andere dieren. Dit ziet er heel
belangrijk uit en dat is het
ook. Peter de Wolf moet aan
de dieren uitleggen wat hij met al het voedsel heeft gedaan dat het hele jaar door iedereen verzameld
is, hij moet uitleggen waar het gebleven is of aan wie hij het gegeven heeft. Als alle andere dieren zijn
verhaal helemaal geloven zeggen ze dat de dieren achter de tafel het goed gedaan hebben en dat ze
zo verder mogen gaan. Vervolgens roept Ton de Leeuw alle dieren en diertjes die al heel lang helpen
in het bos naar voren om ze te bedanken. Daarna geeft hij nog iets leuks aan alle dieren die al heel
lang (25 of zelfs wel 40 jaar) in ons bos
wonen. Het viel trouwens wel op dat
Marije heel veel van het voedsel had
gegeten, later bleek dat ze binnenkort
een klein vogeltje verwacht, superleuk. Na deze belangrijke samenkomst
van alle dieren gingen ze samen nog
wat drinken en kletsen.

Het wel en wee
in het grote
Mixedbos

En nu maar knus naar jullie
warme nestjes, en denk erom
oogjes dicht en snaveltjes toe.
Slaap lekker.
Meneer de Uil

Zoek de 10 verschillen
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Jeugdcompetitie

STANDENLIJST

UITSLAGEN

SEIZOEN 2021-2022

OKTOBER -NOVEMBER
Datum

Team

10-10-2021

Mierlo 3 - Mixed 2

17-10-2021

07-11-2021

Uitslag
7-1

Mixed 4 - Mixed 5

8-0

Mixed 7 - Mixed 6

4-4

Mixed 3 - Ganzeveer 1

0-8

Phoenix 1 - Mixed 2

5-3

Mierlo 2 - Mixed 1

0-8

RBC 1 - Mixed 5

6-2

Mixed 7 - Phoenix 2

3-5

Mixed 6 - Mierlo 6

4-4

Mixed 3 - Mierlo 5

Mixed 1

Mixed 2

AB-klasse

CD-klasse

1

Mierlo 1

2-12

2

Mixed 1

1-8

2

Mierlo 3

2-13

3

Bakel 1

1-6

3

Gemert 1

2-6

4

Bakel 2

2-6

4

Phoenix 1

2-5

5

Mierlo 2

2-0

5

Mixed 2

3-5

Mixed 3

1

De Valken 1

3-19

Mixed 4 en 5

EF-klasse

G-KLASSE

1

2-12

1

Gemert 2

3-18

3-5

Mierlo 5

2

2

Con Brio 1

2-10

7-1

Ganzeveer 1

2-12

Con Brio 1 - Mixed 4

1-7

Bakel 3

3

Mixed 4

2-9

Mixed 5 - Gemert 2

3

1-4

Mixed 3

4

RBC 1

2-8

1-7

4

2-3

Mierlo 6 - Mixed 7

Mierlo 4

5

Mixed 5

3-3

6-2

5

1-1

Phoenix 2 - Mixed 6
Mixed 2 - De Valken 1

1-7

Mixed 6 en 7
H-KLASSE

MIXED 6
Sem Merks, Renske van Melfoort, Rubin Dijk,
Sterre Spierings, Jimmie Coppens, Femke
Boelens en Iris Brouwers

1

Phoenix 2

2-12

2

Mixed 6

2-8

3

Mixed 7

2-7

4

Mierlo 6

2-5

PROGRAMMA
NOVEMBER-DECEMBER
Datum
21-11-2021

12-12-2021

Tijd

Team

Bn

9.30

Bakel 2 - Mixed 1

4

9.30

Mierlo 4 - Mixed 3

11

9.30

Phoenix 2 - Mixed 7

13

9.30

Mierlo 6 - Mixed 6

14

9.30

Bakel 3 - Mixed 3

4

9.30

Mixed 1 - Mierlo 1

12

9.30

Mixed 7 - Mierlo 6

13

9.30

Mixed 6 - Phoenix 2

14

9.30

Gemert 2 - Mixed 4

15
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COMMISSIES
BESTUUR EN REDACTIE
Zie colofon
JEUGD COMMISSIE
Teun van der Vorst, René Schepers,
Anniek van Leuken, Evi van Rixtel en
Bas Fransen
EMAIL: jeugdzaken@bcmixed.nl

Trainingsschema Senioren
Datum

20:40-21:30u

21:30-22:20u

November

12,19,26

team 4,5,6

team 1,2,3

December

3,10

team 1,2,3

team 4,5,6

December

17, 24, 31 Zaal gesloten

Januari

7

Nieuwjaarsreceptie

Januari

14, 21

team 4,5,6
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JEUGDBEGELEIDING
Eerste uur: Anniek van Leuken,
Lieke Fransen, Wendy Verbrugge,
Pleun Schenk, Marieke van Turnhout,
Evi van Rixtel, Robin Slaets,
Inti Munsters, Lucas van Deursen, Neva
van der Vorst en Rune van der Vorst
Tweede uur: Bas Fransen, René
Schepers, Teun van der Vorst,
Ton Slaets, Monika Slaets, Annie
Boetzkes, Anke van Dijk

COMPETITIE LEIDER JEUGD
Bas Fransen en Evi van Rixtel
COMPETITIE COMMISSIE SENIOREN
Ruud Fransen, Suzanne Bouman,
Gert Lahaije, Angela Zijlmans
EMAIL: seniorencompetitie@bcmixed.nl
COMPETITIE LEIDER SENIOREN
Ruud Fransen
RECREANTEN COMMISSIE
Peter van Leuken en Toon Boetzkes
TOERNOOI COMMISSIE
Anke van Dijk, Maikel Iven,
Marije Eeuwes
EMAIL: Toernooizaken@bcmixed.nl
BIJZONDERE ACTIVITEITEN
COMMISSIE
Deany Muller, Steffie Boelens,
Paul van der Vegt, Martijn van Oeffel,
Anne Slaets
ARCHIEF COMMISSIE
Jan Driessens, Rien van Kessel
WEBSITE COMMISSIE
www.bcmixed.nl
Harrie van der Vegt, Stan van der
Heijden
PR COMMISSIE
Ton Slaets (De MooiLaarbeekKrant,
Facebook) Bas en Lieke Fransen
(Facebook en Instagram)
SPONSOR COMMISSIE
Anja Beekmans

MATERIALEN
Martijn van Oeffel, Theo Mouris
CLUBFOTOGRAAF
Marlie Fransen
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Patrick Wetzel
Piet van Thielplein 17
5741 CP Beek en Donk
tel. 0492 450693

WA A RO M
Schilder werken
J. de Jong
• Vaste prijsafspraken
• Een vast aanspreekpunt
• Klein team van vakmensen
• Deskundig advies
• Goede service
• Garantie

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

info@schilderwerkenjdejong.nl

MINIMIKS | November 2021

45

