
BC Bladel      december 2018 

 

Wedstrijden  
Het eerste thuisprogramma van deze maand heeft alweer plaatsgevonden. Hieronder de uitslagen van 1 december 2018. De 
uitslagen zijn ook op de site te vinden. Volgend thuisprogramma: 15 december aanstaande.  

BC Bladel X12 – Springfield   29 - 43  
BC Bladel M16 – Fanatics ‘71  32 - 66 
BC Bladel MSE 4 – Venlo Sport Crusaders 39 - 63 
BC Bladel M18 – High Five   47 - 40 

BC Bladel M20 – Eastwood Tigers  53 - 55 
BC Bladel VSE 1 – Oirschot   29 - 48 
BC Bladel MSE1 - Barons   66 - 61 
Valkenswaard Falcons - BC Bladel MSE 2 67 – 81

Houd de website goed in de gaten voor fluit- en tafeltaken! 

 

 
BC Bladel gaat op expeditie 

 
Zet de datum in je agenda! 

Informatie volgt 

 

Veteran Rookie tournament 
Save the date! Veteran Rookie tournament voor u16 
en jonger! 

Wil jij je veterane ouder(s) uitdagen om tegen jou als 
rookie te spelen? 

Kom dan 28 december naar de sporthal! Je kunt vanaf 
18.15 uur een balletje komen gooien.  
Om 18.30 uur start het toernooi tot 19.45 uur. 

Schrijf je nu in via accbcbladel@gmail.com! 

 

Verbroederingstoernooi 
28 december vindt weer het jaarlijkse 
verbroederingstoernooi plaats! (vanaf U18) 

Inloop 19:45-20:15 uur 
Verbroederingstoernooi 20:15-22:00 uur 

Aansluitend zal het feest plaats vinden waar iedereen 
welkom is! Er kunnen op het feest muntjes gekocht 
worden (11 munten voor 20 euro!) Maar er kan 
natuurlijk ook met geld worden betaald.  

Dus verplaats je allen op 28 december naar de 
sporthal! Tot dan!

JEUGDKAMP 2019: 

7 t/m 9 juni 2019 



Escape the Kantine-avond 
Vrijdag 30 november heeft voor het eerst Escape the 
kantine plaats gevonden! Het evenement bestond uit twee 
rondes, ronde 1: de prisonbreak en ronde 2: nuclear 
countdown. Beide rondes hadden we een mooi aantal 
teams die het tegen elkaar opnamen. De teams waren erg 
aan elkaar gewaagd. Het was een leuke avond met een 
mooie opkomst!  

 

 

Sinterklaas kwam langs 
De jongste leden van de club hadden hun schoen 
gezet in de kantine. Ze hebben mooie liedjes 
gezongen voor sinterklaas en ze hadden natuurlijk 
allemaal een tekening gemaakt. Dit moet sinterklaas 
gehoord hebben want een dag later lagen er prachtige 
cadeautjes in de schoenen 

  

 

 

 

Vriendjes en vriendinnetjes 
training 
Nadat alle u10 en u12 spelers de opdracht hadden 
gekregen om hun vrienden en vriendinnen uit te 
nodigen voor een training was het zover. Ze begonnen 
met een leuke warming-up verzorgt door Niels, waar 
alle kinderen enthousiast aan begonnen. Na de 
warming-up gingen ze verder met 5 verschillende 
stations, waar ze in groepjes door middel van een 
roteersysteem 5 verschillende basisonderdelen van 
basketbal oefenden. De stations bestonden uit: layups 
lopen, passoefening, schietoefening, dribbeloefening 
en een defense-oefening. Halverwege de training was 
er tijd voor ranja en een snoepje, met dank aan de 
kantine van X-sport Bladel. Nadat de dorst gelest was 
gingen we verder met de 5 stations zodat ieder 
groepje alle stations aan het eind van de training had 
gehad. We eindigden de training met een partijtje. De 
training was geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar! 


