BC Bladel

Februari 2019

Wedstrijden
Het eerste thuisprogramma van deze maand heeft alweer plaatsgevonden. Hieronder de uitslagen van 9 februari 2019. De
uitslagen zijn ook op de site te vinden. Volgend thuisprogramma: 9 maart aanstaande.
BC Bladel X12 – Simple Dribble
BC Bladel M16 – Springfield
BC Bladel MSE 4 – Agathos
BC Bladel M18 – WBB Giants

38 - 41
28 - 60
85 - 90
20 - 0

BC Bladel M20 – Valkenswaard Falcons
BC Bladel VSE 1 – Den Dungk
BC Bladel MSE2 – Valkenswaard Falcons
BC Bladel MSE1 - JRC

44 - 38
48 - 63
84 - 30
64 - 72

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

Veteran Rookie toernooi
Om 2018 goed af te sluiten was het op 28 december
weer tijd voor het jaarlijks verbroederingstoernooi. De
avond begon met het Rookie Veteranen toernooi. Dit
was de uitgelezen kans voor de jeugdspelers om hun
ouders uit te dagen voor een potje basketbal. Het
toernooi begon met het altijd leuke chaos basketbal. Er
werden 4 groepen gemaakt en moesten door middel
van een score in eigen basket pionnen bij andere
teams gaan jatten. Het team dat als eerste 4 dezelfde
kleur pionnen wist te bemachtigen was de winnaar. Na
het chaos basketbal werd het toernooi fanatiek
afgesloten met een aantal korte wedstrijden.

Verbroederingstoernooi
Na het Veteran Rookie toernooi was het tijd voor
iedereen binnen en buiten de club, vanaf u18 hun
basketbal skills te laten zien. De avond vulde zich vol
basketbal, plezier en verbroedering en werd afgesloten
met de 3e helft in de kantine, want daar is BC Bladel
immers het beste in. Hier kon iedereen gezellig
bijkletsen en werd de einduitslag bekend gemaakt.
Team 9 wist de overwinning te pakken en mocht de
wisselbeker in ontvangst nemen. Op de avond was er
zelfs nog een “blast from the past” aanwezig namelijk
de: SJOLLIES! Het verbroederen ging nog tot in de
late uurtjes door! Hulde aan de activiteitencommissie
en de goede zorgen van Miriam & Christian Goossens
(X-sportcafé) voor een geslaagd toernooi!

Debutanten bij HS1

Afgelopen thuisprogramma kwam een lang
gekoesterde droom voor Frans Heesters en Jelle
Beijnen uit: ze mochten debuteren bij HS1 van BC
Bladel. Met een belangrijke bijdrage van beide heren
kwam HS1 net tekort tegen de veteranen van JRC.
Ondanks het verlies mogen ze zeker met trots
terugkijken op een geslaagd debuut!

De X Sport Wisselbokaal!
UITNODIGING: Zoals menig lid al is opgevallen, staat
er een grote wisselbeker in ons vertrouwde Xsportcafé. Met onze seniorenteams strijden we tegen
elkaar én tegen de seniorenteams van de andere
verenigingen, die samen met ons de sporthal bezetten.
Benieuw welk team er met deze felbegeerde prijs er
vandoor gaat? Zet dan de volgende datum van deze
feestavond in je agenda en zorg dat je erbij bent!
Zaterdag 18 mei 2019. Aanvang 20:00.

