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Woord van de redactie 

In de 2
e
 editie van ons nieuwe clubblad zijn het weer de leden 

die voorop staan. De Bouncepass is deze keer ontvangen 
door de kersverse center van heren 2: Stijn Dilven. Verder 
lezen we hoe het met de meisjes van het Under 16-1 team 
gaat, praten we je bij over de activiteiten op de website en 
staat de nieuwe wedstrijdsecretaris, Paul van Pelt, ons ter 
woord. De wedstrijd van de maand is deze keer een klinkende 
overwinning van het Heren 3 team, die ook terug te vinden zal 
zijn in de standen. Als laatste wijs ik U nog graag op het 
basketballcollege met in deze uitgave het belangrijkste 
onderdeel om het spelletje te winnen: verdedigen, en op de 
verjaardagskalender. Veel plezier met lezen en mensen met 
leuke ideeën zijn van harte welkom hun stukjes naar Maarten 
van Zuilichem te sturen!  
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Het woord is aan: 

De Wedstrijdsecretaris 
 
December is weer aangebroken. Die 
donkere maand vol met gezelligheid, 
zwarte (en tegenwoordig ook andere 
kleuren…) pieten, partrijzen in 
perenbomen (die heb ik nooit 

begrepen), jezelf volstoppen met eten en drinken en het 
schandalig veel uitgeven aan cadeautjes die niemand nodig 
heeft. Ik hou er niet van, maar Sinterklaas en Kerstmis is nu 
eenmaal geen ontkomen aan.  
 
Voor BC Bladel wordt het hopelijk ook een maand vol 
gezelligheid en goed nieuws. Tegen de tijd dat dit clubblad 
van de pers afrolt is het eerste thuisprogramma van de maand 
alweer achter de rug en weten we of Dames 1 de topper tegen 
Almonte heeft gewonnen. Mocht dat het geval zijn, dan kan de 
platte kar wel vast van stal gehaald worden. En natuurlijk 
rekenen we ook op vele overwinningen van de overige teams. 
Misschien dat zelfs Heren 3 nog een wedstrijdje gaat pakken. 
 
Maar naast prestaties op het sportieve vlak, is er in december 
voor BC Bladel ook genoeg te beleven op het sociale vlak. Het 
clubuitje naar Reusel op initiatief van F. Ackermans is als dit 
gelezen wordt inmiddels achter de rug (op het moment van 
schrijven moet ik nog zien wat ervan gaat komen) en later 
deze maand is er een jaarlijks hoogtepunt met het 
verbroederingstoernooi. Ik reken er in elk geval op dat 
iedereen daar aanwezig gaat zijn (en vrienden/familie 
meeneemt) om er een feestelijk feest van te maken. 
 
En als iedereen van BC Bladel er een sportieve en leuke 
maand van probeert te maken, zal ik mijn best doen om 
mezelf ook door Sinterklaas en Kerstmis heen te worstelen. 
 
U van alles toewensend voor de komende feestdagen, 
Paul 
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De Website 

 
De website loopt als een trein, 
met name het forum wordt zeer 
vaak bezocht en er zijn al meer 
dan 3000 berichten geplaatst! 
Way to go mensen! 
 
Wat zeker bijdraagt aan deze 

berichtenwoede is de fantasygame. Elf leden van BC Bladel 
strijden met ieder hun eigen unieke NBA team tegen elkaar 
voor de overwinning. Nu de eerste maand actie erop zit 
hebben 3 teams afstand genomen van de rest: Paul van Pelt 
met in zijn team oa Gilbert Arenas en Chris Bosh staat al een 
flinke tijd 1

e
 en wordt op de voet gevolgd door Frans Heesters 

en Maarten van Zuilichem. Hierachter is het knokken om elk 
punt. Nieuwkomers Jorg en Jon lijken al vroeg de aansluiting 
te zijn verloren met de rest door die altijd vervelende 
blessures.  
 
De wedstrijdverslagen stromen aardig binnen en het lijkt erop 
dat we bij BC Bladel toch wel wat journalistiek talent rond 
hebben lopen. Helaas levert elk weekend gemiddeld maar 5 
verslagen op waar we met 13 teams competitie spelen dus 
trainers: spoor je spelers aan om ook over jullie wedstrijden te 
schrijven!  
 
Verder hebben we gezellig even bijgekletst met Jorg Melis, 
onder het kopje voor en door leden vertelt het voormalige lid 
van het jaar over zijn hobbies, het gezellige U20 team en zijn 
visie als coach. Binnenkort een nieuw interview met een 
spraakmakend lid dus houd de site in de gaten. 
 
Heb je zelf een leuk verhaal of een suggestie? Stuur het dan 
naar de webmaster. Zijn adres is te vinden op 
www.bcbladel.nl  
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Wedstrijd van de maand  

Heren 3 is dit jaar wederom ingedeeld in een bloedzware 
competitie. De tegenstanders die naar Bladel afreizen zijn stuk 
voor stuk powerhouses die allen nog meedraaien om het 
kampioenschap. Dapper als het Heren 3 team is verweren ze 
zich echter altijd kranig. Zo ook in de uitwedstrijd tegen Yellow 
Sox uit Venray… 

Vol vertrouwen zoals altijd stonden, na het moment dat de 
jongens van de mannen gescheiden waren, 6 afgetrainde 
tijgers uit Bladel hongerig te wachten op het moment dat ze de 
gele sokken mochten verslinden, vernederen en laten huilen. 
En gehuild hebben ze… 

Vanaf het eerste moment was er geen schijn van kans voor 
hun. Ze bibberden en sidderden. Er werd begonnen met een 
voorsprong in het eerste kwart van 24 -11. Huilend van 
ellende namen de helden op sox (snap je, ha, ha) time out op 
time out. Met name Martin, Bas (hoe heette die nou) het bloed 
op zijn tanden staan met 8 punten in de eerste kwart. (Bas… 
wat hebben we hem gemist gisteren) 

Daarna was het een walk-over, zoals we nog nooit 
meegemaakt hebben. Het tweede kwart kwamen ze tot een 
miezerige 2 scores. Piwi, met zijn altijd solide vloeiende en 
zijn aan het uiterste grenzende scorend vermogen was nog 
niet uitgegeten: hij gooide ze met zijn ogen dicht en twee 
vingers in de neus, ondertussen de tegenstander angstig 
achter zich latend, legde zich maar toe op de aanval. 
Verdedigen was niet nodig. Frans was in bloedvorm. Hij heeft 
tijdens zijn dunkpartijen tegelijkertijd even wat lampen in het 
plafond vervangen. Die waren kapot en een ladder vond hij 
niet nodig. Ondertussen was Paul radeloos bezig met de 
vraag wat hij ons in hemelsnaam aanstaande training nog 
moest leren. 
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Het spel liep af met een klinkende overwinning 39-81. Bladel 
werd op de terugweg gewaarschuwd. Platte karren werden 
klaargezet, De aanstaande prins werd vervroegd 
bekendgemaakt en stond klaar met de nodige felicitaties, De 
burgervader kwam uit zijn bed en gaf een speech die 8:43:09 
uur duurde. Ze hebben hem nooit meer teruggevonden onder 
de keien van de markt. De Bol en Doel sloegen de handen 
ineen en er kwam gratis friet voor heel Blaal. Jonge meisjes 
die in katzwijm vielen hebben ze bij elkaar geveegd door de 
WVK. Verslaggevers uit heinde en verre zijn daarna nog 
dagen lang gesignaleerd in Blaal. En het bleef er nog lang 
onrustig…..  

 

 

 

 

   Dé ontmoetingsplaats voor sportieve mensen 

 
 Vóór              Tijdens    en   Ná de wedstrijd 

Bel of kom eens langs 

Annie M.G. Schmidtlaan 15 

5531 VG  Bladel 

T   (0497) 38 34 22 of 57 45 01    

E sportkafeeRV@hotmail.com 

   www.sportkafeerendezvous.nl                    
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Basketbal College  

Tweede les: Defence 

 
Goede defence, voor elke coach het 
belangrijkste onderdeel op weg naar de overwinning. Maar 
hoe zorg je er nu voor dat jouw man op nul punten blijft? In 
deze 2

e
 les een paar tips. De “makkelijkste” manier om je 

tegenstander niet te laten scoren is om er voor te zorgen dat 
hij de bal niet kan krijgen. Om ervoor te zorgen dat je je 
tegenstander bij kan houden zorg je ervoor dat je hoofd altijd 
lager is dan die van hem, door je knieën dus. Door je hand nu 
continu in de passlijn te houden kun je met hard werken 
ervoor zorgen dat jouw man de bal niet krijgt.  
 
Lukt het hem nou toch om vrij te komen dan kan hij met de bal 
3 dingen doen: Dribbelen, passen of schieten. Je wilt als 
verdediger natuurlijk graag weten wat je man gaat doen dus 
gaan we 1 voor 1 de opties elimineren. Om het passen en 
schieten moeilijk te maken ga je zo dicht bij hem staan dat hij 
je met 1 stap net niet kan passeren. Je hoofd is uiteraard nog 
steeds lager dan die van hem. Let erop dat je niet voorover 
gaat hangen! Doe je dit wel, dan dribbelt hij je zo voorbij 
omdat je je niet snel genoeg kunt herstellen. Blijf niet precies 
tussen de man en de basket maar verdedig zijn “goede hand” 
feller dan zijn “slechte hand”. Je hand is steeds in de buurt 
van de bal. 
 
Je tegenstander kan nu een slecht schot nemen, een moeilijke 
pass geven of met zijn verkeerde hand gaan dribbelen. Je 
weet dat dit zijn beste optie is dus nu is het alleen maar 
wachten tot de dribbel komt. Hap nooit naar een fake als je 
tegenstander zijn dribbel nog heeft! Laat hem maar schieten, 
jouw hand is toch in de buurt van de bal, dus het wordt hoe 
dan ook een slecht schot. Wacht op de drive en zet je man 
dan vast.  
 
Met deze tips en hard werken kan ook jij een verdedigende 
“stopper” worden. Wedden dat je coach tevreden zal zijn? 
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Dames 1
e
 klasse 

1 B.C. Bladel 1 6 12 

2 Almonte 4 6 10 

3 BBC 2 6 8 

4 Tantalus 2 5 6 

5 Wizards Helmond 1 4 4 

6 Vido 1 4 2 

7 Jumpers '76 1 4 2 

8 B.C. Bladel 2 5 2 

9 E.B.C.G. 1 4 0 

Heren Hoofdklasse  

1 Springfield/DHOM 1 9 16 

2 B.C.Deurne Pioniers 1 8 14 

3 BC Vlissingen 1 9 12 

4 Den Dungk 1 9 10 

5 B.C. Bladel 1 9 10 

6 B.C. Virtus 1 9 8 

7 Dunatos 1 7 6 

8 WSC 1 8 6 

9 Barons 1 9 6 

10 JRC 1 9 6 

11 Tantalus 1 9 6 

12 EBBC 3 9 4 
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Heren 1
e
 klasse  

1 Almonte 1 8 16 

2 B.C.Deurne Pioniers 2 7 12 

3 Tracks Parkstad 2 6 8 

4 BC Bumpers 1 8 8 

5 Aeternitas 1 6 6 

6 Fanatics '71 1 8 6 

7 Aalst-Waalre 1 9 6 

8 BC Heeze 1 7 4 

9 B.C. Bladel 2 7 4 

10 Tantalus 2 8 4 

Heren 2e klasse U20  

1 E.B.C.G. 1 6 12 

2 B.C. Bladel 1 6 10 

3 Gennep Cougars 1 5 6 

4 Aalst-Waalre 2 6 4 

5 BBC 1 6 4 

6 BC Heeze 1 3 2 

7 Fighting Pirates 1 4 2 

8 Achilles '71 2 6 -2 

Heren 2e klasse  

1 Wizards Helmond 2 7 14 

2 BBC 2 8 14 

3 Van Bree Cracks 1 6 12 

4 BC LIESHOUT 2 5 8 

5 B.C.Deurne Pioniers 3 6 6 

6 BC Best 1 7 6 

7 Vido 2 8 6 

8 Yellow Sox 2 5 2 

9 Achilles '71 1 6 2 

10 B.C. Bladel 3 8 2 

11 Achilles '71 3 6 0 

Heren 2e klasse  

1 BC Best 2 5 10 

2 B.C.Deurne Pioniers 4 4 8 

3 Oirschot 1 6 8 

4 B.C. Bladel 4 5 6 

5 BBC 3 7 6 

6 Fighting Pirates 1 7 4 

7 Achilles '71 2 7 4 

8 Vido 3 7 2 
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Jongens 1e klasse U18  

1 B.C. Jink 1 9 14 

2 BV Schijndel 1 7 12 

3 BBC 1 6 6 

4 Basketball Stars Weert 2 6 6 

5 B.C. Bladel 1 6 6 

6 Quo Vadis VHG 1 6 4 

7 Grave 1 6 4 

8 OBC 1 7 4 

9 Van Bree Cracks 1 3 0 

Gemengd U12  

1 E.B.C.G. 1 7 10 

2 BC Heeze 1 5 8 

3 B.C. Bladel 1 6 4 

4 Aalst-Waalre 1 7 4 

5 Almonte 1 5 2 

Meisjes 2e klasse U16  

1 Initial High Five 2 8 16 

2 BBC 1 9 14 

3 BC Best 1 9 14 

4 B.C. Bladel 1 8 12 

5 Vido 1 6 8 

6 BC Heeze 1 7 6 

7 Oirschot 1 8 6 

8 OBC 1 6 4 

9 B.C.Deurne Pioniers 1 7 2 

10 B.C. Bladel 2 7 2 

11 E.B.C.G. 1 8 2 

12 Almonte 2 5 0 

Jongens 2e klasse U16  

1 Almonte 3 6 12 

2 BC Heeze 1 6 10 

3 BBC Jongens 1 4 8 

4 Vido Jongens 1 6 8 

5 Venlo Sport Crusaders 2 7 8 

6 B.C. Bladel 1 5 6 

7 B.C.Deurne Pioniers 2 6 2 

8 Achilles '71 1 5 0 

9 Aalst-Waalre 1 6 0 

10 Van Bree Cracks 1 7 0 

Jongens 4e klasse U14  

1 Almonte 1 7 10 

2 Vido 1 6 8 

3 BC Best 1 7 8 

4 B.C. Bladel 1 6 4 

5 BBC 2 6 2 
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Hoe gaat het met: 

 Meisjes U16-1 
 
 
Een van de leukste teams van BC 
Bladel is toch wel Meisjes U16-1! En dat 
komt niet alleen doordat ze het erg goed 
doen in de competitie, maar ook doordat het zo’n leuk team is! 
Lieke,  de grootste uit het team is weer net terug van een 
blessure, net als Yvonne. Deze dames zijn  samen met Bauke 
en Chantal altijd center. Als forwards hebben we Eefje, 
Noortje en Christel, die het daar met goede drives de 
verdediging erg moeilijk maken! Evy, onze vaste guard, doet 
het echt goed en zorgt ervoor dat alle aanvallen goed lopen! 
 
Wow, wat een sterrenteam zul je denken! En ja, dat is het ook! 
Naast twee pijnlijke nederlagen hebben deze meiden al 7 
overwinningen achter hun naam staan! En niet zomaar 
overwinningen, nee! Naast enkele ruime overwinningen (59-
31 in de eerste wedstrijd tegen Deurne!) zijn er ook een paar 
spannende wedstrijden geweest! Zo werd er op 12 november 
met 1 punt gewonnen tegen Best… Wat een spanning!  
 
De inzet voor dit seizoen was uiteraard het kampioenschap, 
wat met deze resultaten nog steeds binnengehaald kan 
worden… Het zal zwaar worden, maar we hebben er zin in 
dus laat maar komen! Met de strenge maar goede trainingen 
van Jos op donderdag en het enthousiasme van Loes en 
Marlou gaat dat zeker goed komen! Dus kom vooral een 
keertje kijken als we spelen, misschien leer je er nog iets 
van… ;-) 

 

Door: Marlou Dirks
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De bounce pass  
 

 
Naam: Stijn Dilven 
Leeftijd: 20 jaar 
Team: Heren 2 
Positie: Center 
Kan goed: Op stap gaan. 
Kan helaas niet: goed 
basketballen 
Favoriete team: Jongens 
U20 of Dames 2, moeilijke 
keuze! 
Favoriete speler: Jon Maas 
natuurlijk 
Hobbies: zwemmen, fitness, 
stappen, De Stap, nutteloze 
dingen doen, basketballen, 
stappen, KVSK United, en op 
stap gaan natuurlijk.. 
Opleiding/Baan: Accountant 
Favoriete gerecht: Italiaans 
is altijd goed. 
Favoriete vakantiebestemming: Venetië 
In mijn vrije tijd ga ik graag naar: de kroeg? 
Mooiste BC Bladel moment: het verbroederingstoernooi en 
het eindfeest.. 
Dit seizoen ga ik voor de verandering: proberen wat beter 
te gaan spelen. 
Ik wil ooit nog een keer: de wereld rondreizen en met mijn 
favoriete team douche(?) 
Ik heb een hekel aan: een kater 
(van Robin) Mis je je oude teamgenoten al: heel erg!! 
Ik pass de bal door naar: Marlou Dirks 
Mijn vraag aan hem/haar is: Is het trainen op vrijdag zonder 
ons niet erg saai? En gaat mijn wens nog ooit in vervulling? 
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Verjaardagen&evenementen 

December 

 
08 Cas Lukkenaar 
11  Jules van Hoof  (Jongens U16) 
12  Carla de Backer  (Dames 2) 
12  Lex Wouters  (U12 Gemengd) 
22  Max Groeneveld 
24  Loes Verhagen  (Dames 2) 
29  Verbroederingstoernooi 
30  Frans Heesters  (Heren 4) 

 

Januari  
 

02  Erwin Aarts  (Jongens U16) 
02  Frans Ackermans (Heren 1) 
03  Jos Wijnen  (Heren 3) 
11  Joris Bekker 
11  Menno Dykstra  (Jongens U14) 
12  Bibia van den Putten (U12 Gemengd) 
13  Wouter de Roos (Heren 2) 
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Adressen 

 

 

  

 


