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Woord van de redactie 
 

Welkom in alweer de derde editie van de FullCourtPress. In deze editie 
een special over de fantasy game en een mooie reportage van het altijd 
erg gezellige verbroederingstoernooi. De wedstrijd van de maand is de 
tweestrijd tussen de nummers 1 en 2 in de Damescompetitie, BC Bladel 
tegen PSV Almonte. Verder proberen we je de essentie van goede 
passing bij te brengen en brengen we je ook alle tussenstanden en de 
eindstanden van de eerste helft van het U14 en U12 gemengd team. Het 
team wat dit keer uitgebreid onder de loep wordt genomen is het 
talentvolle jongens U20 ensemble. Als laatste hebben we nog de 
bouncepass met deze keer de center van dames 2 en vaste 
bankspeelster van dames 1, Marlou Dirks. Veel leesplezier en neem 
voor leuke ideeën contact op met Maarten van Zuilichem. 
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De Website 

 

 
Omdat het NBA seizoen ongeveer 
op de helft is deze keer een 
uitgebreide special over de fantasy 
game van BC Bladel.  
 
Bij de laatste update was het nog 
erg spannend aan de top, maar nu 
is het dringen geblazen in de strijd 

om de 2e plek. Paul van Pelt heeft definitief afstand genomen, maar 
daarachter is het erg spannend. Frans Heesters is door blessures van 
Dwyane Wade en Paul Pierce weggezakt, terwijl Rob Mijs en Coen van 
der Heijden hun opmars hebben gemaakt en Maarten van Zuilichem het 
leven zuur maken. De huidige tussenstand plus de belangrijkste spelers 
per team vind je hieronder. 
 
 
1. Paul van Pelt (Arenas, Bosh, Redd, Okafor)    73  
2. Coen vd Heijden (Bryant, Kidd, Stoudemire, Butler)   66  
3. Maarten van Zuilichem (Nowitzki, Ming, J O´Neal, Terry)  64 
4. Rob Mijs (Iverson, D. Howard, Billups, Jamison)   59 
5. Frans Heesters (Wade, Pierce, McGrady, Camby)  57 
6. Sander Aarts (Garnett, Odom, B. Davis, Smith)   50 
7. Jos Wijnen (Nash, Anthony, Duncan, Stojakovic)   48 
8. Dirk Antonius (James, Boozer, S. O´Neal, J. Johnson)  46 
9. Koen Antonise (Marion, Allen, Bibby, Gordon)   35 
10. Jon Maas (Brand, Paul, Parker, Jefferson)    17 
11. Jorg Melis (Carter, Gasol, Randolph, Webber)   13 
 
 
Hoe desastreus blessures zijn blijkt wel uit de grote duikeling van Frans. 
Zal Paul ook nog geveld worden door het blessurespook? Michael Redd 
heeft iig al een maand gemist maar toch blijft hij uitlopen. Gaat de 
opmars van Coen en Rob door tot de eerste plek of hebben ze hun 
plafond bereikt? Volg de fantasy game op het forum van bc bladel. 
 
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  

 

De Dames 1 zijn dit jaar aan een sterk seizoen bezig. Met de komst van 
Fieke de Wit begon het team goed aan de competitie en zo stonden de 
dames in December nog steeds ongeslagen bovenaan. Er moest echter 
nog wel tegen de nummer 2, Almonte uit Eindhoven, worden gespeeld… 

Vol verwachting klopt ons hart, maar niet voor Sinterklaas. Nee, nee het 
is voor de wedstrijd tegen (PSV) Almonte. We hebben nog niets 
verloren, maar de grootste concurrent staat vandaag op ons te wachten. 
Een voor een komen we het kleedlokaal binnengedruppeld, iedereen 
met zijn eigen zenuwtrekjes. Carla was de gehele dag al bang dat ze 
tijdens het werk zou struikelen over het afstapje en haar enkel zou 
verstuiken. Fieke wordt ’s morgens wakker en denkt meteen aan haar 
zenuwen die er niet zijn (ja, ja).  

Bij de warming-up worden we nog wat benauwder, omdat de 
tegenstander wel erg veel lengte voordeel heeft ten opzichte van ons. 
Sander drukt ons vooraf nog even op het hart dat we niet met hun mee 
moeten lopen, maar ons eigen spel moeten spelen en keihard moeten 
werken. Zij moeten winnen, wij staan al twee punten voor. 

In het eerste kwart kwamen we wat traag op gang, maar toen we 
eenmaal op gang kwamen, na een pittig woordje van de coach in de 
time-out, namen we al snel een voorsprong. De snelheid zat er goed in. 
We onderschepten regelmatig een pass en hieruit kwamen nogal wat 
breaks voort. Het eerste kwart eindigen we met een voorsprong van 14 - 
10. De vooraf nog aanwezige zenuwen waren nu wel gevlogen. 

Het tweede kwart gingen we lekker verder. Baukje, Fieke en Marlou 
scoorden door tot 20 – 10, waarna we even een inzinking kregen. We 
lieten Almonte terugkomen tot 22 – 17 waarna het 
befaamde/beroemde/beruchte derde kwart aanbrak. 

Bij dit wedstrijdverslag zullen we het derde kwart maar snel voorbij laten 
gaan. In plaats van uitlopen, waar we tegenwoordig het derde kwart voor 
gebruiken, kwam Almonte een puntje dichterbij 29 – 25.  
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Dus snel over naar het vierde kwart, waarin er eindelijk weer wat meer 
gescoord werd. In dit kwart blonk vooral onze vaste bankspeelster 
Marlou uit. Zij nam dit kwart 6 van de 15 punten voor haar rekening. Ook 
verdedigend zat het helemaal snor, Almonte haalt maar 6 puntjes. Hoe 
groter de tegenstander is, hoe meer spierballen (blauwe plekken) wij 
kweken tijdens het verdedigen. Ons aanstormend jong talent Laura 
versierd op het laatste moment nog een mooie fout, waardoor zij 
tweemaal kreeg. We eindigden de wedstrijd met een mooie overwinning 
van 44 – 31. 

 

 

 

 

 

 

 

  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  

Derde les: Passen  
 

 
Goed passen wordt steeds meer 
vergeten. De grootste boosdoener 
hiervan is de NBA waar de een-
tegen-een acties continu in beeld 
zijn. Erg jammer want goed rond 
passen is toch de essentie van 
teamsport en zonder goede 
passes is het ook moeilijk om goede schoten te creëren.  
 
Een goede pass is er een die gevangen word. Om een bal te vangen 
moeten je handen ontspannen zijn en moet je de bal tegemoet komen. 
Kijk vervolgens de bal in je handen en houd je duimen allebei achter de 
bal. Klinkt allemaal simpel toch? Het lastige aan passen is echter niet de 
techniek maar de beslissing wanneer en waar je passt.  
 
Pass nooit naar mensen die strak verdedigd worden of waar veel 
verdedigers omheen staan. De kans op een steal is veel te groot. Maak 
fakes voordat je een pass geeft zodat je verdediger zijn handen niet in 
de juiste passlijn heeft. Naast fakes maken moet je ook niet teveel 
oogcontact zoeken met de ontvanger van je pass. Door dit telefoneren 
weten de verdedigers al wat er gaat gebeuren en kunnen ze hierop 
anticiperen. 
 
Om goede passes te geven is het ook belangrijk om de verdediging te 
lezen. Als je een drive naar de basket maakt zal er vaak een extra 
verdediger komen helpen om je te stoppen. Dit is het moment waar veel 
jeugdspelers vergeten om zich heen te kijken en een moeilijk schot 
nemen in plaats van de vrije teamgenoot te zoeken en deze aan te 
passen. 
 
Zoals je ziet komt het bij goed passen neer op oog voor je teamgenoten 
hebben en je tegenstanders op het verkeerde been zetten. Als je hele 
team dit in het achterhoofd houdt zullen jullie makkelijkere schoten 
krijgen en is het ook een stuk gezelliger op het veld. 
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Standen 
 
 

 

 

 

 

 

 

Heren Hoofdklasse  

1 BC Deurne Pioniers 1 14 22 

2 Springfield/DHOM 1 15 22 

3 BC Bladel 1 15 18 

4 BC Vlissingen 1 15 18 

5 Barons 1 14 14 

6 Dunatos 1 14 14 

7 Den Dungk 1 15 14 

8 BC Virtus 1 14 12 

9 EBBC 3 13 10 

10 WSC 1 14 10 

11 Tantalus 1 15 10 

12 JRC 1 14 8 

Dames 1e klasse 

1 BC Bladel 1 10 20 

2 Almonte 4 10 16 

3 Wizards Helmond 1 8 12 

4 Tantalus 2 8 8 

5 BBC 2 9 8 

6 Jumpers ´76 1 8 6 

7 Vido 1 8 6 

8 BC Bladel 2 7 2 

9 E.B.C.G. 1 10 0 

Jongens 2e klasse U20  

1 BC Bladel 1 11 18 

2 EBCG 1 8 16 

3 Gennep Cougars 1 7 8 

4 BBC 1  9 8 

5 Aalst-Waalre 1 9 6 

6 BC Heeze 1 8 2 

7 Achilles ´71 2 10 -4 
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Jongens 1e klasse U18  

1 BV Schijndel 1 9 16 

2 BC Jink 1 10 16 

3 Basketball Start Weert 2 10 12 

4 Quo Vadis 1 8 8 

5 OBC 1 9 8 

6 BC Bladel 1 9 6 

7 BBC 1 9 4 

8 Grave 1 10 4 

Heren 2e klasse  

1 Wizards Helmond 2 12 22 

2 BBC 2 12 22 

3 Van Bree Cracks 1 11 18 

4 BC LIESHOUT 2 11 16 

5 B.C.Deurne Pioniers 3 11 14 

6 BC Best 1 14 12 

7 Vido 2 13 8 

8 Achilles ´71 3 11 6 

9 Achilles '71 1 10 4 

10 BC Bladel 3 12 4 

11 Yellow Sox 2 11 2 

Jongens 2e klasse U16  

1 Almonte 3 9 18 

2 BBC 1 9 16 

3 BC Bladel 1 10 16 

4 BC Heeze 1 10 14 

5 Vido 1 10 10 

6 Venlo Sport Crusaders 2 11 10 

7 B.C.Deurne Pioniers 2 8 2 

8 Aalst-Waalre 1 9 2 

9 Van Bree Cracks 1 10 2 

1
0 

Achilles ´71 1 10 2 

Meisjes 2e klasse U16  

1 Initial High Five 2 11 22 

2 BBC 1 15 22 

3 BC Bladel 1 12 20 

4 BC Best 1 13 20 

5 Vido 1 10 12 

6 BC Heeze 1 12 12 

7 Oirschot 1 12 10 

8 OBC 1 9 8 

9 B.C.Deurne Pioniers 1 13 6 

10 EBCG 1 12 2 

11 Bladel 2 13 2 

12 Almonte 2 10 0 

Heren 1e klasse  

1 Almonte 1 11 22 

2 B.C.Deurne Pioniers 2 11 16 

3 Aeternitas 1 11 16 

4 Tracks Parkstad 2 10 12 

5 Aalst-Waalre 1 11 10 

6 BC Bumpers 1 11 8 

7 BC Heeze 1 11 8 

8 Fanatics ´71 1 11 8 

9 BC Bladel 2 12 6 

10 Tantalus 2 11 4 

Heren 2e klasse  

1 BC Best 2 11 22 

2 B.C.Deurne Pioniers 4 9 14 

3 Oirschot 1 8 8 

4 Achilles ´71 2 10 8 

5 BBC 3 10 8 

6 BC Bladel 4 10 8 

7 Fighting Pirates 1 12 6 

8 Vido 3 10 0 

Gemengd U12  

1 BC Heeze 1 8 14 

2 EBCG 1 8 12 

3 Almonte 1 8 4 

4 BC Bladel 1 8 4 

5 Venlo Sport Crusaders 1 8 4 

Jongens 4e klasse U14  

1 Almonte 1 8 12 

2 Vido 1 8 10 

3 BC Best 1 8 8 

4 BC Bladel 1 8 8 

5 BBC 2 8 2 
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Foto’s verbroederingstoernooi 
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Hoe gaat het met: 

Jongens U20 
 
 
Na een rommelige start en een hoop 
gebakkelei over trainers bracht de 
blessure, en tevens kapotheid, van de 
knie van Jeroen van D. uitkomst. 
Ondanks dat hij moeite had met ‘t 
voordoen van een juiste ‘jumpstop’ nam 
hij ’t helse karwei op zich om het 
bruisende talent in één of andere 
pasvorm te gieten onder de noemer 
‘Team’. Maar wie zitten er in dit ‘Team’ van veelal aantrekkelijke, jonge 
jongens?  
 
Joost ‘Josito’ van Overbeek, een forward met een lekker gevoel voor de 
bal, maar die zijn basketballschoenen eind dit seizoen aan de wilgen 
hangt. Lekker ‘uitballend’ pikt hij zijn puntjes mee en wil deze jongen zijn 
carrière toch niet ongezien afsluiten. Hij heeft daarom ook geen vrees 
om een risicovolle alley-oop-pass te geven op Robin of een suuper grote 
tatoeage op z’n bovenarm te laten branden. 
  
Tom ‘U-turn’ van Kuijk scheurt harder over de velden dan zijn Mac-
mobiel op de snelweg, maar voor beide kun je beter uit de weg gaan om 
blessureleed te voorkomen. Het ‘positief studieadvies’ v.d. sportschool 
versterkt zijn zelfvertrouwen en reduceert gelukkig voor ons de altijd 
lastige ‘Maar,..wat/als/dan/hoe/wanneer/jamaar?-vragen’. 
 
Robin ‘Soety’ Soetens, dé guard van U20, is zelfverzekerd genoeg om 
nonchalant talloze scouts van zijn brede schouders af te wimpelen en 
hen te bestempelen als ‘frikandellen’. Daarentegen weert hij zich kranig 
tussen de ‘ouwe’ garde van Heren 1 en speelt naar eigen verluidt goed 
bij “minder dan 20 turnovers”. Deze kritische houding siert hem. En zijn 
humor.. 
 
Rob ‘The Rejector’ Mijs is goed uit de startblokken gekomen dit seizoen 
en houdt dit stevig vast, wat ook terug te zien is in zijn schot-met-
hogere-boog-dan-voorheen-schot. Hij streeft Jorg zelfs voorbij met 
personal fouls, met 5 fouten gemiddeld in de laatste twee duels. 
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Robert ‘Lelijk’ van Orsouw kan wel tegen beledigende bijnamen en heeft 
dan ook nog steeds een buitenproportioneel grote neus. In de 
wandelgangen wordt druk gespeculeerd over de toekomst van Robert, 
maar vooralsnog zit hij tevreden op z’n stekkie bij de jongens U20, waar 
zijn sterke verhalen veelal gerespecteerd worden. In het veld moet je 
zijn kunsten zelf maar eens komen aanschouwen! 
 
Ruud ‘en RUdie’ van Avendonk beweert nog steeds niet te kunnen 
aanvallen, maar ontkracht  zijn eigen woorden keer op keer door in de 
laatste twee duels 7 punten gemiddeld binnen te leggen. In de training is 
Ruud vaak de pineut van uitstekende ellebogen, knieën en andere 
rondzwierende, fallusvormige, objecten.  
 
Fedde ‘the Beast’ van den Brink gaat beestachtig tekeer en weet keer 
op keer de topscoorders positie op zijn naam te schrijven. Ondanks het 
meeste kilo’s met zich mee te zeulen van U20  is hij haantje de voorste 
in fast-breaks. Samen met compagnon Robin sprokkelen ze ook steeds 
meer puntjes bij elkaar bij ‘het eerste’. Op het forum is zijn eigen ‘slang’-
taaltje onleesbaar voor de modale burger, “JWT!” (Je Weet!)   
 
Jon ‘Zwakke Enkel’ Maas kon in de befaamde wedstrijd tegen Geldrop 
wederom zijn stempel niet op de wedstrijd drukken met zijn driepunter-
ability. Onder de prestatiedruk bezweek ook zijn enkel, maar dit mag de 
pret voor Jon niet drukken: nu kan hij eindelijk weer naar alle feestjes die 
hij in z’n agenda heeft staan!  
 
Over Jorg ‘Mr. Swisch’ Melis valt alleen maar lovend te praten! Deze 
center dreigt, na zo’n 1,5 jaar, eindelijk weer uit het slop te komen en 
wist dit om te buigen door de laatste 4 wedstrijden in kalenderjaar 2007  
in dubbele cijfers te eindigen. Frans A. wordt nog regelmatig badend in 
het zweet wakker na nachtmerries over hoe hij gefopt werd op de 
training door zo’n fameus onderhands-onder-de-arm-van-de-lange-
center-door-balletje, in vakterm beter bekend als de ‘Melis-bal’.  
 
Al met al zijn er een paar lekkere uitslagen binnengesleept en zouden 
we, als we niet 2 keer hadden verloren van de scheidsies in Geldrop, 
bovenaan staan! 
 
 
Door: Jorg Melis 
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De bounce pass  
 

 
 
 

Naam: Marlou Dirks 
Leeftijd: 21 
Team: Dames 2 
Positie: Meestal center, soms guard 
Kan goed: Driven 
Kan helaas niet: Dunken… 
Favoriete team:  Dames 2 uiteraard! 
Favoriete speler: Maarten van Zuilichem :) 
Hobbies: basketbal, slapen, winkelen, 
dansplaten, borrelen 
Opleiding/Baan: Voeding en Gezondheid 
Favoriete gerecht: Mexicaanse burritos of 
nachos 
Favoriete vakantiebestemming: Cyprus 
In mijn vrije tijd ga ik graag naar: Vriendinnen 
Mooiste BC Bladel moment: Het verbroederingstoernooi van 2005! :) 
Dit seizoen ga ik voor de verandering: eindelijk goed leren schieten 
Ik wil ooit nog een keer: Dames 1 verslaan :) 
Ik heb een hekel aan: Vroeg opstaan, door de regen fietsen 
(vraag van Stijn)Is het trainen op vrijdag zonder ons niet erg saai? 
En gaat mijn wens nog ooit in vervulling?: Ja, de training vrijdag is 
echt saai zonder de junioren ja! En je droom (douchen met mij en de 
rest van ons team) gaat in vervulling zodra jij kleedkamer 5 binnenstapt 
tijdens het volgende thuisprogramma! 
Ik pass de bal door naar: Frans Heesters 
Mijn vraag aan hem/haar is: Hoe kan het nou dat je voetbal leuker 
vindt dan basketball?!? 
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Verjaardagen & evenementen 
 

 

Februari 

 
 

01 Steef Waarma  (Jongens U18) 
09 Peter Wouters  (Heren 3) 
10 Rob Straver  (Heren 1) 
13 Niels Vogels  (Heren 3) 
20 Sam van Gorp  (Jongens U18) 
23 Ralph Oprins  (Recreanten) 
24 Niek Wouters  (Gemengd U12) 
25 Jim Beijsens  (Jongens U14) 
25 Jeroen van Dingenen (Heren 1) 
 
 

Maart  
  
 

 01 Thieu Wevers  (Jongens U18) 
07 Fedde van den Brink (Jongens U20) 

 09 Jon Maas  (Jongens U20) 
 10 Patrick Willems  (Jeugdgroep Hapert)   
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Adressen 
 
 
 

 
 


