
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maart 2007 

Het magazine van Basketbalclub Bladel 



 2 

             
 

 

Van der Heijden Transport 

Leemskuilen 21 a 

5531 NK Bladel 

Tel (0497) 385959 

info@vdheijdentransport.nl 

Postbus 204 

5530 AE Bladel 

Fax (0497) 385807 

www.vdheijdentransport.nl 

Van der Heijden Logistiek 

‘t Rootven 28 

5531 MB Bladel 

Tel (0497) 384959 

info@vdheijdenlogistiek.nl 

Postbus 204 

5530 AE Bladel 

Fax (0497) 388437 

www.vdheijdenlogistiek.nl 



 3 

Inhoudsopgave 
 

 

 

 

 

4  Woord van de redactie 

 

5  De Website 

 

6  Wedstrijd van de maand 

 

8  Wist je Dat?  

 

10 Standen 

 

12  Hoe gaat het met: Meisjes U16-2 

 

13  De Bouncepass: Frans Heesters 

 

15  Verjaardag- en evenementenkalender 

 

16  Adressen 
 



 4 

Woord van de redactie 

Hallo, daar zijn we weer! Omdat verandering van spijs doet eten deze 
maand weer een alternatieve indeling in het 4e nummer van de 
FullCourtPress. Omdat het vorige basketbalcollege er nog niet helemaal 
in zit bij de meeste leden deze keer een nieuwe rubriek: Wist-je-datjes? 
Eigenlijk horen ze bij een clubblad en is het dus een schande dat ze er 
nu pas instaan! Verder proberen we je deze maand te verblijden met een 
uitgebreid wedstrijdverslag van de veegpartij van Heren 4 in en tegen 
Nuenen, lees en leer hier van! De bouncepass is aanbeland bij de 
flamboyante center van heren 4: Frans Heesters. In dit nummer durft hij 
het aan om voetbal boven basketbal te verheffen… Het team wat we 
deze keer onder de loep nemen is het elke week weer groter wordende 
meisjes U16-2 terwijl er ook weer een interview is geweest op de site. 
Ook de standen zijn weer in dit blad te vinden. Veel plezier! 
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De Website 

 

www.bcbladel.nl wordt steeds meer 
bezocht door mensen van andere 
verenigingen, een erg goeie zaak. 
Spread the word mensen en laat 
zien waarom wij de gezelligste 
vereniging zijn! 
 
De fantasy game lijkt beslist, Paul 
staat nog steeds 15 punten voor 

dus het gat is helaas niet kleiner geworden. Frans is helemaal 
weggezakt maar daar is aanstaande vader Dirk Antonius voor in de 
plaats gekomen. Dankzij een continue stroom van punten en rebounds 
van Carlos Boozer doet hij ineens mee voor de 2e plek en misschien nog 
wel meer.  
 
Ook Josh Smith is zijn best aan het doen om Sander Aarts weer terug te 
brengen aan de top waar hij vorig jaar bijna het hele jaar heeft gestaan. 
Wordt het nog spannend? Check het forum!  
 
Op de website blijft het traditiegetrouw wedstrijdverslagen regenen. Van 
de jongens U16 hebben we helaas nog niks mogen ontvangen dit jaar 
maar de andere teams laten regelmatig van zich horen. Toch jammer 
van de U16 mannen want ze doen het erg goed dit jaar.  
 
Na lang wachten is er dan ook eindelijk weer een interview. Deze week 
hebben we even de tijd genomen om met de topscoorder van Dames 1, 
Fieke de Wit, bij te kletsen. Lees op de site meer over de carrière van 
Fieke die haar eindelijk weer terug heeft gebracht in het zonnige Bladel.  
 
Het forum lijkt elke dag drukker te worden. Op dit moment hebben we al 
79 leden die tot nu toe al voor 8000 berichtjes hebben gezorgd. Hoorde 
ik daar nou dat het bestuur een vatje zou geven bij het 10.000e 
berichtje? Vooral de teamforums lijken over te stromen met de dames 2 
voorop, maar liefst 7 dames hebben al meer dan 200 berichten achter 
hun naam. Wie zei er dat studeren zwaar was?  
 
 
 
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  

Na een uitgebreide shoot around op de vroege zondagmiddag en een 
flinke portie tactiek om de nuenense zone te gaan bestrijden (uiteraard 
waren beide spelletjes gejat van Heren 1) stonden 5 van de 8 
indeGouweGeit allstars op het veld. Gijs Bles was afwezig wegens het 
enorme succes van zijn Borat outfit met carnaval terwijl Bart de Waal en 
Laurens Hessels nog moesten bijkomen van Carnaval. Ondanks dat dit 
40 minuten voor iedereen betekende, werd er toch besloten om 
reservisten mee te nemen. Na een lange Idolsachige procedure werden 
uiteindelijk Jorg Melis en Fedde van den Brink aangenomen. Het 2tal 
kreeg 5 minuten om de complexe catenacciostijl van Heren 4 te leren en 
mocht op de bank beginnen om het nog beter te bestuderen. Zoals 
verwacht begon Achilles in een laffe zone maar de trainingsarbeid van 
de middag betaalde zich meteen terug. Een driepunter van Maarten, 2 
schoten van Paul, 2 scores van Willem en uiteraard 2 punten van Frans 
maakten al heel snel een einde aan de illusies van Nuenen. Bij 4-11 na 
5 minuten besloten we om de reservisten wat daglicht te gunnen. Fedde 
toonde zich gretig en maakte dankbaar gebruik van de ruimte die het 
onzelfzuchtige spel van heren 4 creëert: 7 punten op rij voor hem en een 
6-18 voorsprong na 10 minuten. Het 2e kwart besloten we dat dit ons 
wel aanstond. Aangemoedigd door het fanatieke publiek, (heren 3 en 
Robin) werd er nog een schepje bovenop gedaan. De grote centers van 
Nuenen werden vakkundig gestript door onze doubleteaming en zo 
kwam de ene break na de andere. De mooiste aanval van de avond 
kwam na een steal van Maarten die Frans aanpasste voor de fast break. 
Deze pass was net te hard maar Frans hield de bal binnen en slingerde 
hem richting basket omdat hij daar iets blauws zag rennen. En ja, het 
was Fedde van den Brink die de bal in de lucht ving en vakkundig door-
alley-oopte. Frans was ondertussen ook warmgedraaid als 
scoremachine en scoorde 8 punten in de laatste 3 minuten van het 2e 
kwart. Een mooi bankshot van Coentje aka C-heyd zorgde voor een 
ruststand van 15-40. Was het conflict opgelost? Het leek er wel op, geen 
gebitch, veel gepass, geen ge-ego-trip. Wat een geoliede machine! Een 
genot voor het oog. Aangezien dergelijke voorsprongen ervoor zorgen 
dat mensen zich ineens superman wanen was het 3e kwart natuurlijk 
rampzalig. Wat een stel mukpasses zeg. De ene turnover was nog niet 
geweest en daar was de volgende alweer! We scoorden maar 12 punten 
dit kwart maar liepen toch nog uit want ja, verdedigen dat doen we 
natuurlijk wel! Frans en Paul waren de enige 2 helden die de basketbal 
in het basketbalnet wisten te proppen. Goed bezig mannen! Op naar het 
4e kwart. Coach Maarten had het volgende advies: “Ik spreek hier met 
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name tegen mezelf als ik zeg dat we scherper moeten passen!” Wat een 
zelfkennis! Wat een analytisch vermogen! Helaas hielp het niet zo heel 
veel maar ja, er werd wel weer meer gescoord. Jorg maakte zijn eerste 
punten van de wedstrijd en Maarten schoot 2 jumpers raak en kreeg 
vervolgens bij balinname de bal meteen weer van de radeloze #73 van 
Achilles. Wat een acteertalent! De laatste 5 minuten van de wedstrijd 
waren vooral fast breaks want steals pakken is leuk en uncontested 
rebounds zijn er om meteen naar voren te gooien. Dribbelen is voor 
losers! Fedde zorgde er in de laatste minuut voor dat hij Frans net voor 
bleef met zijn scoreproductie. De IndeGouweGeit All-stars moesten na 
40 minuten helaas een einde maken aan hun wervelwind en zagen dat 
ze Achilles in het laatste kwart op 3 punten hadden gehouden. 
Eindstand 27-70 

 

 

 

 

 

 

  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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Wist je dat?  
 

 
- het Frans Ackermans allemaal even te veel werd toen hij hoorde dat 
Laura Huyts ook nog 3 zussen heeft? 
- hij ook heeft toegezegd om binnenkort weer mee op stap te gaan?  
- Tom van Kuijk serieus overweegt het eindfeest af te kopen om zijn 
schulden af te betalen? 
- Johan Gubbels een eigen bedrijf met bijbehorende, hippe website 
heeft? 
- wij daar geen reclame voor maken tot hij een sponsorcontract tekent?  
- Carla de Backer denkt dat mensen in Alabama allemaal op blauwe 
skies van de helling af sjezen? 
- Heren 1 biertechnisch gezien erg blij is met de verjaardagskalender in 
het clubblad? 
- wij dit een goede reden vinden om spelers van Heren 1 vaker op de  
verjaardagskalender te gaan zetten, ook al zijn ze niet jarig?  
- wij ons afvragen hoe het toch met vriendappelmoes is? 
- Coen van der Heijden er stevig van baalt dat niemand snapt waarom 
Snoop Dogg altijd een paraplu bijheeft? 
- Coen van der Heijden er ook stevig van baalt dat Meisjes U16-2 al zijn 
Singstar highscores heeft verbeterd?  
- Sanne van der Veen de meest geschreeuwde naam binnen BC Bladel 
is? 
- Dames 1 nog steeds op het kampioenschap afstevent? 
- ook Jongens U14 nog een kans heeft kampioen te worden? 
- en Gemengd U12 met alweer 4 gewonnen potten ook eerste kan 
worden?  
- Sommige mensen wedstrijdverslagen van Heren 4 toch iets te serieus 
lijken te nemen? 
- Joris van Raak een niet geringe hekel heeft aan Mart Smeets? 
- dat dat nog een tamelijk groot understatement is? 
- Heren 3 dit seizoen weinig gelukkig is in wedstrijden met overtime?  
- dat het desondanks al een flinke stap voorwaarts is dat ze het 
inmiddels regelmatig tot een overtime weten te schoppen? 
- dat Heren 3 wel makkelijk wedstrijden kan winnen als de tegenstander 
nog maar twee spelers in het veld heeft staan?  
- de basketballers op het feestje bij Robin Soetens bewezen grotere 
feestbeesten te zijn dan de inwoners van Vessem? 
- ene J.D. (hint: guard bij U18) zelfs zo'n groot feestbeest is dat hij op 
auto, straat en zichzelf moet overgeven?  
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- Heren 2 qua resultaten erg gebaat is bij de aanstelling van Martien 
Michielse als coach? 
- Heren 2 qua resultaten wat minder gebaat was bij de terugkeer van 
Rob Hendrikx als guard? 
- Jongens U20 hun tegenstanders zoveel angst aanjagen dat ze vaker 
niet dan wel naar Bladel afreizen?  
- De wedstrijdsecretaris daar in het geheel niet blij mee is? 
- Heren 4 resolutie 24b binnen de hele club wil invoeren? 
- BC Bladel na het middelvingerincident van Laurens Hessels nu dankzij 
Ralf Schilder ook een wijsvingerincident heeft?  
- dat een aantal meiden van Meisjes U16-2 een sollicitatie naar de 
functie van mascotte deed door bij zo'n beetje elk team van BC Bladel 
op de bank te komen zitten? 
- wij nu nog op zoek zijn naar een geschikte mascotte-outfit voor deze 
dames?  
- wij misschien nog maar eens in Deurne op bezoek moeten om 
inspiratie voor die outfit op te doen? 
- wij overigens ook nog op zoek zijn naar een cheerleader outfit voor 
Laura Huyts? 
- Tom van Kuijk vindt dat Brigitte van Bommel heel aparte humor heeft?  
- een groot aantal teams inmiddels in heel erg mooie tenues hun 
wedstrijden speelt? 
- Bibia van den Putte tegenwoordig haar schot nawijst? 
- wij hopen dat ze haar hand niet zo lang gaat laten staan als Maarten 
van Zuilichem?  
- Lex Wouters nu ook een fervent dribbelaar met links is? 
- Suus Seuntjens een feest wil gaan geven dat moet gaan concurreren 
met Neterpop? 
- Heren 4 bij hun wedstrijdverslagen een trouwe lezeres heeft in het 
Deurnese monument Angela (Anske voor intimi)?  
- wedstrijdverslagen schrijven dit seizoen overigens weer helemaal in de 
mode is? 
- Laurens Hessels de enige speler van Heren 4 is die dat niet echt door 
lijkt te hebben? 
- er echter ook hele teams zijn die dat niet door lijken te hebben?  
- Jorg Melis nogal vaak probeert om met een bierflesje aan zijn mond op 
een foto te staan? 
- Lieke Raes weer veilig terug is uit India? 
- Riet Hoekstra ook dit jaar weer van plan is een Sportspektakel te 
organiseren?
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Standen 

 
 

 

 

 

 

 

Heren Hoofdklasse  

1 Springfield/DHOM 1 17 26 

2 BC Deurne Pioniers 1 17 26 

3 BC Vlissingen 1 17 20 

4 BC Bladel 1 17 20 

5 Barons 1 17 18 

6 Dunatos 1 17 18 

7 Den Dungk 1 17 16 

8 EBBC 3 15 14 

9 BC Virtus 1 17 14 

10 WSC 1 15 10 

11 Tantalus 1 18 10 

12 JRC 1 16 8 

Dames 1e klasse 

1 BC Bladel 1 13 24 

2 Wizards Helmond 1 11 18 

3 Almonte 4 12 18 

4 Tantalus 2 12 16 

5 BBC 2 14 12 

6 Jumpers ´76 1 12 10 

7 Vido 1 11 8 

8 BC Bladel 2 12 4 

9 E.B.C.G. 1 13 0 

Heren 1e klasse  

1 Almonte 1 13 24 

2 Aeternitas 1 14 22 

3 BC Deurne Pioniers 2 12 18 

4 Tracks Parkstad 2 11 12 

5 BC Bumpers 1 13 12 

6 Aalst-Waalre 1 13 10 

7 Fanatics ’71 1 13 8 

8 Tantalus 2 13 8 

9 BC Bladel 2 14 8 

10 BC Heeze 1 12 6 

Jongens 2e klasse U20  

1 EBCG 1 11 22 

2 BC Bladel 1 12 20 

3 Gennep Cougars 1 10 10 

4 BBC 1  11 10 

5 Aalst-Waalre 1 11 10 

6 BC Heeze 1 10 2 

7 Achilles ´71 2 13 -4 
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Heren 2e klasse  

1 Wizards Helmond 2 15 28 

2 Van Bree Cracks 1 15 26 

3 BBC 2 14 24 

4 B.C. Deurne Pioniers 3 15 20 

5 BC Lieshout 2 15 20 

6 BC Best 1 17 14 

7 Vido 2 13 8 

8 Achilles ´71 1 15 8 

9 Achilles '71 3 14 6 

10 BC Bladel 3 16 6 

11 Yellow Sox 2 13 2 

Jongens 2e klasse U16  

1 Almonte 3 12 24 

2 BC Bladel 1 14 24 

3 BBC 1 12 20 

4 Vido 1 13 16 

5 BC Heeze 1 14 16 

6 Venlo Sport Crusaders 2 14 12 

7 Van Bree Cracks 1 14 8 

8 Achilles ’71 1 13 4 

9 BC Deurne Pioniers 2 13 2 

10 Aalst-Waalre 1 13 2 

Jongens 1e klasse U18  

1 BV Schijndel 1 12 22 

2 BC Jink 1 13 20 

3 Basketball Start Weert 2 12 16 

4 Quo Vadis 1 11 10 

5 OBC 1 11 10 

6 BC Bladel 1 11 6 

7 BBC 1 13 6 

8 Grave 1 11 4 

Heren 2e klasse  

1 BC Best 2 15 30 

2 B.C.Deurne Pioniers 4 14 22 

3 Oirschot 1 13 14 

4 BBC 3 15 14 

5 BC Bladel 4 15 14 

6 Fighting Pirates 1 14 8 

7 Achilles ’71 2 14 8 

8 Vido 3 16 0 

Jongens 4e klasse U14  

1 Van Bree Cracks 1 5 10 

2 BC Bladel 1 5 8 

3 BC Best 1 5 6 

4 Fighting Pirates 1 4 4 

5 BC Heeze 1 5 4 

6 BBC 2 5 2 

7 Almonte 2 5 0 

Gemengd U12  

1 Aalst-Waalre 1 6 12 

2 Almonte 1 5 10 

3 BC Bladel 1 5 6 

4 Fighting Pirates 1 7 6 

5 BC Best 1 5 4 

6 BC Lieshout 1 6 2 

7 Jumpers ‘76 6 0 

Meisjes 2e klasse U16  

1 Initial High Five 2 14 28 

2 BC Bladel 1 16 28 

3 BC Best 1 18 24 

4 BBC 1 16 22 

5 Vido 1 15 18 

6 BC Heeze 1 16 16 

7 Oirschot 1 15 14 

8 OBC 1 15 12 

9 B.C.Deurne Pioniers 1 17 12 

10 BC Bladel 2 15 4 

11 Almonte 2 16 4 

12 EBCG 1 17 2 
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Hoe gaat het met: 

Meisjes U16-2 
 
Als één van de grootste teams van 
Bladel zijn we waarschijnlijk ook één van 
de gezelligste. Ons team bestaat uit veel 
nieuwe speelsters maar gelukkig krijgen 
we elke vrijdagavond goede trainingen 
van Rob en Fedde. Naast de trainers 
van ons team zijn ze ook nog eens onze 
geweldige coaches! 
 
In ons team is Sanne vaste guard, ze 
loopt veel lay-ups en scoort ook veel.We hebben zes forwards, als 
eersten Benthe en Marit, die beiden soms ook als guard spelen. Benthe 
schiet vooral graag drietjes en zet vaak screens, Marit is helaas 
geblesseerd maar is toch vaak bij wedstrijden om ons mee te coachen. 
Alicia, onze gangsta van de knuffelfouten, loopt de beste lay-ups vanaf 
links. Chantal zorgt voor een goede defence  en geeft vaak goede 
assists. Iva brengt de goede sfeer op het veld (en onder de douche en in 
de kantine), en heeft ook een goed schot.  
 
Susan zorgt voor steeds meer scores en houdt de bal onder controle 
met haar dribbel. Verder hebben we vijf centers; Kim lokt veel fouten uit, 
waardoor ze veel vrije worpen krijgt; Laura maakt goede drives en heeft 
een goed schot; Roos kan goed sprinten, en loopt dan ook vaak fast 
breaks; Simone met haar klassieke centermove heeft goede rebounds, 
en Miriam, als op één na nieuwste speelster, kan goed rebounden en 
heeft nu al veel scores. En dan onze nieuwste telg nog, Jess, die steeds 
meer dingen op begint te pikken. 
 
Als team werken we niet alleen kei hard, we zijn natuurlijk ook kei goed 
in singstar en tegenwoordig steeds vaker te vinden in de kantine. En we 
hopen ooit nog eens kampioen te worden. (Oja, en Simone hoopt ooit 
nog in de heren 1 te komen!) 
 
 
 
 
Door Simone en Chantal van Zuilichem 
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De bounce pass  
 

 
 

Naam: Frans Heesters 
Leeftijd: 24 
Team: Heren 4 
Positie: Point guard 
Kan goed: passen, schieten, eigen 
rebounds vangen, supporters meenemen 
Kan helaas niet: mijn buik kwijtraken, 
Jeroen Fiers overtuigen 
Favoriete team:  Denver Nuggets 
Favoriete speler: Rob Hendrikx, Marcus 
Camby 
Hobbies: Kritiek leveren, sporten, spelletjes  
Opleiding/Baan: Opleiding tot 
registeraccountant, na een studie algemene economie afgerond te 
hebben, werkzaam bij de belastingdienst; leuker kunnen we het niet 
maken  
Favoriete gerecht: Frietjes!!  
Favoriete vakantiebestemming: IJsland (wil ik nog een keer heen in 
elk geval dus onder voorbehoud) 
In mijn vrije tijd ga ik graag naar: school, want studeren is toch wat 
mensen het liefste doen. Toch??     
Mooiste BC Bladel moment: tip in over de reuzecenter van Springfield 
1 (helaas in eigen basket), Sander met zijn dolfijn tijdens het eindfeest 
en de winnende driepunter van Heeze tegen heren 2  
Dit seizoen ga ik voor de verandering: leren strijken, drietjes knallen 
Ik wil ooit nog een keer: Een omhaal in het kruis schieten  
Ik heb een hekel aan: trage mensen als ik haast heb    
(vraag van Marlou) Hoe kan het nou dat je voetbal leuker vindt dan 
basketball?!?: Hmmkay, hier komt het. Bij aanvang van de 
basketbalcarrière was er bij voorbaat al de intentie om terug te keren bij 
het voetbal. Waarom?? Nou, ten eerste natuurlijk omdat iedereen 
basketball met 2 l’s spelt, terwijl ik vind dat het met 1 ‘l’ moet. Waarom 
nog meer?? Nou, ten tweede zijn de spanningsbogen bij basketbal vele 
malen kleiner dan bij voetbal. Zoals ik het spel beleef heeft elke actie bij 
basketbal een eigen spanningsboog. Valt het schot wel, trappen ze in de 
fake, krijg je een fout mee. Daarom is basketbal eigenlijk om eventjes 
naar te kijken ook heel leuk. Maar bij basketbal hebben al die aparte 
acties met hun eigen spanningsboogjes een mindere samenhang in het 
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geheel. Gaat het schot mis of fluit de scheidsrechter niet, geen punt, 
volgende aanval beter. Staat er even iemand te suffen, hop, score 
tegen, maar geen man overboord. Ik mis bij basketbal ‘het moment’. Bij 
voetbal worden veel wedstrijden beslist door ‘het moment’. De briljante 
actie, een wereldredding of een omstreden penalty. Bij basketbal is op 
het einde van de rit zo’n moment slechts één van de vele momenten die 
samen de uitkomst van de wedstrijd bepalen. Uiteraard is er bij voetbal 
soms niet ‘het moment’ en wacht je voor niks. Maar toch is die spanning 
er!! Hoewel het spektakel meestal iets minder is (met de voet iets moois 
produceren is nou eenmaal lastiger dan met de handjes), is de spanning 
een stuk hoger.  
Okee, dat was de speltechnische reden waarom voetbal uiteindelijk toch 
leuker is dan basketbal.  
Wat nog meer?? Basketbal heeft een meer laissez-faire mentaliteit dan 
voetbal. Wel of niet komen trainen (vooral voor het 1e en 2e, foei 
jongens, op dat niveau moet je altijd op de training zijn), 5 minuten voor 
de wedstrijd aankomen, het hoort er allemaal bij. Het ene moment is dat 
heerlijk, het andere moment frustrerend.  
Was dat het?? Neenee, het is ook weer tijd geworden om ‘keihard te 
gaan sporten’. En daaronder versta ik: zelf er elke keer voor gaan, 
afgekafferd worden als je dat niet doet, ook van anderen mogen 
verwachten dat ze er elke keer voor gaan, als ze dat niet doen hun 
afkafferen. Hoewel ik dat eigenlijk toch niet doe, maar het feit dat het 
legitiem is, is al genoeg. 
En tenslotte natuurlijk Reusel met alles wat daarbij komt. Reusel is mijn 
thuisplekje (behalve het clublied van Bladella, dat is ook heel erg leuk), 
met de supporters en de sfeer. En als je éénmaal een Reusel 1 – Bladel 
1 wedstrijd om het echie hebt gespeeld kunnen alle andere 
sportwedstrijden daar niet aan tippen. Tenminste, voor iemand met 
beperkte kwaliteiten zoals ik.  
Maar basketbal blijft natuurlijk een hele leuke sport en ik heb het al bijna 
2 jaar met veel plezier gedaan.  
Okee, eigenlijk ga ik voetballen omdat ik bang ben dat Gijs over me 
heen gaat plassen. 
Ik pass de bal door naar: Chantal Hermans van meisjes U16-1 
Mijn vraag aan hem/haar is: Als je op een zwoele zomerdag zure 
spruitjes zou moeten eten met iemand, hoe laat en met wie zou je dat 
het liefste doen? 
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Verjaardagen & evenementen 
 

 

Maart 

 
 20 Mark Kruijssen   (Recreanten) 
 21 Jefrey Nolde   (Hapert) 

23 Jeroen Fiers   (Heren 1) 
 25 Bas van Beers   (Hapert) 
 28 Sander Aarts   (Heren 2) 
 29 Willem de Beijer   (Gemengd U12) 
 30 Simone van Zuilichem  (Meisjes U16-2) 
 
April 
 
 01 Marius van de Weem  (Recreanten) 

02 Pieter Paul Peeters  (Jongens U16) 
08 Iva Liauw    (Meisjes U16-2) 
10 Liselotte van Zuilichem  (Gemengd U12) 
13 Roel Hermans   (Jongens U14) 

 14 Willem Hessels   (Heren 4) 
 14 Bart de Waal   (Heren 4) 
 20 Jeroen Antonis   (Jongens U14) 
 23 Chantal van Zuilichem  (Meisjes U16-2) 
 26 Rosanne van Dijsseldonk (Meisjes U16-2) 
 28 Jasper van Oerle   (Jongens U14) 

29 Klaas de Boer   (Heren 1) 
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Adressen 
 
 
 

 
 


