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Woord van de redactie 
 
Een club zonder clubblad, dat kan toch niet? Daarom komt BC 
Bladel dit jaar met de gloednieuwe FullCourtPress. Dit blad zal 
om de 6 weken verschijnen in sporthal ’t Spant Er maar ook bij 
verschillende cafetaria’s en in café In de GouweGeit. We 
willen met dit blad dus ook mensen buiten de vereniging 
bereiken om zo de sport en onze vereniging wat meer 
bekendheid te geven. In deze 1e editie richt de nieuwe 
voorzitter Peter Maas zich tot je, nemen we Robin Soetens, 
U12 gemengd en de wedstrijd Dames 1 – Dames 2 onder de 
loep, vind je handige tips om je schot te verbeteren en wordt 
de nieuwe website gepresenteerd. Uiteraard is er altijd ruimte 
voor eigen inbreng dus heb je een leuk idee of een spannend 
verhaal, stuur het naar de redactie!  
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Het woord is aan:  
De Voorzitter 
 
En daar istie dan: de eerste uitgave van       
ons clubblad. 
 
En wie wordt er dan gevraagd om eens 
een stukje te schrijven voor in dat 

clubblad? Jawel…..de voorzitter. Nou ben ik geen taalvirtuoos 
zoals sommige leden van Heren 4 (zie de website: 
www.bcbladel.nl) dus moet je het hier maar even mee doen. 
Toch fantastisch van Maarten en zijn team dat ze zo fanatiek 
aan het werk zijn om het PR gedeelte nieuw leven in te blazen 
en een clubblad is daar absoluut een onderdeel van. Ga zo 
door!! 
 
Ook staat de start van de competitie weer voor de deur en zijn 
alle teams volop in training om een goed begin te maken. 
Hopelijk gaan we even succesvol worden als afgelopen 
seizoen. Allemaal veel succes. 
 
Ook de grote clubactie loopt alweer een aantal weken en ik 
heb het gevoel dat we beter aan het scoren zijn dan vorig jaar. 
Ik denk ook dat iedereen weet hoe het in zijn werk gaat en we 
worden met het jaar commerciëler aan de deur. Ik heb zelfs 
gehoord dat er al voeten tussen deuren gezet worden als we 
een “geen interesse” te horen krijgen. That’s the spirit. 
 
Zoals al gezegd iedereen veel succes het komende seizoen 
en laat dit seizoen ook weer zien dat sportiviteit bij BC Bladel 
belangrijker is dan winnen. 
 
Met sportieve groet, 
 

Peter Maas 

 6

 
 

De ontmoetingsplaats voor sportieve mensen 
Gezelligheid voor en na de wedstrijd 

*** 
Naast onze uitgebreide drankenkaart bieden 

wij u diverse broodjes en snacks. 
*** 

Poolbiljart 
3 Dartsbanen 

Spelletjes 
*** 

Ook ruime zaal aanwezig voor vergaderingen, 
cursussen of een feestje. 

*** 
Bel of kom eens langs 

Annie M.G. Schmidtlaan 15 
5531 VG Bladel 

0497 383422 of 0497 574501 
sportkafeerv@hotmail.com 

 
Bezoek ook onze website 

www.sportkafeerendezvous.nl 

We hebben weer 10 nieuwe vrienden van van Swieten! 
Hulde aan de nieuwe F-Scheisrechters! 

Iva Liauw 
Jeroen Daniëls 
Gijs van Esch 
Sam van Gorp 

Coen van der Heijden 
Laurens Hessels 
Twan van Hoof 

Joeri Sol 
Thieu Wevers 
Paul van Pelt 
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De Website 

 
In deze rubriek een overzicht van wat 
er allemaal op de website van Bc 
Bladel gebeurt (www.bcbladel.nl).  
 

Uiteraard is alle informatie rondom de vereniging en de 
diverse competities op de site te vinden. De allerlaatste versie 
van het wedstrijdschema kan gedownload worden en 
wijzigingen worden hier altijd duidelijk in aangegeven.  
 
Elk team heeft zijn eigen pagina gekregen waarbij het de 
bedoeling is dat hier zoveel mogelijk leuke dingen over het 
team komen te staan. Uitgebreide wedstrijdverslagen, foto’s 
en informatie over de spelers is bij verscheidene teams al te 
vinden. Dat deze teams maar een lichtend voorbeeld mogen 
zijn voor de rest! 
 
Nieuw ten opzichte van de vorige site is de uitgebreide rubriek 
‘voor en door leden’. Hier vind je bijvoorbeeld regelmatig 
interviews met interessante leden. Het 1e slachtoffer is de 
nieuwe trainer van Heren 1, Jeroen Fiers. Lees op de site over 
zijn dagelijks leven, zijn confrontatie met een NBA-speler en 
tips hoe je zo snel mogelijk Heren 1 kunt halen.  
 
Ook het nieuwe forum loopt al op volle toeren: al 50 mensen 
hebben zich aangemeld en er zijn al meer dan 1000 berichten 
geplaatst! Een onderdeel van het forum is de NBA fantasy 
game. Een managerspel waarbij 11 leden van de club het 
tegen elkaar opnemen met ieder een uniek team van NBA-
spelers. De tussenstanden en verrichtingen van alle teams 
zullen regelmatig gepost worden.  
 
Als laatste staat op de hoofdpagina van de site niet alleen het 
laatste nieuws maar ook een handige kalender zodat je snel 
kunt kijken wanneer er weer gespeeld gaat worden of 
wanneer er weer een speciaal evenement is.  
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Wedstrijd van de maand  
Het eerste thuisprogramma staat meteen een clash of the 
titans op het programma. Onze meisjes junioren van vorig 
seizoen zijn gezellig allemaal overgegaan naar de senioren en 
hebben zo het nieuwe dames 2 team gevormd. De bond 
besluit het team in dezelfde klasse in te delen als dames 1 en 
dus hebben we er een rasechte derby bij. Op de eerste 
speeldag ontmoetten deze twee teams elkaar al. Tijd voor een 
uitgebreid verslag door journaliste in spe, Brigitte van Bommel 
(dames 2) 

Het is 30 september, zaterdagmiddag, 15.15uur. We bevinden 
ons in Sporthal ’t Spant Er, Annie M.G.Schmidtlaan 15 te 
Bladel. Iedereen heeft volop gewed op onze mega spannende 
wedstrijd tussen Dames 1 en Dames 2. Vol spanning en 
goede moed grijpen we deze uitdaging van een wedstrijd aan. 
We missen één van onze stersspelers, genaamd Carla de 
Backer, maar we besluiten toch keihard ons best te gaan 
doen, en natuurlijk voor de winst te gaan.  

We beginnen met de opstelling Laura-Melek-Marlou-Loes-
Sanne. We besluiten het eerst op men-to-men te gooien. Dit 
gaat echter niet zo subliem als dat we gehoopt hadden, en 
hierdoor staan we al snel achter met 6-0. We besluiten over te 
stappen op onze oude vertrouwde zone-verdediging. Dit gaat 
meteen al een stuk beter, want hier hebben we al jaren 
ervaring mee. We sluiten de eerste 10 min. af met een 
achterstand van 16-6.  

We gaan voor de opstelling 2-1-2 met Marlou in het midden. 
We besluiten onze spelletjes zoveel mogelijk te gaan 
gebruiken, en zo veel mogelijk te gaan blocken. We merken 
dan wel dat we er op de training toch wel iets aan gehad 
hebben, en dat al die blocks steeds beter gaan. We besluiten 
ook dit kwart nog niet voor te gaan staan, maar gewoon nog 
even rustig aan te doen. Daarom sluiten we de eerste helft af 
met 24-12 in het voordeel van de dames 1. 
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We benutten onze korte maar krachtige pauze verstandig. We 
babbelen wat over onze tactieken (die ik hier uiteraard niet in 
kan noemen), zeiken de tegenstanders af (hoort erbij..), 
drinken wat en we oefenen natuurlijk nog even voor de 
wedstrijd. De 2e helft gaan we in om echt te knallen. We 
besluiten er echt voor te gaan, en eens even bewijzen dat we 
heel graag willen winnen. In dit kwart maken Laura, Marlou, 
en Melek nog een paar mooie scores. Sanne en Noortje 
scoren dan wel niet, maar zij dribbelen gemakkelijk om 
iedereen heen. Met hun geweldige passes naar onze scoor-
kanonnen die weer vrij staan, spelen zij als echte 
teamworkers.  

Het 3e kwart is het kwart dat de Dames 1 moe beginnen te 
worden. Onze aanval gaat steeds beter, en we maken een 
paar strakke acties. Hierdoor gaat het steeds beter en aan het 
eind van de kwart zijn we weer helemaal terug in de race! We 
eindigen dit kwart met een 26-34 voorsprong voor dames 1.  

Op naar het laatste en beslissende kwart. We vinden het 
allemaal erg eng, maar zijn ervan overtuigd de dames 1 nog 
even snel in te maken. Bewijzen hoe goed we wel niet zijn! Dit 
blijkt echter een tegenvaller te zijn..het laatste kwart gaat 
helemaal niet zo goed als we gedacht (en gehoopt) hadden. 
We worden zelf ook steeds moeër, en hierdoor wordt onze 
verdediging ook slapper.  

De dames besluiten veel te gaan passen, om zo de wedstrijd 
uit te spelen. Hierdoor werkt onze zone verdediging niet meer, 
en besluiten we maar weer te switchen naar de man-to-man. 
Dit is alleen niet echt onze sterkste kant. Uiteindelijk scoren de 
Dames nog een paar punten. Dit is uiteraard tragisch voor de 
eindstand van de wedstrijd die eindigt in een treurige 40-30 in 
het voordeel voor de dames 1. Dit was stiekem toch wel een 
grote teleurstelling voor ons. 

De overige wedstrijdverslagen zijn te vinden op de site 
(www.bcbladel.nl). 
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Basketbal College  
Eerste les: Schieten 
 
Schieten is erg belangrijk, want als niemand kan schieten in je 
team zul je nooit winnen. Bij het worden van een goede 
schutter komt meer kijken dan alleen techniek. Hieronder een 
korte les waarmee iedereen een betere schutter kan worden. 
 
Het begint allemaal met concentratie. Als je schiet is alleen de 
ring belangrijk. Laat je nooit afleiden door tegenstanders of het 
publiek. Je hoort vaak dat goede schutters ijs in hun aders 
hebben: ze blijven altijd rustig en behouden hun focus.  
Verder is zelfvertrouwen ontzettend belangrijk. Zonder 
zelfvertrouwen kan je net zo goed niet schieten. Natuurlijk, 
iedereen mist wel eens en soms wel 5 keer achter elkaar, 
maar bij elk schot dat je neemt moet je blijven denken dat het 
raak is, anders kun je het schot beter niet nemen. 
Zelfvertrouwen en concentratie zijn het allerbelangrijkste om 
een goede schutter te worden maar je techniek moet natuurlijk 
ook wel kloppen.  
 
Een paar belangrijke punten die vaak niet helemaal correct 
worden uitgevoerd zijn: 
- Het omklappen van de vingers en pols. Je vingers moeten 
naar beneden wijzen. Laat daarom je hand eens staan tot het 
schot de ring raakt en kijk hoe je pols en vingers staan. 
Wedden dat je je pols nog verder had kunnen buigen? 
- Ook je arm en elleboog moeten als het ware zo ver mogelijk 
doorklappen. Als je dit goed doet, trilt je hand nog een keer na 
nadat je de bal hebt losgelaten.  
- Een laatste fout is dat veel mensen de kracht voor hun schot 
uit hun armen willen halen. Fout! Je benen zorgen voor de 
kracht! Perfectioneer je schot daarom door goed door je 
knieën te gaan en laat je arm en pols tot het maximale 
uitstrekken en omklappen.  
Doe je dit met genoeg zelfvertrouwen en concentratie, dan 
kan ook jij zo een gevaarlijke driepuntsschutter worden. 
Succes!   
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Standen 
Omdat elk team nog maar 1 wedstrijd gespeeld heeft zullen er 
nog geen standen te vinden zijn in deze 1e editie. Maar niet 
getreurd, we brengen U wel de uitslagen van de eerste 
speeldag! 

Gemengd U12 - E.B.C.G.: 20 - 34 
Jongens U14 - BC Best: 31 - 54 

Meisjes U16-2 - Initial High Five 2: 23 - 53 
Jongens U16 - Aalst-Waalre: tegenstander kwam niet 

opdagen. 
Meisjes U16-1 - BC Deurne Pioniers: 59 - 31 

Dames 1 - Dames 2: 40 - 30 
Heren 3 - BC Deurne Pioniers 3: 36 - 64 
Jongens U20 - Achilles ‘71 2: 121 - 23 

Heren 2 - BC Deurne Pioniers 2: 46 - 73 
Heren 1 - BC Deurne Pioniers: 65 - 80
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Hoe gaat het met: 
 U12 gemengd 

Bij het allerjongste team van BC Bladel 
is het altijd gezellig. De trainers zijn 
Ruud en Robin en we trainen twee keer per week. Op de 
trainingen werken we vooral aan de fundamentals (passen, 
dribbelen en schieten). Vorig seizoen hebben we erg goed 
gepresteerd: de eerste competitiehelft waren we 2e en de 
tweede competitiehelft (waarin we hoger ingedeeld werden) 
waren we 3e. Een team met veel talent dus, waar Bladel in de 
toekomst op kan bouwen. 

Binnen het team zijn alle posities goed ingevuld. We hebben 
twee sterke centers (Bibia en Willem) die met hun lengte-
overwicht iedere tegenstander onder het bord te baas zijn. Lex 
is onze schutter, hij weet de basket vanuit iedere plek op het 
veld te vinden. Lars is een echte dribbelkoning, hij kan iedere 
tegenstander het snot voor ogen dribbelen. Liselotte is altijd 
vrolijk en weet haar teamgenoten altijd op te peppen als ze er 
even doorheen zitten. Bente weet in iedere verdediging wel 
een gaatje te vinden waardoor ze naar de basket kan 
dribbelen en via een prachtige pass een vrijstaande 
teamgenoot kan laten scoren. Niek is, naast de sfeermaker 
die iedereen aan het lachen maakt, een goede passer. Hij 
neemt bij ons altijd de bal in. Astrid is nog maar pas begonnen 
met basketbal maar nu al bijna onpaseerbaar in de 
verdediging. En ons team is natuurlijk niet compleet zonder 
Caroline die bekend staat om haar indrukwekkende pivoteer 
sessies waarbij iedere verdediger het wel uit z`n hoofd haalt 
om het ook maar te proberen de bal af te pakken. 

Met al deze, stuk voor stuk talentvolle, speel(st)ers kunnen we 
het kampioenschap dit jaar bijna niet mislopen. We gaan er in 
ieder geval goed ons best voor doen zodat iedereen volgend 
jaar tevreden op het seizoen terug kan kijken. 
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Jeugdkamp & feest 
verbroederingstoernooi 
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De bounce pass  
 
 
Naam: Robin Soetens 
Leeftijd: 17 
Team: U20 & Heren 1 
Positie: Guard/Forward 
Kan goed: Bier drinken 
Kan helaas niet: Dunken 
Favoriete team: Phoenix Suns  
Favoriete speler: Steve Nash 
Hobbies: Basketballen, training geven 
aan U12 en op stap gaan. 
Opleiding/Baan: Pius X  vwo 6 
Favoriete gerecht: Macaroni  
Favoriete vakantiebestemming: Renesse was wel erg goed 
bevallen afgelopen zomer. 
In mijn vrije tijd ga ik graag naar: Reusel (de Valk) 
Mooiste BC Bladel moment: Het ongeslagen 
kampioenschap van de junioren van twee jaar terug vind ik het 
mooiste BC Bladel moment maar het mooiste moment van 
vorig seizoen was toen ik het 100ste punt scoorde bij een 
thuiswedstrijd van het eerste, dat kostte ons pa een rondje. 
Dit seizoen ga ik voor de verandering: Meer scoren en 
meer assists geven. 
Ik wil ooit nog een keer: Dunken natuurlijk, ik had eigenlijk al 
gezegd dat het dit seizoen zou gaan lukken maar ik denk dat 
ik het toch nog maar een jaartje uitstel.  
Ik heb een hekel aan: Vroeg opstaan en te laat briefjes op 
school. 
Ik pass de bal door naar: Stijn Dilven van Heren 2 
Mijn vraag aan hem/haar is: Of hij z`n ouwe teammaten van 
vorig jaar al een beetje begint te missen. 
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Verjaardagen&evenementen 

 

09 Pieter van der Heijden (Heren 3) 

11 Ralf Schilder (Heren 1) 

12 Melek Celik (Dames 2) 

14 Rob Mijs (Jongens U20) 

16 Ivan Daniels (Jongens U14) 

18 Gijs van Esch (Jongens U18) 

20 Martijn Antonis (Gemengd U12) 

21 Thuisprogramma BC Bladel 

24 Carla Lavrijsen (Dames 1) 

26 Nathan Dykstra (Heren 1) 

28 Thuisprogramma BC Bladel  
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Adressen 
 

 

  
 


