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Woord van de redactie 
 
Eindelijk is het weer zover: de competitie is weer begonnen. 
Genoeg reden dus om jullie weer een jaar op de hoogte te houden 
van het reilen en zeilen binnen onze gezellige club. In dit eerste 
nummer van het jaar het wedstrijdverslag van de 1e overwinning 
binnen de club, welk team zou het zijn geworden? De bouncepass 
stuiterde de hele zomer door en kwam uiteindelijk bij Anneke 
Heesterbeek van Dames 1 terecht. Tussen alle 
kampioenschappen door (zie de foto’s van dames 1 op pagina 8) 
hebben de Jongens U16 het ook voor elkaar gekregen om te 
promoveren. Daarom een uitgebreide beschrijving van het team 
dat het dit jaar gaat proberen in de 1e klasse. Nog een reden voor 
een feestje was het 10-jarig bestaan van sportkafee Rendez Vous. 
Onze club was uiteraard weer ruim vertegenwoordigd. Als laatste 
hebben we een vooruitblik op het BC Bladel fantasyspel en een 
gloednieuwe rubriek waarin elk nummer een nieuwe NBA speler 
zal worden geïntroduceerd. Veel leesplezier en allemaal veel 
succes in het komende seizoen! 



Het woord is aan:  
 

De Voorzitter 
 
Ze zeggen wel eens: “wat goed is komt snel”, maar dan is het 
alleen nog de vraag of het ook goed blijft. Nou bij deze dan, FCP 
jaargang 2, uitgave 1. Ik heb gemerkt dat vanaf de 1e uitgave vorig 
seizoen het boekje meteen is aangeslagen en door iedereen gretig 
wordt bekeken en gelezen. Redactie, ga zo door! 
 
Ook een nieuw seizoen waarbij we een aantal bekende gezichten 
vanuit het verleden moeten gaan missen, vooral bij Heren 1 zijn 
een groot aantal spelers vertrokken naar andere verenigingen of 
gestopt met basketballen. Dat heeft ons genoodzaakt om ons 
terug te trekken uit de hoofdklasse en opnieuw te beginnen in de 
1e klasse rayon met een nieuwe maar zeker enthousiaste, jonge 
groep basketballers. Succes heren!! 
 
Voor onze dames geldt eigenlijk het tegenovergestelde. De groep 
is zo goed als gelijk gebleven t.o.v. vorig jaar en door kampioen te 
worden afgelopen seizoen hebben ze promotie naar de 
overgangsklasse bewerkstelligd. Het zal niet makkelijk worden 
maar gezien het enthousiasme in de groep en indien er niet teveel 
zwangerschappen uit de hoge hoed getoverd gaan worden, moet 
het mogelijk zijn om behoud te bewerkstelligen in het komende 
jaar. 
 
Ook de rest van de teams natuurlijk heel veel succes gewenst in 
het komende seizoen en vergeet niet dat plezier en sportiviteit 
belangrijker zijn dan winnen. 
 
Iedereen een leuk en sportief seizoen 2007/2008 toegewenst. 
 
Peter Maas 
 



Fantasy seizoen weer begonnen! 
 
Dirk Antonius begon er weken geleden al over: “wanneer gaan we weer 
draften?” Inmiddels is het oktober en is de draft in volle gang. Voor velen het 
leukste onderdeel van de fantasy game, omdat nog niks vaststaat en je lekker 
kunt speculeren. Dit zorgt dan natuurlijk ook weer voor mooie discussies voor 
en na de training, onder het genot van een pilsener (dit uiteraard alleen na de 
training).  
 
Marlou Dirks schuift haar irritatie niet onder stoelen of banken als Maarten 
voor de training aan de bar zijn schriftje er weer bijpakt en statistieken gaat 
vergelijken van spelers die hij mogelijk gaat kiezen. Moet hij nu gaan voor de 
speler met de meeste blocks, ondanks zijn slechte FG% en vele turnovers, of 
juist voor de speler die in elke categorie redelijk is? Is Tracy Mcgrady een 
goede pick, ondanks zijn slechte percentages en blessuregevoeligheid? Hoe 
gaan de rookies het doen? Gaat Zach Randolph wel gedijen in New York? 
Het zijn maar een paar van de vragen die gesteld worden. Sander Aarts, Paul 
van Pelt en Jorg Melis zitten erbij om hun visie te geven, terwijl Jeroen 
Daniëls en Twan van Hoof even meekijken, maar er geen bal van snappen.  
 
Na de training gaan de discussies weer vrolijk door. Dirk laat blijken dat hij zijn 
research gedaan heeft door iedereen bekend te maken met de Eddy Curry-
line, waarop Jos Wijnen verklapt dat hij Curry wel ziet zitten, om hem 
vervolgens niet te kiezen. “All is fair in love and war”, en de spelers van een 
fantasy game zijn ook niet wars van list en bedrog. Tegenstanders worden 
gemanipuleerd met de bedoeling dat ze een bepaalde speler niet kiezen, 
zodat een ander ermee aan de haal kan gaan. Niets is namelijk vervelender 
dan een Dirk Antonius die in de derde ronde net Al Jefferson voor je neus 
wegkaapt of een Sander Aarts die met een 27e pick Chris Paul nog even aan 
zijn lijstje van spelers kan toevoegen. 
 
Het is duidelijk: men is fanatiek en alle deelnemers zijn er nu nog van 
overtuigd dat ze kunnen winnen. Pas als het seizoen begint, wordt het kaf van 
het koren gescheiden en zal duidelijk worden hoe de verhoudingen liggen. 
Wordt het wederom Paul, of gaan Jorg en Jon zich revancheren voor hun 
slechte klassering van vorig jaar en maken zij de dienst uit? Gaat Frans 
Heesters dit jaar met een minder blessuregevoelig team meedoen voor de 
prijzen, of heeft Coen teveel voordeel van zijn eerste pick en wint hij het op 
zijn sokken?  
 
Volgend jaar in april wordt pas bekend wie het gewonnen heeft, maar reken 
maar dat tot die tijd het fantasy-topic op het forum van BC Bladel van talloze 
posts voorzien wordt en de discussies in het sportcafé aanhouden. Je bent 
dus gewaarschuwd: kom niet in de buurt van de 10 deelnemers als je niet 
doodgegooid wilt worden met NBA-statistieken. 
 
Door: Paul van Pelt 





Wedstrijd van de maand 

Een nieuw seizoen en we beginnen dus weer allemaal met 0 
punten. Welk BC Bladel-team wist als eerste een overwinning 
binnen te slepen? Het gloednieuwe Meisjes U18 team toonde zich 
het gretigst en ging er met de eer vandoor. 

Na een ietwat slechte start met het vertrek bij de sporthal in Bladel 
kon het niet slechter gaan. Ondanks dat we de sporthal niet 
meteen konden vinden, wisten we toch nog 1 minuut voor het 
begin van de wedstrijd de zaal te betreden en lekker 60 seconden 
warm te lopen! Het begin ging gelijk op: om de beurt wist iedereen 
te scoren, behalve Simone. Het eerste kwart wisten we gelijk af te 
sluiten met 8 - 8. 

We moesten onze defence agressiever maken en de aanval een 
stukje georganiseerder laten lopen door lekker te passen en te 
snijden. Dit gebeurde erg snel waardoor we een voorsprong 
konden opbouwen in dit kwart. Lieke liet dit kwart goed zien wie er 
de baas was onder de borden door alle rebounds op te eisen. Dit 
kwart werd duidelijk in ons voordeel afgesloten: 3 - 10. Bij rust 
stonden we dus met een lekkere 7 punten voor. 

Maar we wisten dat we niet te makkelijk moesten gaan denken 
over de wedstrijd, dus werd er nog even flink gas gegeven in het 
3e kwart. Onze defence stond erg sterk en de steals waren niet 
meer bij te houden! Ook in dit kwart wist Simone even een bal hard 
tegen het bord aan te blocken om de tegenstanders toch maar 
even te laten zien wie hier het sterkst waren! We speelden snel en 
dat kon onze tegenstander niet appreciëren, omdat ze het 
conditioneel niet helemaal bij konden benen. Dit kwart werd ook 
weer in ons voordeel afgesloten met 2 - 12 (ons beste kwart). 

De overwinning was nu al zo goed als in de pocket. Iedereen wist 
dit ook: onze fans die mee reisden uit het dorpje Bladel wilden dat 
het spectaculair bleef en schreeuwden om een snelle aanval. Dit 
deden de meisjes dan ook, waardoor een flinke chaos ontstond. 
Maar we wisten de rust terug te vinden en de voorsprong vast te 
houden en op het laatste moment konden we nog even flink 
uitlopen naar 23 punten. 

Wedstrijd 1: een geslaagde start van het seizoen. Er moet nog 
veel getraind worden, maar deze hebben we! 



Foto’s kampioenschap dames 1 



 Foto’s 10 jaar Rendez Vous 
 
 



Introducing: Carmelo Anthony 
 
Team: Denver Nuggets 
Nummer: 15 
Positie: Small Forward 
Lengte: 2.03 m 
Gewicht: 104.3 kg 
 
Waarom Carmelo Anthony? 
Voor de mensen die deze 
zomer onder een steen hebben 
gewoond: Team USA heeft 
weer eens een keer iets 
gewonnen. Niet dat de 
tegenstand zo sterk was in het Olympische kwalificatietoernooi 
voor Noord- en Zuid-Amerika maar team USA won wel makkelijk 
onder aanvoering van Anthony die gemiddeld 21 punten en 5 
rebounds liet aantekenen.  
 
Anthony is een beresterke small forward die het vooral moet 
hebben van zijn drives naar de basket en het afmaken van 
fastbreaks. Afgelopen jaar werd hij 2e op de topscoorderslijst met 
gemiddeld net geen 29 punten per wedstrijd, terwijl hij ook tot 6 
rebounds en 4 assists gemiddeld kwam. De Denver Nuggets 
bleven echter wederom steken in de eerste ronde van de playoffs, 
waar verloren werd van de latere kampioen, San Antonio Spurs. 
Wordt dit het jaar dat Anthony eindelijk laat zien dat hij zijn team 
naar het beloofde land kan leiden?  
 



Hoe gaat het met: 
 

Jongens U16-1 
 
Omdat in het vorige 
seizoen een zwaar 
bevochten tweede plaats 
was behaald mogen de 
jonge helden van de 
Gijsbers, Daniëls, Faes 
All-Stars het dit seizoen 
een stapje hoger 
proberen. Het team ziet er beduidend anders uit na het wegvallen 
van drie belangrijke spelers die te oud werden en het dus mogen 
gaan proberen bij de oude garde van de Gijsbers, Daniëls, Faes 
All-Stars, de U18. Hiernaast zijn er nog enkele spelers die gestopt 
zijn of er juist voor kozen om een stapje terug te doen. In totaal zijn 
er maarliefst 7(!) spelers weggevallen maar hier staat dan wel 
weer tegenover dat er 2 talentvolle jonge spelers bij zijn gehaald, 
die na dit seizoen de basis gaan vormen voor een nieuw U16 als 
de rest ook overgaat. Goed, nu jullie ook weten wat voor boter 
(met gezonde omega3 vetzuren tegenwoordig) er in het kuipje zit, 
is het tijd voor een voorstel rondje. 
 
De guardpositie wordt met name bekleed door een figuur dat de 
naam Luuk Daniëls draagt. Deze uitmuntende dribbelaar schiet zo 
veelvuldig drietjes dat de mond van een gemiddelde U20’er ervan 
open valt. Verder verdient iedereen die op deze leeftijd al “behind 
the back” passes kan geven een driewerf hulde. Dus bij deze: 
Hulde, Hulde, Hulde. 
 
De andere Guard is ook regelmatig op de forward terug te vinden 
en is door zijn ouders Jules van Hoof genoemd. Deze jongeman 
staat binnen de club bekend als één van de grotere talenten van 
dit moment. Het is dan ook wel bewonderswaardig te noemen dat 
deze 14-jarige kerel al mee mag doen met wedstrijden van het 
Rayonteam. Zijn werklust en bereidwilligheid om dingen te leren 
worden alom geprezen. Hij heeft een uitstekende drive en zijn 
gevoel voor de basket is verbazingwekkend. Overigens mag ik ook 
wel vermelden dat Jules 1vs1 erg sterk speelt. Hierover kan een 
anonieme bankspeler van Heren 1 speler wel meepraten.   



 
Één van de andere twee forwards heet Martien Dirkx. Zijn felheid, 
werklust en “winners”mentaliteit verdienen wel een sticker. Waar 
hij het vorige seizoen nog wel tot botsingen kwam met een aantal 
teamgenoten is dat nu voorgoed voorbij doordat het team flink is 
gekrompen. Dit heeft er voor gezorgd dat hij nu echt uit zijn schulp 
kan kruipen en zijn ware potentie kan laten zien. Nu nog de ballen 
in de wedstrijd erin gooien zoals je dat op de training ook doet! 
 
De laatste forward is nieuw in het team en heet Jasper van Oerle. 
Deze speler maakte vorige jaar een sterke indruk bij U14 en krijgt 
nu een kans bij U16-1. Hij zit nog niet op het niveau van de oude 
garde van de U16 (iets dat ook niet verwacht wordt), maar gaat 
met grote sprongen vooruit en leert graag dingen bij. Dit wordt dus 
één van de bouwstenen voor het toekomstige U16 team.  
 
Aangekomen bij de centers beginnen we met Jim Beijsens. Hij 
heeft net als Jasper afgelopen seizoen een goede indruk 
achtergelaten bij de coach en krijgt nu ook zijn kans in U16-1. Ook 
hij lijkt zijn draai al goed te hebben gevonden bij dit genootschap 
en laat zijn coach al dromen over de toekomst waarin hij terugkomt 
als een sterke rebounder.  
 
Een andere center draagt de naam Peter van Gompel. Deze 
immer opgewekte “dude” laat vaak van zich horen met zijn 
beroemde kreet “tjoem tjoem ploep”!!??1? Hij weet zich vaak al 
“buffelend” een weg naar de basket te vinden en legt hem er dan 
dikwijls ook nog in! Wat kan een coach zich nog meer wensen?  
 
De laatste maar zeker niet de minste speler heet Erwin Aarts. 
Deze center gaat waarschijnlijk Jorg Melis opvolgen als beste 
roodharige center bij de club. Iets wat toch als een hele prestatie 
gezien mag worden. Erwin beschikt namelijk net als Jorg over rode 
haren, maar ook over een goed schot dat hij vaker mag gebruiken. 
 
Dit is dus het team! Waarschijnlijk komt er nog een bankspeler bij 
in de vorm van Tom Raes die bij U16-2 speelt. Mocht dit team erin 
slagen om in de 1e klasse te blijven, zou dit een unieke prestatie 
zijn binnen de club. Daarom zeg ik u: lezers, geef deze 
jongemannen een vaandel om mee te pronken! 
 
Nog één onbelangrijk detail: dit groepje jongemannen staat onder 
leiding van de schrijver van dit stukje, trainer/coach Rob Mijs.  



De bouncepass 
 
 
 
Naam: Anneke Heesterbeek 
Leeftijd: 22 jaren jong 
Team: Dames 1 
Positie: Forward 
Kan goed: passes geven 
Kan helaas niet: schitterende 
centermoves onder het bord 
Favoriete team: MU16, door hun 
gedrevenheid en support aan de 
rest van de club 
Favoriete speler: Luuk Daniels 
Hobbies: Basketballen, wandelen, 
fietsen, knoopkussens maken, 
kleren maken……  
Opleiding/Baan: Verkeerskunde 
Favoriete gerecht: Echte bami 
Favoriete vakantiebestemming: 
Noord Scandinavië, daar is het zo lekker rustig… 
In mijn vrije tijd ga ik graag naar: de bossen om te wandelen of 
fietsen, klinkt nu wel of ik al met pensioen ben… Verder natuurlijk 
basketballen en de rest van mijn hobby’s beoefenen 
Mooiste BC Bladel moment: Kampioenschap met dames 1 
seizoen 2006-2007 
Dit seizoen ga ik voor de verandering: voornamelijk witte 
sportsokken dragen tijdens de wedstrijd 
Ik wil ooit nog een keer: naar de Noordkaap 
Ik heb een hekel aan: als een verdediger in mijn buik of zij prikt 
Ik pass de bal door naar: Niek Wouters 
Mijn vraag aan hem/haar is: Wat vond je het leukste aan jullie 
kampioensfeest?



Verjaardagen en evenementen 
 
Oktober 

03  Jolande van den Broek  Dames 2 
06 Jeugdwervingslessen 
06 Dirk Antonius   Recreanten 
09  Pieter van der Heijden  Heren 2 
09  Manon Michielse   Recreanten 
14  Rob Mijs    Heren 1 
16  Ivan Daniëls    Jongens U14 
18  Gijs van Esch   Jongens U20 
20  Martijn Antonis   Jongens U14 
20  Gijs Bles    Heren 3 
24  Carla Lavrijsen   Dames 1 
27  Jacco Kramer   Recreanten 

 
November 

04  Bauke Ketting   Meisjes U16 
11  Dave Beijsens   Jongens U16-2 
17  Martien Michielse  Recreanten 
18  Kim van Hoof    Meisjes U18 
19  Jeroen Sol    Jongens U16-2 
20  Freek Drenth   Jongens U16-2 
 



Adressen 
 
 
 


