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Vorig weekend hebben diverse teams hun eerste wedstrijd van het seizoen 2008-2009 gespeeld.  
De hoogste tijd voor een nieuwsbrief dus! Een nieuwsbrief die dit seizoen elke maand zal verschijnen en natuurlijk 
weer het wedstrijdschema van de thuisprogramma’s van die maand zal bevatten.  
Ook beschrijven we dit seizoen elke maand weer een ‘team van de maand’. Wie spelen er in dat team en hoe 
vergaat het ze in de competitie? We beginnen in deze nieuwsbrief met Heren 4. 
 
Seizoen 2008-2009 betekent voor BC Bladel dat er competitiewedstrijden gespeeld gaan worden met 14 
verschillende teams, onderverdeeld in zes senioren- en acht jeugdteams. Zowel Heren1 als Dames1 komen dit 
seizoen uit in de Overgangsklasse. Naast de competitiespelende teams hebben we bij BC Bladel ook een 
recreantenteam en “Team Hapert”: een groep enthousiaste jonge basketballers die elke donderdagavond hard 
trainen om het basketballen onder de knie te krijgen.   
 
Het wedstrijdschema van thuisprogramma’s in oktober: 
 

Tijd Zaterdag 4 oktober 2008 

1400 BC Bladel  X2 1 - Almonte X2 2 

1530 BC Bladel  J6 1 - Wizards J6 1 

1530 BC Bladel  M4 1 - Yellow Sox M4 1 

1715 BC Bladel  HS 4 - BC Bladel  HS 3 

1715 BC Bladel  M8 1 - Almonte M8 1 

1845 BC Bladel  J8 1 - VIDO J8 1 

1845 BC Bladel  DS 2 - BSW DS 1 

2030 BC Bladel  HS 2 - Jink HS 2 

 
Tijd Zaterdag 18 oktober 2008 

1215 BC Bladel  J8 1 - BBC J8 1 

1215 BC Bladel  J6 2 - Almonte J6 4 

1400 BC Bladel  HS 3 - BBC HS 3 

1400 BC Bladel  J4 1 - BC Best J4 1 

1530 BC Bladel  DS 2 - VIDO DS 1 

1530 BC Bladel  M4 1 - EBBC M4 1 

1715 BC Bladel  HS 4 - BBC HS 2 

1715 BC Bladel  M8 1 - BSW M8 1 

1845 BC Bladel  H0 1 - Kimbria H0 1 

1845 BC Bladel  DS 1 - Quo Vadis VHG  DS 1 

2030 BC Bladel  HS 2 - Tantalus HS 3 

 
Tijd Zaterdag 25 oktober 2008 

1215 BC Bladel  X2 1 - Wizards X2 1 

1400 BC Bladel  HS 3 - Almonte HS 3 

1400 BC Bladel  J4 1 - VIDO J4 1 

1530 BC Bladel  HS 2 - Almonte HS 2 

1530 BC Bladel  M4 1 - BSW M4 1 

1715 BC Bladel  HS 4 - Yellow Sox HS 2 

1715 BC Bladel  M8 1 - BC Best M8 1 

1845 BC Bladel  H0 1 - OBC H0 1 

1845 BC Bladel  DS 1 - Yellow Sox DS 2 

2030 BC Bladel  HS 1 - Aeternitas HS 1 

 
Uitleg van de afkortingen: HS (Heren Senioren) DS (Dames Senioren) H0 (Heren U20), J8 t/m 4 (Jongens U18 t/m 
U14), M8 t/m 4 (Meisjes U18 t/m U14) en X2 (Gemengd U12). 
 
 



Heren 4 
 
Heren 4 bestaat dit seizoen uit de spelers Paul van Pelt, Coen van der Heijden,  
Laurens Hessels, Koen Antonise, Bart de Waal, Gijs Bles, Steven van Zuilichem,  
Lex van de Vijfeijke en Ruud van Avendonk.  
Heren 4 speelt, net als Heren 3, in de 2

e
 klasse en hebben afgelopen zondag hun 1

e
 wedstrijd gespeeld, en 

gewonnen, tegen Biks Shots 2 uit Hilvarenbeek. Het verslag van deze wedstrijd:  
 
Heren 4 gedeeld koploper! 
De kop is eraf, het seizoen is begonnen. Afgelopen zondag stond de eerste wedstrijd van het jaar op het program. 
Na een gedegen voorbereiding waarbij nieuwe jongens Lex en Ruud, feilloos werden ingepast en de conditie werd 
opgekrikt, kon er eindelijk begonnen worden. Als eerste stond een oude bekende op ons te wachten in de Hispohal 
te Hilvarenbeek. We wisten dat de Biks Shots kunnen putten uit een immense selectie van zo’n 17 man en wellicht 
zaten daar ruwe diamanten, danwel oude talenten tussen. Wij moesten het echter stellen zonder Ruud, Laurens 
(wie?) en de zojuist gecontracteerde Marc Kruissen die andere verplichtingen hadden. 

Met 6 man (Koen kwam met de bus vanuit Tilburg) werd er uit Bladel vertrokken en we wisten dus dat we 
flink outnumbered aan de wedstrijd zouden beginnen. Niet in het veld natuurlijk, want daar speelden we gewoon 5 
tegen 5. Bij binnenkomst bleek dat we ruim op tijd aanwezig waren: de velden moesten nog worden geprepareerd 
en een tafel opgetrommeld. Een trommel daarentegen was al wel aanwezig. Scheidsie Gerrit had die namelijk uit 
voorzorg meegenomen voor het geval niemand zijn fluit zou kunnen horen. Later in de wedstrijd bleek dat de 
trommel zelfs meer lawaai kon maken dan de buzzer, waardoor Paul zijn gescoorde lay-up op zijn buik kon 
schrijven, omdat deze buiten de tijd zou zijn gescoord. Wij wachten nog steeds op de televisiebeelden! 

Enigszins verlaat werd de wedstrijd aangevangen, waarbij we onszelf ten doel hadden gesteld om de 
opbouw bij hun zo snel mogelijk te verstoren en de centers niet aan de bal te laten komen. Dit gebeurde in het 
begin naar behoren en een snelle steal van Koen en scores van Coen en Lex zorgden voor een 6-0 voorsprong. 
Vanwege de zone van Biks Shots en het belachelijk lage schotpercentage van 0% bleven scores uit, maar de 
Beekse jongens konden er weinig tegenover stellen. 1e kwartstand: 4-8 in Bladels voordeel. 

Het tweede kwart vertoonde eenzelfde beeld waarbij Biks Shots aanvallend weinig kon uitrichten, ondanks 
veelvuldige wissels. Wij wisten de bucket goed dicht te timmeren en de guards werden uit hun ritme gehaald met 
wederom intercepties en breaks als gevolg. Ook werd het zonespelletje beter uitgespeeld en werd er gewacht tot 
er goede openingen kwamen. Het schotpercentage was nog steeds belabberd, maar door goede penetraties van 
onder andere Steven en Lex, waarbij Coen en Gijs alert onder de borden stonden voor het passje danwel de 
rebound, werden er toch nog 12 punten aan ons totaal toegevoegd tegenover 8 van Biks Shots. Paul wist dit kwart, 
ondanks dat hij regelmatig gehinderd werd, ook zijn eerste punten te noteren. Pauls vragende blikken richting 
scheidsen Niek en Gerrit bleven vaak onbeantwoord en hij hoefde zich slechts 1 maal aan de vrijeworplijn te 
melden. Wellicht meer hierover in Paul’s rubriek “Paul aan de vrijeworplijn”, die ook op deze site te vinden is! 

De tweede helft dachten we op dezelfde manier te kunnen spelen als de eerste, maar in de beginfase 
kwamen we er niet aan te pas. Bart wist het netje nog wel te vinden, maar de voorsprong slonk tot 2 punten naar 
20-22. Een time-out bleek op zijn plaats: de defence werd aangescherpt en de guards beter verdedigd, zodat de 
break gelopen kon worden. Waar Biks Shots dacht terug in de wedstrijd te komen, werd ze de genadeklap 
toegediend middels een 14-0 run van Bladel waarbij veelvuldig gesteald werd met sterke breaks. 

Het 4e kwart was nog slechts een formaliteit waarbij de wedstrijd rustig uitgespeeld diende te worden 
middels ons zone spelletje en waarbij weinig kansen werden weggegeven. O.a. Paul en Bart zorgden voor een 
mooie score met een ouderwetse pick-and-roll. Een laatste offensief van Biks Shots werd vakkundig afgeslagen en 
hun fullcourt press werd al snel weer opgegeven. Wel bleven zij een agressieve man-to-man spelen, maar dankzij 
scores van Coen, Paul, Steven en Koen kwam de zege geen moment in gevaar. Even werd nog gepoogd om de 
tegenstander te dubbelen, maar 2 late tegenscores zorgden voor een 29-51 eindstand. Desalniettemin een 
verdiende overwinning met sterk spel en een goede defence. 
 
De goalenmakers: 
Koen 16 punten 
Coen 12 punten 
Paul 11 punten 
Steven 5 punten 
Bart 4 punten 
Lex 3 punten 
Gijs 0 punten 


