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Nu, vier weken na de start van het seizoen, kunnen we wel zeggen dat het seizoen in volle 

gang is. Elk weekend wordt er op diverse basketbalvelden in Zuid-Nederland een strijd 

uitgevochten tussen onze BC Bladelnaren en hun tegenstanders. Meestal leuke, sportieve 

wedstrijden met wisselende resultaten. Op 7, 21 en 22 november vinden er ook weer 

wedstrijden in onze eigen sporthal plaats: 

 

Tijd Zaterdag 7 november 2009 

1400 BC Bladel DS 2 - Aalst-Waalre DS 1 

1400 BC Bladel M4 1 - BSW M4 1 

1530 BC Bladel HS 2 - BBC HS 2 

1530 BC Bladel J4 1 - BC Heeze J4 1 

1715 BC Bladel HS 3 - Fighting Pirates HS 2 

1715 BC Bladel X2 1 - Oirschot X2 1 

1845 BC Bladel DS 1 - Aeternitas DS 1 

1845 BC Bladel H0 1 - BC Best H0 1 

2030 BC Bladel HS 1 - BC Kimbria HS 2 

    

Tijd Zaterdag 21 november 2009 

1400 BC Bladel J8 1 - BC Best J8 1 

1400 BC Bladel M4 1 - Aeternitas M4 1 

1530 BC Bladel HS 2 - Gennep Cougars HS 1 

1530 BC Bladel X2 1 - BC Heeze X2 1 

1715 BC Bladel HS 3 - Oirschot HS 1 

1715 BC Bladel J4 1 - Aalst-Waalre J4 1 

1845 BC Bladel DS 1 - BC Lieshout DS 1 

1845 BC Bladel H0 1 - E.B.C.G. H0 1 

2030 BC Bladel HS 1 - BC Lieshout HS 1 

    

Tijd Zondag 22 november 2009 

1600 BC Bladel J6 2 - Fighting Pirates J6 1 

 

 

MU18 

En natuurlijk wordt ook dit seizoen elke maand een team uitgelicht. Deze keer zijn dat de 

meisjes van U18, mede dankzij hun spectaculaire overwinning van vorig weekend.  

MU18 is een groot team van 12 enthousiaste meiden. Ze worden getraind en gecoached 

door Jos Wijnen. Na 3 wedstrijden staan de dames met 2 punten op een 6
e
 plaats in hun 

competitie. 



Hoe ze die 2 punten in de wacht gesleept hebben? Met een spectaculaire 109-3 

overwinning op het Veldhovense VIDO.  Het verslag van deze wedstrijd:  

 

 

MU 18 draagt rode lantaarn in stijl over 

Door: Jos Wijnen 

Na 2 lastige wedstrijden hoopten de dames op een zondag eindelijk eens gehakt te kunnen maken van de 

tegenstander. De voortekenen waren niet goed, daar 2 dames meededen aan de nieuwe bladelse trend: het 

hebben van een hersenschudding en daarnaast misten we ook nog Laura. 

Maar met 8 fitte dames, na ja fit, konden we de wedstrijd aanvangen tegen onze Veldhovense tegenstanders. 

Christel zat te stuiteren van ongeduld en zorgde de coach nog nodige oorpijn de rest van de wedstrijd. Nooit 

aan gedacht, maar ook een manier om jezelf in de basis te krijgen. 

Terug naar de wedstrijd. Het eerste kwart werd goed gespeeld en alle dingen die we de laatste weken getraind 

hadden, werden tot in de hoogste vorm van perfectie uitgevoerd. Helpside en alle aanvallende looproutes 

werden goed gekozen. 

Eline zette goed druk op haar dame in de strakke half court defence en kon daardoor enkele steals omzetten in 

scores. Marit begon na het missen van enkele linkse layups, deze zelfs ijzersterk om te zetten in gescoorde 

linkse layups. Geen pushups voor haar dus. 

Na de derde time-out voor Bladel in dit kwart werd er door het publiek nog luidkeels om een technische fout 

voor coach Wijnen gevraagd, maar deze werd helaas voor deze blagen niet toegekend. 

Nadat Sanne op kleur was gekomen, mocht ook zij samen met de niet geheel fitte Suus het tweede kwart ter 

strijde trekken. Noor liet hierin zien geleerd te hebben van haar onvergetelijke balinname tegen Yellow Sox. 

Het derde kwart werd een kopie van het tweede en eerste kwart. Miriam begon echter inside te musselen (let 

op, op zijn engels lezen). Chantal ging vervolgens verder met de demonstratie: hoe schiet ik geen vrije worpen. 

Zelfs hier wist ze een record te zetten. Ik zeg niet welk. Noor moet tijdens de training nog wel 10 pushups 

inhalen door een rechtse layup met links af te maken, shame on you. 

Het vierde kwart hebben we nog wat full court press geoefend. Peer Maas vond deze echter zo spannend dat 

hij na de derde winstpartij voor Bladel, die hij dit weekend mocht aanschouwen, deze wedstrijd voortijdig 

afbrak. 

Door goed samenspel in de aanval, mooie assists en een sterke defence werd er met een monsterlijk verschil 

van 106 punten de wedstrijd gewonnen. 

Uitslag 109 tegen 3 

Grootste winstpunt van deze wedstrijd was dat we lieten zien al onze afspraken te kunnen nakomen en dat de 

trainingen eindelijk resultaat in de wedstrijden krijgt. Aan de dames om nu een mooie run neer te zetten. Op 

15 november staat dan ook de uitwedstrijd tegen Best op het programma. Een mooie test in best dus. 

Kwartstanden: 

1e kwart 28 - 0 

2e kwart 26 - 2 

3e kwart 31 - 1 

4e kwart 24 - 0 


