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Ookal doet het weer soms anders vermoeden: de wintermaanden zijn zo goed als 

aangebroken. Bij december denken we allemaal aan Sinterklaas en Kerst, maar vooral ook 

aan het befaamde verbroederingstoernooi wat ook dit jaar weer tussen Kerst en oud & 

nieuw plaats gaat vinden. Naast de aankondiging van dit welbekende toernooi in deze 

nieuwsbrief ook een paar andere mededelingen vanuit de Technische Commissie: 

 

Wees zuinig met andermans spullen. 

Dit jaar hebben we als club geïnvesteerd in nieuwe ballen en zijn er ook nieuwe 

ringen opgehangen. De laatste tijd wordt er echter weer naar hartelust tegen ballen getrapt 

en aan de netjes gehangen. Hierdoor slijt het materiaal sneller dan we hebben begroot. 

Aan iedereen dus het verzoek om voorzichtig met het materiaal om te (blijven) gaan. 

 

Verbroederingstoernooi. 

Op dinsdag 29 december wordt wederom het befaamde verbroederingstoernooi gehouden. 

Dat wordt weer een avond vol basketbal voor jong en oud en daarna uiteraard een 

uitstekend feestje. Jos Wijnen geeft na 5 jaar organisatie graag de pijp aan Maarten. Echter, 

Maarten heeft ook al diverse taken in zijn pakket en dus zoeken we iemand anders die dit 

jaar het stokje overneemt. Liefhebbers kunnen contact opnemen met Jos via 

jos_wijnen@hotmail.com. Is het veel werk? Niet echt, de draaiboeken liggen in elk geval 

klaar. 

 

Fluiten van uitwedstrijden  

Omdat er diverse teams van BC Bladel op niveau spelen, betekent dit dat er wedstrijden 

buiten de deur moeten worden gefloten. Om diverse redenen hebben enkele seniorenleden 

van de club het er maar moeilijk mee aan deze kleine verplichting te voldoen. Door het niet 

op komen dagen van scheidsrechters ontvangt de club boetes en kan er een 

competitiespelend team teruggetrokken worden. Om dit niet te laten gebeuren, ontvang je 

binnenkort per e-mail een aanbieding over een te vormen fluitpoule. Houdt je mail dus in de 

gaten. 

 

Scholentoernooi. 

Op 2 januari 2010 gaan we na het daverende succes van afgelopen jaar wederom een 

scholentoernooi organiseren. In 86 klassen in de regio is inmiddels hiervoor reclame 

gemaakt. Omdat we voor deze dag vrijwilligers nodig hebben, zul je hier binnenkort meer 

over horen van Robin Soetens. Houdt dus in elk geval de ochtend van de tweede vrij om je 

steentje bij te dragen aan het werven van nieuwe leden voor de club. 

 

 

 

 

 



Verder wordt in het Sinterklaasweekend een thuisprogramma gespeeld in Bladel: 
 

Tijd Zaterdag 5 december 2009 

1400 BC Bladel J8 1 - Achilles '71 J8 1 

1400 BC Bladel M8 1 - Dunatos M8 1 

1530 BC Bladel HS 3 - Quo Vadis VHG HS 3 

1530 BC Bladel J6 1 - VIDO J6 1 

 

Tijd Zondag 6 december 2009 

1500 BC Bladel HS 2 - Aalst-Waalre HS 3 

1500 BC Bladel DS 2 - VIDO DS 1 

1645 BC Bladel DS 1 - Quo Vadis VHG DS 1 

1645 BC Bladel J6 2 - Quo Vadis VHG J6 2 

1830 BC Bladel HS 1 - Akros HS 1 

 

En ook 19 december zal sporthal ’t Spant er weer in het teken staan van basketbal: 
 

Tijd Zaterdag 19 december 2009 

1400 BC Bladel M4 1 - Venlo Sport Crus. M4 1 

1400 BC Bladel X2 1 - BBC X2 1 

1530 BC Bladel J8 1 - BBC J8 2 

1530 BC Bladel J4 1 - VIDO J4 1 

1715 BC Bladel J6 2 - BC Bladel J6 1 

1715 BC Bladel DS 2 - BC Boemerang DS 1 

1845 BC Bladel H0 1 - BC Grobeco Pioniers H0 1 

1845 BC Bladel M8 1 - Almonte M8 1 

2030 BC Bladel HS 2 - Almonte HS 4 

 

 

JU16-1 

Het team van deze maand is jongens U16-1. Dit team is, onder leiding van Bert Hartogs, aan 

een bijzonder goed seizoen bezig. Na 5 wedstrijden staan de jongens met 10 punten 

bovenaan. En ook het doelsaldo is het vermelden waard: 734 doelpunten voor en 97 tegen.  
 

 

Nr Ploeg Gespeeld Punten Doelsaldo 

1 Bladel Jongens U16 1 5 10 637 734 - 97 

2 Vido Jongens U16 1 5 8 186 440 - 254 

3 EBBC Jongens U16 3 7 8 -76 431 - 507 

4 Aalst-Waalre Jongens U16 1 4 6 73 291 - 218 

5 BBC Jongens U16 1 6 6 -20 376 - 396 

6 BC Best Jongens U16 1 5 4 -65 291 - 356 

7 WSC Jongens U16 3 0 0 0 0 - 0 

8 Bladel Jongens U16 2 4 0 -147 191 - 338 

9 Quo Vadis VHG Jongens U16 2 4 0 -295 155 - 450 

10 Fighting Pirates Jongens U16 1 4 -2 -293 82 - 375 

  



Het verslag van afgelopen wedstrijd: 

 

Wederom dikke winst Bladel JU 16-1 

Door: Bert Hartogs 

Ook in de vierde uitwedstrijd wist BC Bladel U16-1 de tegenstander met groot verschil te verslaan. 

Nadat Bladel voor het eerst in de competitie op achterstand kwam, door het verlies van de 

sprongbal, werd er in de eerste periode binnen 5 minuten orde op zaken gesteld. Onder leiding van 

Tom en Joris stond Bladel na 5 minuten spelen met 20 tegen 3 voor. In dit kwart werd de 

tegenstander duidelijk overspeeld, waardoor ze na hun in het begin verkregen voorsprong niet meer 

tot scoren kwamen. Stand na 1 kwart: 3 – 49 in het voordeel van Bladel. 

Zelfs in het tweede kwart kon EBBC geen vuist maken. Bladel bleef geconcentreerd verdedigen en 

door de vele turnovers en steals kon de fastbreak veelvuldig gehanteerd worden. De passes bleven 

goed aankomen en de rust werd bereikt met een 7 – 80 stand in het voordeel van Bladel. 

De tien minuten rust tussen de tweede en derde periode had de jongens van EBBC goed gedaan. Ze 

kwamen de eerste minuten verrassend goed aan het spel toe, waarbij ze zelfs enkele mooie scores 

maakten. Maar ook hier vond Bladel het na drie minuten wel weer genoeg. Men trok de defence 

strakker aan en ook aanvallend werden de kansen beter benut. Op het eind van de derde periode 

stond er dan ook een stand op het bord van 15 – 116 in het voordeel van Bladel. 

In de vierde periode zou het een kwestie worden van goed uitspelen. Maar ook in deze periode bleef 

het spel van Bladel verrassend sterk, waardoor EBBC slechts 3 punten aan hun score toe kon voegen. 

Bladel daarentegen kon door goed samenspel deze periode nog een totaal van 40 punten toevoegen 

aan hun totaalscore. De eindstand: EBBC – BC Bladel 18 - 156 

Scores: 

Joris 44 punten 

Tom 44 punten 

Ivan 17 punten 

Jeroen 14 punten 

Roel 13 punten 

Bas 10 punten 

Menno 6 punten 

Luuk 6 punten 

Yor 2 punten 

Conclusie: 

Wederom veel spelers in de dubbele cijfers. Er zijn ook spelers die een goede driepunter kunnen 

schieten. Dit was weer een zeer goede teamprestatie. Ondanks het vele wisselen van de 

scheidsrechters zijn ze toch blijven basketballen. Het doelgemiddelde blijft zo in ieder geval erg 

hoog. 

Komende zaterdag tegen Vido weer een mogelijkheid om te laten zien dat we de sterkste zijn in deze 

competitie. Jullie coach zegt: ga zo door en je kunt dit jaar kampioen worden.  

 


