
 

J U B I L E U M  P R O G R A M M A  

RESERVEER 

alvast 
16 –17 

September 
2011 

 NIEUWSBRIEF 

IN DIT NUMMER: 

Voorwoord Voorzitter 1 
Initiatief Marlou 2 
Programma Feestjaar 3 
Hoe het begon ... 4/5 
van der Heijden 6 
Mooiste Moment  7 
Willem van der Sommen 8 
Buitenland Redactie Hans Mercx 10/11 

Beste basketbalvrienden 
 
1971- 2011, veertig jaar basketballen in Bladel, 
een ware mijlpaal waar we dit jaar graag bij stil 
willen staan. Twee jaar geleden tijdens een TC 
vergadering bij mij thuis, hebben de toenmalige 
TC leden even gebrainstormd over het feit dat 
we in 2011 het achtste lustrum zouden vieren. Al 
snel kwamen we toen tot de conclusie dat we 
maar eens een lustrumcommissie moesten gaan 
samenstellen. Hiervoor hebben we vijf enthousias-
telingen kunnen vinden. Marlou Dirks, Anneke 
Heesterbeek, Suus Seuntjes, niet spelende leden  

 

Rene Heijmans en een 
van de oprichters van 
onze club Christian 
van Gorp.  Graag zou 
ik van deze gelegen-
heid gebruik willen 
maken om hen harte-
lijk te danken dat zij 
bereid zijn om dit jaar 
het lustrum te gaan 
organiseren.  
In deze jaren zijn er 
veel dingen gebeurd 
binnen de club en 40 
jaar bestaan is zeker een tijdstip om even terug te 
kijken. Helaas ben ik daartoe slecht in staat, aan-
gezien ik pas 6 jaar lid ben en gene echte Blaalse 
ben,   maar toch… In het jaar 2010 tikten we de 
160 leden aan, een ongekend hoog aantal voor 
onze club. 4 heren senior, 2 dames senior, 5 junior 
heren teams, 3 junior dames teams, 3 teams ge-
mengd onder 12 en daarnaast nog een aantal 
recreanten die zo nu en dan ook nog een balle-
tje komen gooien. Daarnaast trainen we niet al-
leen meer in Bladel, maar er is tegenwoordig ook 
een jeugdteam in Hapert en sinds kort ook nog in 
Eersel.  Binnen de gehele Kempen zit dankzij BC 
Bladel het basketball sterk in de lift!  
Om dit allemaal te doen is er, zoals altijd een gro-
te schare van sponsors nodig. Zonder ook maar 
een van de vele sponsors tekort te willen doen, is 

er echter 1 sponsor die zich praktisch sinds het 
begin van de club aan ons vaandelteam heren 1 
heeft verbonden. Al meer dan 35 jaar is het van 
der Heijden transport bedrijf onze vast sponsor en 
dat mag tijdens ons veertig jarig bestaan niet on-
benoemd blijven.  
Om als club te blijven voortbestaan zijn er naast  
sponsoring veel meer dingen noodzakelijk. Het 
organiseren van activiteiten is iets wat je de le-
den van BC Bladel rustig kan toevertrouwen. 
Sinds jaar en dag is BC Bladel vaste gast op de 
jaarlijkse zomermarkt van Bladel en daarnaast 
organiseert een vaste afvaardiging van de leden 
de gehele jaarlijkse koninginnemarkt van Hapert, 
een jaarlijkse happening die ieder  jaar weer gro-
ter en mooier wordt. Al deze activiteiten zorgen 
er voor dat de jaarlijkse contributie op een aan-
vaardbaar peil kan blijven en dat we een finan-
cieel gezonde club zijn.  
 
Tenslotte wil ik even teruggaan naar het jaar 
2005, het jaar waarin ik lid werd van de vereni-
ging.  Binnen Heren 3 ben ik begonnen om na 10 
jaar geen bal meer te hebben aangeraakt weer 
eens te kijken of ik nog kon dribbelen en schie-
ten? Ik zal zelf geen antwoord op deze vraag ge-
ven, dat laat ik graag aan anderen over, maar 
het viel me wel vrij snel op dat BC Bladel geen 
gewone vereniging was.  Het viel me namelijk op 
dat er veel onderlinge vrienden  waren 
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Voorzitter Johan Gubbels is 
trots op zijn CLUPPIE 

40 JAAR WARMTE 
                                              door Johan Gubbels 



Welkom in de eerste 
nieuwsbrief! 
 
Aan mij de eer om het eerste stukje 
vanuit de Lustrumcommissie te 
schrijven.. En tja, wat schrijf je dan? 
Dat we met z’n vijven zijn die het 
geheel gaan organiseren, en dat 
er daarnaast nog meer mensen zijn 
die actief zijn voor aparte activitei-
ten? Dat de Lustrumcommissie uit 5 
mensen bestaat, te weten Suzanne 
Seuntjens, Christian van Gorp, An-
neke Merkx, René Heijmans en ik zei 
de gek? Dat we met zo’n brok er-
varing en jong enthousiasme een 
goeie mix hebben in onze commis-
sie? Hmm nee, ik wil het graag over 
het komende (feest-)seizoen heb-
ben! 

VA N  D E  L U S T R U M CO M M I S S I E    
                                             D O O R M A R L O U D I R K S 

Initiatiefneemster  Marlou Dirks 

pelijk zonder al te veel op een 
marktkoopman te lijken, is er dat 
weekend werkelijk voor ieder wat 
wils met lekker veel basketbal en 
toffe clinics, en ook nog een fan-
tastisch feest met reünie in Feest-
tempel Ambiani. Wat mij betreft 
een supergoed begin van wat een 
geweldig Lustrumjaar zal worden!  
 
Tot dan! 

RESERVEER 

alvast 

16 –17 

September 

2011 

mijlpaal is, en leden van BC Bladel 
niet vies zijn van een feestje, heb-
ben we besloten om van het com-
plete seizoen 2011-2012 een Lus-
trumjaar te maken. Dit betekent 
dat bestaande activiteiten soms 
wat uitgebreid of aangekleed zul-

 
Op het moment dat deze eerste 
nieuwsbrief verschijnt, zijn wij als 
commissie al enkele maanden be-
zig geweest met voorbereidingen 
voor het 40-jarig bestaan van BC 
Bladel. Omdat dit uiteraard een 

len worden, maar ook dat er daar-
naast extra activiteiten georgani-
seerd zullen worden. Graag vraag 
ik daarbij jullie aandacht voor het 
Kickoff-weekend, dat op 16 en 17 
september 2011 gepland staat. Ho-
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die samen basketballden en elkaar 
in het weekend of na de training in 
het sportcafé nog vaak zagen. 
Ook vond ik dat bij het organiseren 
van een toernooi, trainingen, wed-
strijden of andere activiteiten er al-
tijd veel  vrijwilligers waren en dat 
het nooit veel moeite kost om din-
gen gedaan te krijgen. De warmte 
die BC Bladel daarmee naar zijn 
leden uitstraalt vind ik misschien wel 
het mooiste van basketballclub BC 
Bladel.  
 
                JOHAN GUBBELS, voorzitter 

 

 
 
~ Talent wins games, 
but team work and in-
telligence wins cham-
pionships. ~  
 
Michael Jordan 

  



 

 

 
 

 P R O G R A M M A  

 
 
          Voorpret ‘mooiste basketball moment’ 
 
         aanbieding Warming Up Jack LIMITED EDITION 
 
         16 september  KICKOFF WEEKEND  
 
         17 september  CLINICS met véél BASKETBAL 
 
         17 september  FEESTAVOND en REUNIE   
 
         Mooiste BC Bladel YELL 
 
         …. november    SPOOKTOCHT 
 
         Mooiste BC Bladel gedicht ……... 
 
         ….december     VERBROEDERINGSTOERNOOI  
 
         ….januari           SCHOLENTOERNOOI 
 
         ….Mrt/Apr       BEZOEK SPORTPALEIS ANTWERPEN 
 
         ….Juni                 EINDFEEST 
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Hoe begon het allemaal……   
                       D O O R L E X  V A N S A M B E E C K  

In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw waren 
de enige sporten van betekenis in de gemeen-
te Bladel voetbal en korfbal. Er waren nog wat 
sportactiviteiten binnen de plattelandsorgani-
saties en binnen het bedrijfsleven en een aan-
tal culturele organisaties werd wat getafelten-
nist, gevolleybald en gebadmintond. 
Ook op het voortgezet onderwijs in Bladel 
( MULO en Huishoudschool) voerden voetbal 
en korfbal in de gymlessen de boventoon. 
Rond 1957 kwam er een Rijks- HBS in Eersel ( nu 
het Rythoviuscollege). 
In 1960 gingen er niet meer dan 10 leerlingen 
uit Bladel naar de HBS. 
De gymlessen daar vormden de bakermat 
voor nieuwe sporten in de Kempen, zoals bas-
ketbal, hockey, honkbal en atletiek. 
Gelukkig mochten wij als oprichters van BC Bla-
del daarvan deel uitmaken. Wij speelden wat 
later in vertegenwoordigende teams van het 
Rythoviuscollege tegen middelbare scholen in 
Valkenswaard en Weert. 
Toch duurde het nog even voordat er een 
echte basketbalvereniging in Bladel was. In 
1971 waren de eerste plannen, bijeenkomsten 
en trainingen een feit. 
Er werd gespeeld in de kleine gymzaal van de 
MULO op het Julianaplein. De zaal was eigenlijk 
niet geschikt. Er was geen uitloop, de baskets 
waren op een bord tegen de muur bevestigd 
en de muren vormden de zijlijnen. Christian van 
Gorp leerde een 12-tal nieuwe leden de eerste 
beginselen van de dribbel, het pivotteren, de 
rebound en de passing.                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via het Nat. Lab. van Philips, waar Lex van Sam-
beeck werkte kregen we contact met het bas-
ketbalwereldje in Eindhoven. Ruud Brehm was 
een collega en zat in het bestuur van Almonte. 
Verder was de secretaresse (Gonnie Liebe) van 
de directeur van het laboratorium ook de secre-
taresse van PSV-basketbal. Er werkte ook nog Piet 
Uipkes die voorzitter was van Achilles uit Gerwen.  
Daarmee had je het basketbalwereldje in de re-
gio Eindhoven wel gehad. Bestuurlijke zaken wer-
den onder het werk uitgewisseld en iedereen liep 
met ponskaarten naar computer om nieuwe le-
denlijsten uit te printen. 
We speelden regelmatig een oefenpartijtje (in de 
verlengde middagpauze) op de speelplaats van 
het vroegere ELE-college in Eindhoven met Ruud 
Brehm, Arjan den Haan, Bruno Basten, en Hennie 
Smits ( oom van de bekende Rik Smits).  
Ruud Brehm werd trainer van B.C.Bladel en Chris-
tian kon lekker meetrainen.Via Gonnie  was het 
mogelijk om ons aan te melden bij de basketbal-
bond onder de naam PSV 6 en de wedstrijden 
konden we spelen in de TH-sporthal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zodoende konden we ons geheel concentreren op 
het basketballen en hadden geen administratieve 
beslommeringen. 
Tevens mochten Christian en Lex deelnemen aan 
de pivottrainingen in de gymzaal van her RPI ( de 
rijks psychiatrische inrichting, toen ook nog wel eens 
het gekkenhuis genoemd). 
Er bestond ook een soort zomeravondcompetitie en 
enkele van ons waren daar ook te vinden. Dat 
groepje uit Bladel werd daar voor het eerst B.C. Bla-
del genoemd. 
Na een jaar gingen we zelfstandig en er kwam ook 
een damesteam met o.a. Riet Kuipers, Rian en Hen-
riette van Dingenen uit Hapert, Margon de Vocht 
en Hennie van der Linden, 
De trainingen werden 
gehouden in sporthal 
“den Boegent”in Reu-
sel . 
Deze werden elke vrij-
dagavond afgesloten 
met een biertje in de 
kantine van Jos v.d. Pa-
len , op de fiets terug 

Gijs Megens Christian van Gorp Lex van Sambeeck 
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naar Bladel en nog meer biertjes bij Toos van 
het Carillon. 
Buiten de vaste trainingen op vrijdag werd Wil-
lem v.d. Sommen ( de beste trainer uit de re-
gio) ingeschakeld als gelegenheidstrainer en 
kwam ons op een aantal maandagen de tac-
tische elementen van het basketbal bijbren-
gen.Dat leverde meteen succes op. We wer-
den kampioen en moesten nog promotiewed-
strijden spelen in Raamsdonkveer. Het was een 
ware uitputtingsslag maar dank zij de “killers” 
van Willem hielden we het recht en promo-
veerden naar een hogere klasse. 
Het jaar daarop werd alles beter, groter, jonger 
en professioneler. 
Er kwamen getalenteerde (jeugd)spelers bij en 
een knaloranje clubbusje met reclame van 
VERSPAANDONK MANNENMODE zorgde voor 
vervoer naar de uitwedstrijden. 
Christian kon nog een hele tijd meedraaien in 
het eerste team. Gijs en Lex waren een goede 
basis voor B.C.Bladel 2. 
 
Gijs, Christian, Lex 

 

 

Receptie ter gelegenheid van het eerste kampioen-
schap. Toon Jansen ,  de Smed (l) feliciteert namens 
Bladella van links naar rechts Gijs Megens, Christian van 
Gorp en Dick Sax 

UITNODIGING 

Heren 2 in seizoen 77-78 Staand van links naar 
rechts; Gijs Megens, Hans van Ginkel, Theo Heij-
mans, Henk van Dorenmalen, Maarten de Vocht, 
Henk Thomassen, en hurkend: Geert Rooijmans, 
Henk Hermans en Guus de Haan 

Dames 1 seizoen 76-77 Staand van links naar 
rechts; Bernadette Tenbult, Nannie Legeland, 
Trees Jansen, hurkend Rian van Dingenen, Mari-
an van Dorenmalen en Henriëtte van Dingenen 

Deze uitnodiging werd verstuurd naar bedrij-
ven en zusterverenigingen. 



 

VA N  D E R  
H E I J D E N  

H O O F D S P O N S O R  
S I N D S  197 7   

We schrijven het jaar 1977 toen Ton Verleun werk-
zaam was in deze contreien en voor zijn toenma-
lige werkgever (Helna Verpakking) een vervoer-
der zocht. Van der Heijden Transport had in die 
tijd zo’n 10 vrachtwagens lopen en ging heel het 
land door bovendien verzorgde het ook internati-
onale ritten. Deze samenwerking werd door bei-
de partijen zeer gewaardeerd en tot op de dag 
van vandaag (Servaas kan feilloos de verhuizin-
gen van het betreffende bedrijf opnoemen, via 
Hilversum, Hoevelaken zitten die nu in Barneveld ) 
wordt er voor deze opdrachtgever gewerkt. Het 
tekent de vertrouwensband die het bedrijf met 
zijn klanten heeft en die je ook terugvindt in de 
band met de basketbalclub.  Het bedrijf is inmid-
dels uitgerust met 80 ‘trekkende eenheden’   
(trucks) en 120 opleggers en waarmee elke dag  
zo’n 90/95 chauffeurs onderweg zijn. Het heeft 
aldus een gestage groei doorgemaakt en ook de 
concurrentieslag gewonnen met het Oost-
Europese legioen aan vrachtrijders.    

 
Servaas, inmiddels ruim de zeventig gepasseerd, 
is nog dagelijks op het kantoor te vinden en vol 
trots komen er cijfers los. Wij rijden met onze trucks 
ruim 10 miljoen kilometers per jaar en hebben zelf 
een tank van 40.000 liter diesel onder de grond 
liggen. En dan de econoom “als er hier die tanks 
gevuld worden is dat MAAL € 1.10” . Inmiddels is 
de dagelijkse leiding in handen van Gert-jan en 
even bevlogen van het vak als pa vertelt hij wat 
zorgelijk over de toekomst van chauffeurs, de 
aanvulling van jongere en de kosten van de op-
leiding.  Maar inventief als zij zijn zoeken ze daar 
oplossingen voor.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Gert-jan en Servaas van der Heijden    

 
 

Van der Heijden en BC 
Bladel  
een prima koppel 

Sinds een groot aantal jaren is er ook de logistieke 
tak bijgekomen, een toegevoegde waarde aan 
serviceverlening voor de bedrijven.  Men verzorgt 
daarbij de opslag alsmede het vervoer. Kunst 
hierbij is om vrachten te combineren en de plan-
ner is dan ook de as waarop veel draait in dit be-
drijf. Nu heeft men 6000 m2 ter beschikking en 
men is voornemens om naar het Kempisch Bedrij-
venterrein te verhuizen. Er wordt dan samenwer-
king gezocht met twee collega-bedrijven om effi-
ciënter als ook meer maatschappelijk verant-
woord te ondernemen. Minder CO2 uitstoot, vol-
lere wagens en concurrerende prijzen.  
Wij wensen van der Heijden Transport veel succes 
voor de toekomst en hopen tot in lengte der jaren 
dit dubbelspel vorm te geven. 
 



 
 

 
 

OPROEP !!! 
 
 

 

In 40 jaar is er natuurlijk veel gebeurd en iedereen heeft zo 
zijn eigen herinnering.  
Dat kan een bepaalde wedstrijd zijn, een bepaalde tegen-
stander, een heenreis naar een specifieke sporthal, zomer-
kamp, feest of toernooi. 
 
Het maakt niet uit. Heb je er nog een foto van? Helemaal 
geweldig! Schrijf een verhaal van die gebeurtenis en mail 
het vóór 3 september 2011 naar bcbladel40jaar@gmail.com 
In de volgende editie van de nieuwsbrief plaatsen we jullie 
ervaringen. 
 
Voor de meest verrassende/ludieke inzending hebben we 
een leuke prijs beschikbaar. 

 
WAT  

IS  
JOUW  

MOOISTE 
BASKETBALL 

MOMENT 

!?! 

~ The only difference between a 
good shot and a bad shot is if it 
goes in or not. ~  
Charles Barkley 
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MIJN BELEVING VAN 
DE BEGINTIJD VAN BC 
BLADEL 
 
Het moet ergens in 1970 

zijn geweest dat Chris van Gorp samen met zijn 
zwager en lid van PSV Basketball, Wil van Melis, 
kwam praten over een basketballclub die hij 
met enkele vrienden in Bladel wilde oprichten . 
Om direct alle rompslomp van oprichting, aan-
melding bij de NBB en het rayon te voorkomen, 
stelde ik, als oprichter en bestuurslid van PSV, 
voor dat zij in het eerste jaar onder PSV-vlag 
zouden opereren. 
Aldus geschiede en de Bladelnaren gingen 
één jaar aan de competitie deelnemen onder 
de naam van PSV Basketball 6. 
In dat zelfde jaar organiseerde wij als PSV een 
zomeravond-basketball-competitie op een 
veldje aan de Maurits Lijnslagerstraat in de na-
bijheid van Winkelcentrum Woensel en onge-
veer vijftig meter van ons toenmalige woon-
huis. Immers er moest een uitvalbasis zijn van 
waaruit het nodige materiaal etc. opgeslagen 
moest worden. Tevens werd ons schuurtje, voor 
degenen die dat wensten, als kleedkamer ge-
bruikt. 
De Bladelnaren gaven te kennen als team 
mee te willen doen. Aldus werden ze onder de 
welluidende naam BC Bladel ingeschreven. 
Hoe ze het er vanaf brachten weet ik niet, 
maar wel was het een gezellige tijd waarbij 
nieuwe vriendschappen ontstonden. 

 
Nadat het jaar om was, namen de Bladelnaren 
afscheid van PSV Basketball en gingen als zelf-
standige vereniging aan de competitie deelne-
men.  
Opvallend detail was dat ze dat deden ook on-
der de naam van BC Bladel.  
Aldus, in mijn beleving, claim ik een beetje de 
naamgeving van de club, maar dat weet ik niet 
zeker en heb er mijn vrouw, die toentertijd secre-
taresse van PSV was, over geraadpleegd. 
De contacten waren gelegd en BC Bladel zou 
me niet loslaten. Want in het eerste jaar van BC 
Bladel werd ik gevraagd om trainer te worden. 
Dat resulteerde erin dat ik, vanwege tijdgebrek, 
zo nu en dan op maandagavond naar Reusel 
kwam om training te geven. In Bladel zelf was er 
nog geen sporthal. 
Het was een leuke tijd waar ik nog steeds met 
veel plezier aan terug denk. Alleen het werd altijd 
laat, want ook aan de bar in de kantine was het 
erg gezellig.  
BC Bladel liet me niet los. Jaren later werd ik liefst 
vijf seizoenen trainer-coach van heren 1. Ook 
aan die tijd bewaar ik schitterende herinneringen. 
Tot slot wens ik BC Bladel een bijzonder fijne jubi-
leumviering. Bij de eventuele reunie zal ik beslist 
aanwezig zijn. 
 
Willem van der Sommen  

 

JUBILEUM 
AANBIEDING 

In samenwerking met TOPSHOP Bladel 
zijn wij voornemens een uniek WARMING 
UP shirt aan te bieden. In de volgende edi-
tie (Begin September) hopen wij jullie een 
concreet aanbod voor te leggen voor de-
ze LIMITED EDITION . KEEP IN TOUCH !!! 



 
 

BC BLADEL 
ondersteunt  

ZOMERMARKT 

Vanaf de start van de Zomermarkt is 
BC Bladel duidelijk aanwezig met een 
Rommelmarkt. Spullen die her en der 
aangeboden worden, opgehaald en 
verzameld en die schreeuwen om een 
tweede leven worden deskundig uit-
gestald en getoond aan de duizen-
den bezoekers van de Markt.   
De laatste jaren is het Henk Hermans 
met Peter Wouters die hierover de 
scepter zwaaien en met hun vrijwilli-
gers daarmee uitstekende financiële 
resultaten halen.   
De weken voorafgaand hebben zij 
ook wat ‘handjes’ nodig voor het bij-
een scharen van alle artikelen.  Kun je 
daarbij helpen, dan laat je dat Henk 
en Peter ff weten. 06-45766282  

Op  
zondag 31 Juli  

ROMMELMARKT  
in  
de  

KLOOSTERTUIN 
11.00-17.00 uur 

 

~ Basketball is like photo-
graphy, if you don't fo-
cus, all you have is the ne-
gative. ~  
Dan Frisby  
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H A N S  M E R C X  VA N U I T  M O N T R E A L C A N A DA  

             In het voorjaar van 1987 be-
gon mijn basketbalcarrière bij BC 
Bladel. Vooraf, zoals bijna elke jon-
gen in Nederland, was ik aan het 
voetballen bij Bladella, als keeper. Ik 
kreeg de bal in de hand en vond 
dat veel leuker dan aan de voet. 
BC Bladel had aan het eind van het 
seizoen voor scholieren gratis 10 trai-
ningen in de sporthal van Bladel.  
 
Ik dacht bij mezelf, laat ik eens 
gaan kijken hoe me dat bevalt. Na 
de eerste training was ik al meteen 
verkocht. Met mijn lengteoverwicht 
leek ik wat voordeel te hebben bij 
dit spelletje en het rennen vond ik 
leuk.  

Dus had ik me ingeschreven bij BC 
Bladel en het najaar van 1987 was 
ik begonnen. Samen met Jeroen 
van Dingenen begon ik in de aspi-
ranten van BC Bladel. Wino van 
Lieshout was onze trainer en Jeroen 
en ik domineerde het spel in onze 
klasse. Jeroen (later beter bekend 
als Dingie toen we samen bij het 
eerste speelde) was guard en drib-
belde de bal op, en ik speelde cen-
ter. Jeroen schoot, vaak raak, maar 
als hij miste, had ik de rebound en 
maakte ik de bal af. Zo ging het 
vaak op en neer. 
 
Na het eerste jaar gingen we bij de 
kadetten spelen. Ook hier ging het 
goed. Samen met spelers als Lucas 
op de Beek, Bram Naus, Jos Wijnen 
hadden we een leuk team. De 
wedstrijden waren leuk, soms eento-
nig met scores van over de 100 te-
gen 13, maar de wedstrijden tegen 
Vido (Veldhoven) gingen meestal 
gelijk op en werd er hard gevoch-
ten voor de winst. In de volgende 
jaren zouden we deze spelers vaak 
treffen. 
 
Jeroen en ik werden ook gevraagd 
om bankspeler te zijn bij de junioren. 
Dat betekende extra trainingen, 
dinsdag en vrijdag eerst met de ka-

detten, dan bij de junioren.  Als 2e 
jaars kadet bleef ik vaak in de sport-
hal hangen, in de hoop dat heren 1 
een speler te kort kwamen en we 
wellicht gevraagd werden om een 
keer de bal te passen. Dat waren 
nog eens avonden! Het opkijken 
naar spelers als Adrie van Hoof, Je-
roen Fiers, Roland van Loon en de 
coach Ralf Schilder en dan de eer 
om met hun op hetzelfde veld te 
staan… Spannende tijden. Vaak 
was ik dan zo’n 4 uur in de sporthal, 
maar als jonge kerel had ik daar 
geen problemen mee. Pa en ma 
wisten dat ik in de sporthal was en 
voor vrijdagavonden was het geen 
probleem om later thuis te komen. 
 
Als 2e jaars kadet ging ik samen 
met Jeroen naar de Rayon Zuidoost 
Brabant selectie voor kadetten. We 
maakten de selectie voor het rayon 
en mochten naar de selectie trai-
ning voor zuid Nederland. Dit was 
helemaal in Vlissingen dus een hele 
reis. Ik was kennelijk zo nerveus dat 
ik het belangrijkste vergat te pak-
ken… m’n basketbalschoenen! Snel 
papa, Ruben (broer) en ome Christi-
an bellen want die kwamen kijken 
of ze m’n schoenen mee konden 
nemen! Eerste wedstrijd in sneakers 
gespeeld en daarna gelukkig toch 

mijn eigen schoenen aan kunnen 
doen. Helaas mocht het niet baten, 
want hier eindigde mijn voorlopige 
carrière buiten BC Bladel. 
 
Terug naar Bladel, weer met beide 
voeten op de grond en lekker blij-
ven ballen, maar een ervaring rijker! 
 
Eerstejaars junioren, en ook bank-
speler bij het eerste !(Whoppaa… 
wat een eer!) Bij de junioren ging 
het leuk en lekker. Bij de heren 1 
merkte ik dat ik toch nog veel te le-
ren had. Ondanks mijn lengte, te-
gen die tijd al 1.98 m, merkte ik dat 
ik toch een bonenstaak was. Spelers 
als Roland van Loon, Klaas de Boer 
en Gijs Matthijsse hadden geen 
moeite mij van de basket af te hou-
den en met de nervositeit dat ik 
geen fout wilde maken, kreeg ik 
vaak de bal, maar gaf de bal ook 
maar snel weer terug. 

Kristy, Kyle (1) en Hans 
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Toch ging ik wat sterker worden, het 
blijven trainen en hard werken werk-
te toch z’n vruchten af. In het voor-
jaar van 1993 kwam PSV Almonte 
namelijk naar mij toe, met de vraag 
of ik bij het junioren team van PSV 
wilde komen spelen. Zij speelde des-
tijds eredivisie en zochten nog een 
centre. Ze kwamen ook met m’n 
ouders praten, want ze hadden een 
heel studieprogramma opgezet etc, 
wat mijn ouders wat meer een 
goed gevoel gaven en nadat ik de 
selectietraining doorstaan had, 
mocht ik van m’n ouders deze erva-
ring aan.  
Tevens begon ik aan m’n eerste jaar 
universiteit en ondanks de intenties 
van PSV met het studieprogramma 
ging m’n aandacht al snel meer 

naar het basketballen dan naar stu-
die. Maar het werd wel een speci-
aal jaar, als eerste team van “onder 
de rivieren” werden we kampioen 
van Nederland! Prachtig seizoen, 
internationale toernooien en een 
geweldige ervaring. Maar prope-
deuse niet helemaal gehaald en 
ook heel goed gezien dat ik, on-
danks al m’n talenten, niet HET ta-
lent was dat geld ging verdienen 
met basketballen, ging ik fijn terug 
naar de beste club van Nederland, 
BC Bladel. 
 
Ralf Schilder was destijds nog altijd 
trainer bij Bladel en ik mocht in het 
eerste van BC Bladel gaan spelen. 
Ondertussen was ik wel wat sterker 
geworden en met veel ervaring rij-
ker ging het ook stukken beter in 
het eerste. Als center kon ik toch 
snel op en neer rennen, wat in de 
fast breaks vaak hielp. De jaren bij 
het eerste waren prachtig. Met 
highs en lows van kampioenschap-
pen en degradaties, maar groten-
deels met dezelfde spelers zoals  Je-
roen Fiers, Gijs Matthijsse, Jeroen 
van Dingenen, Michel Bles vormden 
we  de harde kern. De laatste jaren 
gecoached door Frans Ackermans 
die mij, met zijn ervaring als centre 
veel kon leren. 

In het voorjaar van 2004, nadat ik 
mijn grote liefde in Montreal, Cana-
da had gevonden, had ik aange-
geven bij BC Bladel dat ik met grote 
spijt een punt moest zetten achter 
mijn 17 jarige carrière bij BC Bladel 
omdat ik ging emigreren naar Mon-
treal. In de laatste thuiswedstrijd 
kreeg ik een publiekswissel en met 
een staande ovatie en applaus,en 
emoties alom, verliet ik voor de laat-
ste keer het “centre court” van Bla-
del. Een prachtige tijd bij een club 
waar ik nog altijd veel om geef, een 
tijd om nooit te vergeten. 
Nu 7 jaar verder, gooi ik nog wel 
een balletje in Montreal. ‘s winters in 
de sporthal, ‘s zomers op m’n oprit 
(want ja, ook ik heb een basket op 
m’n oprit), maar het is niet zoals in 
Bladel. Het clubgevoel kent men 
niet zoals in Nederland, en zo’n club 
als BC Bladel is er maar 1. 
 
Als ik in Bladel kom, ga ik graag 
langs bij de sporthal, een balletje 
mee gooien of iets drinken in de 
kantine. Altijd met open armen op-
gewacht en altijd veel plezier be-
leefd. 
 
BC Bladel, bedankt voor 17 prachti-
ge jaren en hopelijk mag ik nog 
vaak in de sporthal binnenlopen. 
 

 
Groetjes,   
Hans “Mr elbow” Mercx 

Hans Mercx met lengtevoordeel  en een 
scorende Jeroen van Dingenen 

  

Een jeugdige Hans met coach 
Marius van de Weem 



 
 

 
 

Meer,Meer,Meer,Meer,Mee 
 

 

Dit is de eerste uitgave van onze DIGITALE NIEUWSBRIEF. Inmiddels 
hebben we reeds een 370 adressen getraceerd en daarbij de be-
treffende mailadressen gevonden. Een 100% score zal onmogelijk 
zijn maar zo dicht mogelijk dit te benaderen is onze doelstelling. Jij 
kan ons daarbij helpen en indien je nog een oud-lid kent die niet in 
ons bestand zit, geef naam en mailadres aan ons door en bij de 
volgende editie wordt hij/zij ook in de verzending meegenomen.  

HOORT ZEGT HET VOORT 

HOORT ZEGT HET VOORT 

bcbladel40jaar@gmail.com  


