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Aftrapweekend Lustrumjaar 
 
Natuurlijk moet een jubileumjaar feestelijk inge-
luid worden met een zogenaamd Aftrapweek-
end. Voor zowel leden als oud-leden en andere 
belanghebbenden hebben wij een programma 
in elkaar gedraaid waarbij basketbal centraal 
staat. 
 
We beginnen op vrijdagavond 16 september, na 
een feestelijke opening van het lustrumjaar, met 
een Poolse breaktoernooi voor de huidige leden, 
want hoe kan een lustrum van een basketbalver- 

HENK PIETERSE CLINIC 17 sept. 11.00u 
                                                                                                                           tot 15.00 uur 

 
eniging beter worden geopend dan met basket-
bal? Voor degenen die deze drill niet kennen: dit is 
een 3 tegen 2 fast break oefening waarbij drie 
teams op één veld kunnen spelen. Deze oefening 
hebben we omgetoverd tot een toernooi waarbij 
de leden t/m U16 (vanaf 18.30) en de leden vanaf 
U18 (vanaf 20.30 uur) met gemengde teams tegen 
elkaar spelen. Uiteraard zijn supporters hierbij meer 
dan welkom! Na afloop van het toernooi gaan we 
voor een drankje naar Sportcafé Rendez-Vous! 
 
Op zaterdag 17 september beginnen we om 11.00 
uur in de sporthal in Bladel. Daar staat Henk Pieter-
se klaar om voor jong en oud, leden, oud-leden en 
wellicht toekomstige leden een clinic te geven 
waarbij je niet stil kúnt zitten. Als oud-international 
heeft Henk Pieterse niet alleen de skills maar ook 
het enthousiasme om de hele zaal in beweging te 
krijgen. 
 
Na de clinic staat om 16.00 uur een oefenwedstrijd 
van de eredivisieclub Stepco BSW uit Weert op het 
programma. Tegen welk team zij het gaan opne-
men is nog een verassing, maar het belooft een 
waar spektakel te worden! Dus breng je trommel, 
toeter en ratels mee, en kom naar ’t Spant er! 

Levens 
Verhaal:  

www.
henkpieterse.

com 

  Nummer 2 

www.henkpieterse.com
www.bcbladel.nl


Vanaf een uur of 20.30 uur staan de 
drankjes klaar bij Feesttempel Am-
biani aan de Europalaan 67 te Bla-
del. Alle leden, oud-leden, sponso-
ren en andere belanghebbenden 
zijn van harte welkom voor een 
avond ouderwetse BC Bladel-
gezelligheid. Of je nou herinnerin-
gen uit 1971 of 2011 op komt halen, 
iedereen is welkom! 
 
Gedurende het hele Aftrapweek-
end kun je een uniek warmloopshirt 
met jubileumlogo kopen. Meer info 
hierover vind je elders in deze 
nieuwsbrief.  

R E U N I E  O P 17  S E P T E M B E R I N A M B I A N I  

 
PROGRAMMA OVERZICHT 
 
Vrijdag 16 september 
18.30 - 20.30 uur: Poolse breaktoer-
nooi en skills-challenge voor jeugd 
t/m U16 
20.30 - 22.30 uur: Poolse breaktoer-
nooi voor oudere jeugd & senioren 
vanaf U18. 
  
Zaterdag 17 september 
11.00 - 13.00 uur: clinic Henk Pieter-
se voor jeugd (zowel leden als niet-
leden!) 
13.00 - 15.00 uur: clinic Henk Pieter-
se voor oudere jeugd en senioren 
(zowel leden als niet-leden!) 
15.00 - 16.00 uur: warming up Step-
co BSW 
16.00 uur: oefenwedstrijd Stepco 
BSW 
 
Vanaf 20.30 uur: Reünie/
feestavond in de Ambiani te Bladel 
voor leden, oud-leden, sponsoren 
en iedereen die ooit bij de club be-
trokken is geweest. 

 

 

UITNODIGING 
 
 
BC Bladel  
nodigt u van 
harte uit deel 
te nemen aan 
de reünie op 
Zaterdag 17 
september in 
AMBIANI  
 
Aanvang 
20.30 uur 
 
 
 
Bestuur BC Bladel 

Fotoboeken  
zijn aanwezig  

maar mag je natuurlijk  
ook zelf 

meebrengen  

AANVANG 
 

20.30 uur 
 

D.J. HANS  

GROTE 
BEAMER 

FOTOSHOW 

BC BLADEL 

Suzanne Seuntjens, lid van de lustrum-
commissie en zeer enthousiast over akti-
viteiten tijdens het AFTRAPWEEKEND. 

Uit de lijsten van NBB gegevens heb-
ben we rond de 400 adressen bena-
derd en op de hoogte gebracht 
van onze reünie. Naast de eigen 
160 leden een aardig  aantal en we 
rekenen dan ook op een volle bak.  

www.bcbladel.nl
www.ambiani.nl


Het team BSW 2011-2012 
 

Naam Positie Lengte   
  4 Robbie Harman Guard 1.80   
  5 Mitchel Kouwijzer Guard 1.84   
  6 Demario Anderson Guard 1.93    
  7 Yves Rogers Guard/forward 1.91   
  8 Sjors Besseling Forward 1.98   
  9 Joost Padberg Forward 2.02   
10 Niels Vorenhout Forward 2.02   
11  
13 Donte Minter Center 2.03   
14 Yamene Coleman Forw/cent 2.04   
15 Kenneth van Kempen Center 2.06   
21 

D E M O N S T R AT I E   
B S  S T E P CO  W E E R T- S PA R TA  B E R T R A N G E  
16 . 0 0  U U R S P O R T H A L  ‘ T  S PA N T E R  

Op vrijdagavond staat de hele 
avond in het teken van Basketball . 

POOLSE BREAK  
voor alle LEDEN  
Vr. 16 sept 18.30 u. 

GRATIS 
entree 

+ 

GRATIS 
 

ENTREEKAART 
 
 

EREDIVISIE 
 

THUISWEDSTRIJD 
 
 
 

BS STEPCO WEERT 
 

voor 
 

ELKE  

 

10e BEZOEKER  

BS Stepco Weert heeft alles in het 
werk gesteld om een demonstratie-
wedstrijd te organiseren voor het 
feestende BC Bladel. Had men als 
commissie in eerste instantie de idee 
om het rolstoelbasketbal hierheen te 
halen, bleek dit helaas geen haal-
bare kaart. Daarna was het Duitse 
Giants uit Dusseldorf een tegenstan-
der in het valide circuit, echter deze 
blies op het laatste moment af en 
moest men opnieuw op zoek gaan 
naar een tegenstander. Kort daarna 
stemde Basketbal Rotterdam (met 
hun promotie divisie team) in met 
het verzoek, echter ook die haakten 
af en nu is het SPARTA BERTRANGE 
LUXEMBOURG dus wederom met 
een internationaal tintje. Het hoog-
ste niveau in onze eigen Sporthal. Als 
tegemoetkoming geeft BS Weert 
aan elke 10e bezoeker een entree-
kaart voor een thuisduel in Weert. 
KLASSE AKTIE.   

 

< 

www.sparta.lu
www.bswbasketball.nl
www.sportkafeerendezvous.nl
www.bcbladel.nl


JUBILEUM AANBIEDING 

 

10  euro 

NORMAAL € 24.95 

NU                          € 10 

 

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR 

 
 

YOU(R) 

 

NAME 

 

IT/ON 

Warmloopshirt 
 
Sla je slag tijdens het Aftrapweekend (16 en 
17 september) en koop het unieke BC Bladel 
warmloopshirt inclusief jubileumlogo met een 
aantrekkelijke korting! Dit shirt kost normaal 
€12,50 maar dankzij Van Loon Vlees kunnen 
we het jullie tijdens het Aftrapweekend 
aanbieden voor slechts €10,- per stuk! Er zijn 
zowel heren-, dames-, als kindermodellen 
verkrijgbaar. 
Mocht jouw maat er niet meer bij zitten dan 
kun je tijdens dat weekend ook je bestelling 
plaatsen. Met dank aan Topshop Bladel kun je 
bij hen gratis je naam op je spiksplinternieuwe 
shirt laten drukken! 

www.vanloonvlees.nl


 
 

 
 

OPROEP !!! 
 
 

 

WIE  
KENT  

DE  
MOOISTE 

BASKETBALL 

YELL 

!?! 

 

In deze 40 jaar is er altijd wel iemand geweest die een origi-
nele yell heeft bedacht om de teamgeest te bevorderen en 
de concentratie te verhogen.  
  
Elke ludieke poging of anderszins vinden wij de moeite 
waard om wereldkundig te maken middels deze nieuwsbrief 
en jullie reactie of invulling zien wij dan ook gaarne tege-
moet. 
 
Mail naar bcbladel40jaar@gmail.com vóór 28 oktober en in 
de volgende editie van de nieuwsbrief gaan we dit plaat-
sen. 
Voor de meest verrassende/ludieke inzending hebben we 
een leuke prijs beschikbaar. 

I can understand why basketball 
shorts keep getting longer and 
longer. If I had knees like some of 
those guys I’d want to hide them 
too. 

www.bcbladel.nl
www.bcbladel.nl


N I E U W E  U I T DAG I N G  VO O R  M A A R T E N  VA N  
Z U I L I CH E M  A L S  T R A I N E R  H E R E N  1   
                                                            ( D E E L 1 )  

BC Bladel Heren 1 heeft nieu-
we hoofdtrainer 
 
Historie 
De afgelopen twee jaar hadden we 
in de persoon van Frans Ackermans 
een trainer coach gevonden die 
een grote kennis en ervaring mee 
naar het basketball in Bladel nam. 
Hij kende de club door en door en 
heeft ook verschillende jaren in het 
eerste van BC Bladel gespeeld. 
Toch pakte het niet uit zoals we met 
zijn allen gehoopt hadden. Het eer-
ste seizoen heeft ons heren 1 team 
zich nog weten te handhaven in zijn 
klasse. Het tweede jaar olv Frans zijn 
we helaas gedegradeerd. Dit was 
dan ook een teleurstelling, niet al-
leen voor de coach maar ook voor 
de spelers. Aan het einde van het 
seizoen gaf Frans dan ook aan dat 
hij niet meer verder wilde als coach, 
een keuze die begrijpbaar is en die 
we als BC Bladel natuurlijk respecte-
ren. Ondanks deze degradatie blijft 
Frans gelukkig wel behouden voor 
BC Bladel als gelegenheidsspeler 
van het team Heren 2, waarin hij 
met een aantal oude bekenden 
van BC Bladel nog steeds een balle-
tje komt gooien. Als club zijn we 
Frans grote dank verschuldigd voor 
al hetgeen hij gebracht heeft!! 

Zoektocht 
Nadat Frans te kennen gaf niet 
door te willen zijn we binnen de 
Technische commissie begonnen 
met een zoektocht naar een nieu-
we trainer. Maarten van Zuilichem, 
binnen de TC verantwoordelijk voor 
het trainersbeleid, heeft alle kana-
len aangeboord om te komen tot 
een nieuwe hoofdcoach. Basket-
ballblaadjes, internetforums, het MB 
van de bond enz. De zoektocht was 
verre van makkelijk. De degradatie 
naar een lagere klasse helpt niet 
echt en verder ligt Bladel in een net 
te verre uithoek van het land. Einde 
juni hadden we nog geen goede 
hoofdcoach gevonden… 

 
Nieuwe trainer 
Gedurende de zomermaanden juli 
en augustus zijn er in de avonduren 
op ´de rolschaatsbaan´ veel men-
sen van BC Bladel te vinden. Ook 
dit jaar weer vonden veel mensen 
het netje in de spaarzame droge 
uren. Gedurende deze partijtjes 
ontstond het idee of Maarten zelf 
geen trainer wilde worden. Daarop 
zijn er een aantal gesprekken ge-
weest tussen een aantal potentiële 
spelers van Heren 1 en Maarten. 
Een aantal spelers hadden hem 
reeds als coach gehad in een lager 
team en deze spelers zijn zonder uit-
zondering allen zeer positief. Zo 
groeide ook het idee bij Maarten, 
die zelf het komende jaar een stap-
je terug doet en in heren 2 gaat 
spelen. Ondertussen ook zelf 28 jaar 
oud, in het bezit van een trainersdi-
ploma en nog steeds gek van het 
spelletje, begon hij er ook steeds 
positiever tegenover te staan. Na 
nog enige gesprekken wisten we 
het met zijn allen zeker. Maarten 
van Zuilichem wordt de nieuwe trai-
ner van het vaandelteam van BC 
Bladel. Op zondag 22 augustus 2011 
tekende Maarten zijn twee jarige 
contract.  
                                Vervolg pag 7 

 

 
 

 
 

www.vdheijdentransport.nl
www.vdheijdentransport.nl
www.bcbladel.nl


N I E U W E  U I T DAG I N G  VO O R  M A A R T E N  VA N  
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                                             ( D E E L 2 )  

 
Vooruitzicht 
Als BC Bladel zijn we blij dat we in 
Maarten een trainer gevonden heb-
ben, die veel kennis heeft van het 
spelletje, veel ervaring heeft in het 
coachen en ook in het sociale een 
graag geziene gast is. Als vereniging 
hebben we er erg veel vertrouwen 
in dat we de komende twee jaar in 
Maarten een coach hebben ge-
vonden die onze jeugdige Heren 1 
op een hoger niveau kan brengen!!   

 
''We have a great bunch of 
outside shooters. Unfor-
tunately, all our games 
are played indoors.'' --  
 
Weldon Drew 

"It doesn't matter who 
scores the points, it's 
who can get the ball to 
the scorer." 

 

Larry Bird 

 
LINKER RIJTJE We zijn natuurlijk een prestatieteam maar we zijn nieuw in de klas-
se en ik heb dus geen idee van het niveau van de tegenstanders. Het doel is 
uiteraard wel om zoveel mogelijk wedstrijden te winnen. Ik denk dat we pas 
rond kerstmis realistische doelstellingen kunnen maken over onze eindpositie op 
de ranglijst.  
 
AANVALLEND  Als we willen presteren is onze verdediging absoluut het belang-
rijkst en daar zullen we dan ook veel op gaan trainen. Aanvallend zullen de 
spelers redelijk veel vrijheid krijgen. We gaan proberen zoveel mogelijk te ren-
nen en de basket aan te vallen. We willen zoveel mogelijk layups en schoten 
van dichtbij.  
 
SPELPLEZIER We zijn een amateurclub en basketbal is voor iedereen in principe 
een hobby. Het lijkt me echter wel zo dat als een speler voor heren 1 kiest dat 
hij zijn plezier haalt uit het winnen van wedstrijden. Er zal veel focus liggen op 
samenwerking en elkaar helpen want ik denk dat dit naast succes ook tot meer 
plezier zal leiden.  
 
AUTORITEIT Ik geloof dat je moet proberen om spelers te inspireren in plaats van 
te commanderen. Ik zie onderling vertrouwen als het belangrijkste ingrediënt 
van een succesvolle samenwerking. Respect moet je niet afdwingen maar ver-
dienen. Door mijn verwachtingen steeds duidelijk uit te spreken en door open 
te staan voor de discussie met de spelers verwacht ik dat autoritair gedrag niet 
vaak nodig zal zijn. Hoogstens als mensen hun eigen prioriteiten boven die van 
de groep zetten. Dit gedrag zal ik absoluut niet tolereren.  
 
Een volgende keer meer stellingen.   
 

 
Selectietrainingen 
De nieuwe trainer ziet veel per-
spectief in zijn nieuwe team. Op 
dit moment is hij volop bezig met 
selectietrainingen om de defini-
tieve selectie van het vaandel-
team te bepalen. Maarten: ”De 
spelers op de selectietrainingen 
barsten van het talent en ener-
gie. We zijn nu bezig om een 
nieuwe aanval en verdedigings-
wijze aan te leren. We hebben 
snelle spelers waarmee we veel 
druk kunnen gaan zetten. Ik ver-
wacht dat we daardoor snel en 
attractief basketbal gaan laten 
zien. De spelers zullen met name 
in de aanval veel vrijheid krijgen 
zolang ze het baltempo hoog 
houden en veel bewegen zonder 
de bal. Het is leuk dat alle spelers 
de jeugdopleiding van BC Bladel 
hebben doorlopen, dit zal zeker 
helpen met het vormen van een 
sterk collectief.” 

We legden Maarten wat stellingen voor. 
Hieronder kwamen zijn antwoorden  

www.bcbladel.nl


Het mooiste Basketball moment van  
                                             Bernadette Broek-Tenbult 

 
Leuke herinnering: 
Van Maarten de Vocht weet ik nog dat ie een 
nieuwe spijkerbroek had gekocht, zo'n hele 
donkerblauwe. Merk Levi's volgens mij. Maar 
het regende buiten en toen ie zich moest om-
kleden om een officiële wedstrijd te basketbal-
len kwamen er 2 donkerblauwe benen onder 
zijn basketbaltenue uit. Het was geen gezicht, 
dus dat was wel lachen. 
 
 
Leuke herinnering, maar vooral een pijnlijke. Dit 
was er een van mijzelf. 
Het betreft de foto, welke ik deze keer heb bij-
gesloten van de carnavalsfoto's van het kie-
nen. Er moest ook een man bij zitten, dus ik me-
zelf aangeboden. Mannenkleren dat is zo ge-
piept maar het gezicht veranderen is toch wat 
moeilijker, dus werd er besloten dat er een snor 
geplakt moest worden. Maar dat ding bleef 
niet zitten en Hans Verhoeven zei dat ie nog 
wel goeie lijm had. Dus lijm erop en het ding 
bleef inderdaad de hele tocht goed zitten. Na-
derhand wilde ik de snor er af halen, maar he-
laas ging dat niet goed, het ding zat muurvast. 
Maar ja, het moest er toch af. Op je tanden 
bijten dan maar. 
Als gevolg ervan heb ik zeker nog 2/3 weken 
met een rode snor rondgelopen.  
 
Groetjes, Bernadette Broek  

Op onze vraag om 
de mooiste herinne-
ring naar boven te 
halen kregen we wel 
enkele leuke reac-
ties. Vol trots nam 
Bernadette Broek-
Tenbult haar terech-
te prijs in ontvangst. 
De goedlachse her-
innerde nog aan zo-
vele basketbalmo-
menten …… weet je 
nog van Marius van 
de Weem dat hij zijn 
benen in zijn nek kon leggen in Calais en dat wij 
met de pet rondgingen. En op kamp, dan ……. 
…………...  Kortom van Bernadette komen nog wel 
een paar anekdotes. PROFICIAT      

We tellen het jaar : ?????  
Bernadette kun je altijd 
vragen om een handje 
te helpen. Spelen, car-
naval, wedstrijdtafel, 
jeugdkamp en nu dus 
herinnering.  

 

AND THE WINNER IS … 
BERNADETTE BROEK 

www.bcbladel.nl


Hallo redactie,  
Dank jullie wel voor deze nieuwsbrief. Is goed ontvan-
gen in Christchurch Nieuw Zeeland en heb het met 
veel plezier gelezen. 
Van harte gefeliciteerd en veel plezier in dit belangrij-
ke jaar voor BCBladel!  
Yvonne de Beer-Smets 
 
 
leuke nieuwsbrief! Gave mix van clubhistorie met bc 
bladel nu  Robin Soetens 
 
 
Graag ontvang ik de nieuwsbrief van BC Bladel 
 
Met vriendelijke groet 
Corniel Groenen 
 
 
 
dat is allemaal heel fijn maar ik, 
hoef niks van van iets van de basket bal te krijgen 
  
mgv bas dirkx 
 
 
Beste Carin,  
Dank je voor de nieuwsbrief. Kijk enorm uit naar het 
weekend van 16 en 17 september! Dus qua warm ma-
ken…da’s al dik aan de gang. 
 
Groet, Cyril 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bert Gruter 
Heb de nieuwsbrief letterlijk uitgeplozen, veel leesple-
zier aan beleefd. 
 
 
Norbert Mercx (vader van Hans) 
 
Gefeliciteerd met dit medium en probeer dit hoge nivo 
te handhaven. 
 
 
Ludo van de Ven 
 
Raak geïnspireerd door de mix en de info en herinne-
ringen komen boven drijven. Volgens mij was ik initia-
tiefnemer van het verbroederingstoernooi en wil me 
inzetten voor deze lustrumeditie. Met de “van de 
Ven’s” kunnen wij een senioren en een jeugdteam op-
stellen. Lof alom    
 
 
 
Ook ik ben oud-lid. in de latere 70-er jaren ben ik als 
kadetje begonnen. (Ik weet niet of die term nu nog al-
tijd gehanteert wordt maar is nog voor junior). 
Ik speelde in een team met o.a. Mieke van de Ven, 
Margaret Landers. 

Wij wonen niet meer in Bladel maar hoorde van de 
reünie. 
Ook mijn man Tom Kuijpers is oud-lid. Hij speelde in 
een team met o.a. Henri Craens, Rene Heijmans, 
Hans van de Wiel, .. van der Heijden etc. 
Hij heeft zelfs nog eens meegelopen met de Carna-
valsoptocht met de basketbalclub. 
met uitwedstrijden mee. 
Wij hebben elkaar bij de club leren kennen en waren 
vaak in de kantine te vinden. 
 
Marlies Pruyn 
 
 
Ik zal hem de gegevens wel doorgeven aangezien hij 
nooit op zijn mail kijkt! 
 
Gr Joris 

 

REACTIES EERSTE EDITIE 

REACTIES EERSTE EDITIE 
                                                    gesproken 

REACTIES EERSTE EDITIE 

www.accombis.nl
www.renaultvandijck.nl
www.bcbladel.nl


 B C  B L A D E L  O P R E I S 
                                           D O O R J A N S M E T S        ( D E E L 1 )  

             Ergens in de prijzenkast van 
BC Bladel moet nog een bloemen-
vaas staan. Het blauwgeglazuurde   
geval was van een kloek formaat 
en oerlelijk. Het was  de trofee  die 
we overhielden van onze eerste 
echte buitenlandse reis. Daarvoor 
gingen we naar het Noordfranse 
Calais.  
Tot die tijd was onze buitenlandse 
ervaring beperkt gebleven tot Oki- 
do en Arbac uit Arendonk, waarte-
gen we wel eens een oefenpartijtje 
speelden. Dat gebeurde dan in de 
openlucht op het speelplein bij een 
schoolgebouw. De gebrekkige ac-
commodatie van onze zuiderburen 
gaf ons een gevoel van suprema-
tie, dat na de opgooi verdween als 
sneeuw voor de zon. We waren bij 
lange na niet opgewassen tegen 
de Belgische baskettraditie. Het 
had een waarschuwing moeten 
zijn, maar daarover later meer. 
Eerst Calais.  

Toentertijd hadden we goede 
connecties met ene Wim Jansen uit 
Eersel. Jansen zelf was iets 
belangrijks bij de handbalbond. Hij 
bracht ons in contact met 
Eurosportring. Zij organiseren nog 
steeds internationale voetbal – en 
handbaltoernooien. Geen 
basketbal dus, maar dat was voor 
Wim geen probleem. Henri Craens 
en Paul  Smets hebben in 1978 ook 
op een handballicentie de 
Olympische Spelen van  Montreal 

kunnen bezoeken. Via Wim en Euros-
portring konden we inschrijven voor 
een ‘Tournoi de basquet’ in Calais. Als 
ik het me goed herinner was het in het 
paasweekeinde.  
Op zaterdagmorgen vertrokken we vol 
goede moed met het team en diverse 
supporters naar Frankrijk. ´s Middags 
konden we vanaf het terras al een 
goed beeld krijgen van het bedrijvige 
Franse kustplaatsje. Het bier en de wijn 
gingen er goed in. De foto´s bewijzen 
dat ook het diner rijkelijk met rood 

Frans vocht werd overgoten. Wij 
maakten ons niet druk. We zouden 
die Fransen wel eens een lesje 
leren. 
Op zondagmorgen – eerste paas-
dag – moesten we aantreden. Het 
ging om een minitoernooi tussen 
vier teams. De twee winnaars 
speelden een finale om de eerst 
prijs. Ons zelfvertrouwen groeide 
alleen maar bij het aanschouwen 
van de ‘franse slag’ waarmee 
Calais de wedstrijd aanpakte. We 
speelden in een aftandse hal, die 
we eerder associeerden met een 
vervallen fabriekscomplex, dan 
met onze eigen ’t Spant er.  
Wij waren strak in het pak. Op een 
oude foto is nog te zien, dat we 
onze tassen zelfs netjes in het gelid 
zetten. Daarop is ook de 
hoeveelheid reclameborden te 
zien. Ze ontsierden de hal, maar ze 
lieten ook iets zien van de Franse 
basketbaltraditie, die veel groter is 
dan bij ons. Wat ons in België al 
opbrak, kregen we nu nog met 
meer confrontatie voor onze 
kiezen. Sindsdien weet ik: hoe 

  C A L A I S 

ALLEZ 
 

LES  
 

BLEUS 



 B C  B L A D E L  O P R E I S 
                                             D O O R J A N S M E T S   ( D E E L 2 )  

zuidelijker in  Europa hoe beter 
basketbal.  
Kortom: we hadden geen schijn 
van kans. Na twee keer twintig 
minuten konden we douchen. 
Einde toernooi voor BC Bladel. Ik 
weet eerlijk gezegd niet meer of we 
nog een  tweede wedstrijd 
gespeeld hebben om plaats drie 
en vier. Mogelijk werden deze 
plaatsen bepaald aan de hand 
van het doelsaldo. De uitslag weet 
ik wel. We werden vierde, kansloos 
zoals je begrepen hebt.  
Als aanvoerder van het team 
mocht op de vierde plek mocht ik 
als eerste naar voren komen bij de 
prijsuitreiking. De toernooiorganisa-
tie was zo aardig om mij de keuze 
te laten uit de prijzen: vier vazen, 
steeds iets groter, maar in lelijkheid 
ontliepen ze elkaar geen millimeter. 
Uiteraard koos ik de kleinste, maar 
op protest van de galante Fransen 

gaf ik die terug en konden we de op 
één na grootste - toch enige 
bescheidenheid – mee naar Bladel 
nemen. Jarenlang heeft het porselei-
nen gevaarte in ’t Carillon als een 
vreemde eend in de bijt onze 
prijzenkast ontsierd. Ik ben eigenlijk 
erg benieuwd of de vaas nog leeft.  
Het  voordeel van het vroege 
speeluur was wel, dat we nog een 
hele middag voor ons hadden, want 
pas op tweede paasdag zouden we 
naar huis gaan. Van die toch wat 
frisse zondag herinner ik me nog een  
actie van een paar mannen (ik 
dacht Henri, Ton en Marius). Om het 
sportieve  karakter van ons reisje te 
benadrukken waagden ze namelijk 
een poging om Dover zwemmend te 
bereiken. De watertemperatuur in 
april zorgde er echter voor dat hun 
dappere avontuur resulteerde in een 
verlate Nieuwjaarsduik. Er moeten 
nog ergens foto’s circuleren van dit 
koude waagstuk in Het Kanaal. 

Ondanks het uitblijven van sportieve 
winst, was de  reis zo goed bevallen, 
dat we snakten naar meer. In 
Duitsland dachten we een jaar later 
meer kans te maken.  
Daarover een volgende keer. 
 
                                       Jan Smets 

  
 
‘MOOISTE BASKETBALL MOMENT’    

AANBIEDING WARMING UP SHIRT 

POOLSE BREAK 

CLINIC HENK PIETERSE 

DEMONSTRATIE STEPCO WEERT 

REÜNIE AVOND IN AMBIANI 

MOOISTE BC BLADEL YELL 

SPOOKTOCHT 

MOOISTE BC BLADEL GEDICHT  

VERBROEDERINGSTOERNOOI  

SCHOLENTOERNOOI 

SPORTPALEIS ANTWERPEN 

EINDFEEST 

LUSTRUM 
PROGRAMMA 

2011-2012 

C’EST 
 

DOMMAGE 
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V A N O N Z E  B U I T E N L A N D S E C O R R E S P O N D E N T      
 

E R W I N V E R H O E V E N U I T  S A L I DA C O LO R A D O  

Herinneringen van B.C. Bladel, 
 
Ik begon met basketball in de oude 
mulo school omdat mijn vriend Jan 
vd Ven daar al een tijdje speelde. 
Wij waren de jongste daar en speel-
den tegen Henry Craens, Rene Hey-
mans en de Smets was niet te mak-
kelijk. Maar wij kwamen terug omdat 
de atmosfeer en de vriendschap te 
goed waren. Wat later werd er een 
junioren team gevormd waar ik echt 
heb van genoten. Wij promoveer-
den en in wedstrijden tegen Budel 
weet ik nog dat het er hard tegen 
elkaar in ging. Harry Roymans mijn 

neef heeft zelfs een basket ge-
scoord van ¾ veld voor halftime. 
Rene was altijd goed als coach 
want hij moest ons altijd naar de 
wedstrijd brengen. Ik heb er echt 
van genoten. 
Wat later en vergeef me want ik 
weet de jaren niet meer precies, 
begon ik ook met de VD Heyden All 
Stars te spelen. Gert Jan, die bijna 
kon dunken, Ed wiens shot je niet 
kon blokkeren, Rudy onze “ringer” 
van Eindhoven en natuurlijk de 
Coach die mijn leven moeilijker 
maakte omdat ik veel verkeerd 
deed (ik dank je tot dit moment).  
Wij zijn ver gekomen als een groep 
en team tussen 1976 en 1979. Dat 
was toen ik vertrok naar Amerika. 
Na een jaar als een High school ex-
change Student waar ik in Michigan 
Basketball Football and Baseball 
speelde ben ik naar de Universiteit 
van Western Michigan gegaan 
(Thank you Mom and Dad). Daarna 
Naar Denver en Boulder in Colora-
do en nu met twee kinderen (17 en 
14) die voetballen and zwemmen 
woon ik in Salida Colorado. 20 mi-
nuten van ski resorts, op 2000 meter 
hoogte, What a change!!! 
Drie en dertig jaar geleden heeft 
BC Bladel het Brabantse Kampioen-
schap gewonnen met veel geniet 

en veel hart. Dit leeft altijd in mij 
voort en als ik mijn kinderen op een 
wedstrijd zie dan denk ik daar vaak 
nog aan terug. Ik hoop dat BC Bla-
del een leuke verjaardag zal vieren. 
Ik denk dat ik er niet zal zijn maar ik 
weet dat ik er in spirit er ben.  
50 years here we come!! 
 
Peace Erwin 
  

Heren 1  in seizoen 78-79 met trainer Re-
ne Stegeman verder met de klok mee 
               Marius vd Weem,  
               Henri Craens,  
               Ton Kox,  
               Rene Heijmans,  
               Erwin Verhoeven,  
               Paul Smets,,  
               Rudy Stegeman,               
               Gertjan Goede,  
               Jan Smets en  
               Ed Daniëls   

www.bcbladel.nl
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B E R T G R U T E R VO O R Z I T T E R VA N 19 91 – 19 9 5  
E N N O G S T E E D S AC T I E F I N B L A D E L S E 
G E M E E N S CH A P  

Terugblik, 
 
Toen wij in 1973 in Bladel kwamen 
wonen en ik op vrijdagsavonds met 
collega's wel eens een pilsje ging 
drinken in het Carillon kwam ik zijde-
lings in aanraking met leden van BC 
Bladel. 
Toen later in de jaren 70 Lex van 
Sambeeck mijn buurman werd ging 
ik ook zaterdags wel eens naar een 
wedstrijd kijken van BC Bladel. 
Eind jaren 80 werd ik lid van de ver-
eniging om begin 1991 het voorzit-
tersschap op mij te nemen. Het was 
geen gemakkelijke tijd voor de ver-
eniging. 
Het leden aantal zat zo rond de 100 
leden en financieel was het moeilijk. 
Maar zoals altijd was de zelfwerk-
zaamheid bij BC Bladel groot. De 
deelname aan de wielerzesdaagse 

door een damesteam bracht de 
nodige financiële en sportieve resul-
taten binnen. Het waren ook de ja-
ren waarin het rolstoel basketbal 
fraaie successen behaalde en op 
een zeer hoog niveau speelde. 

 
Een leuke anekdote uit die tijd is wel 
het volgende. 
Omdat we als vereniging krap bij 
kas zaten en de gemeentes geld 
moesten bijdrage voor het sporten 
van mensen met een lichamelijke 
beperking hadden wij een verzoek 
ingediend. Wij wilden graag een 
bijdrage voor onze rolstoel basket-
ballers. De toenmalige wethouder 
legde ons uit dat de gemeente al 

het geld voor ondersteuning van 
het sporten door mensen met een 
lichamelijke beperking in het extra 
verwarmen van het zwembadwater 
stak. Onze penningmeester ontlokte 
dat toen de historische woorden 
met wethouder “u moet niet al uw 
geld in het water gooien”. 
Met de subsidie is het goed geko-
men.  
 
Halverwege de jaren negentig ben 
ik vanwege verandering van func-
tie in mijn werk gestopt bij BC Bla-
del. Op dit moment ben ik op ver-
zoek van de binnensport verenigin-
gen wel betrokken bij de realisatie 
van een nieuwe sporthal . 
De diverse besturen zijn al vanaf 
2004 bezig om een ruimere binnen 
sportaccommodatie te krijgen. 
Helaas is dit van uit de gemeente 
een zéér traag verlopend proces. 
 
Met sportieve groet, 
 
Bert Gruter 

 

 

Kunstwerk van zijn vriend Wim Been 
sierde zijn werkkamer maar nu thuis. 
De Bourgondiër.  

Meisjes Junioren KAMPIOEN seizoen 86-
87 met staand van l. naa r.  Bert Har-
togs, Irene Verhagen, Mariëlle Verha-
gen, Suzanne Luijten, Yvonne Panken, 
Hans Daniëls en zittend Bernice Baard-
man, Annelies Verhoeven, Helga Kre-
kels, Marlies Pleging, Ingrid Steger en 
Caroline van Brakel 

Welke namen horen hierbij? Kom het in-
vullen op 17 september tijdens reünie. 
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                                    K A M P I O E N E N G A L E R I J  
                      D O O R K A R I N P R U Y N  

Na ontvangst van de eerste nieuwsbrief dook Karin Pruyn in 
haar archieven en vond deze foto met tevens een knipsel van 
het populaire weekblad de Kempenaer.  
 
Uiteraard was ik als redactie bijzonder verblijd en vroeg haar wat toe te 
voegen aan deze foto’s en welke herinnering(en) zij het meest koesterde. 
Haar antwoord liet niet lang op zich wachten:   
 
Ik denk zeker met warme gevoelens terug aan mijn basketbalperiode. 
 
Ik herinner me de saamhorigheid van de club zoals dat toen nog ge-
noemd werd. Wat mij vooral is bijgebleven, is dat we als publiek als één 
team achter het spelend team stonden en we alle wedstrijden kwamen 
kijken, zowel Heren als Dames. Zelfs de uitwedstrijden; soms werd er een 
bus gehuurd! 
Wat ik me verder herinner ...... dat we toen er nog geen sportkantine was, 

ons clubhuis hadden bij ' t Carrillion bij 
Toos en Ton Kierkels. Na de wedstrijd even 
een glaasje drinken en de wedstrijd nog 
eens nabeleven. Dat we daar als suppor-
ters dassen en sjaals hebben zitten breien 
in de wel bekende blauw/wit kleuren.  
 
En vooral herinner ik mij natuurlijk het be-
gin van mijn verkeringstijd..... Mijn toen-
malig vriendje is nog steeds mijn huidige 
partner. Wij hebben elkaar leren kennen 
tijdens deze oerfanatieke maar ook oer-
gezellige sportperiode. Beide waren wij 
spelverdeler en ook dat schepte een 
band hahaha. Van studeren kwam niet 
veel meer terecht omdat wij zo vaak in 
de latere sportkantine in de sporthal te 
vinden waren. Wat heeft mijn moeder mij 
daar vaak opgehaald om me aan mijn 
huiswerk te krijgen. Hoe gênant was dat? 
Uiteindelijk is dat studeren toch nog goed 
gekomen en heb ik mijn diplomaatje 
echt wel gehaald. 
 
Maar oprecht kan ik zeggen dat de bas-
ketbalsport een hele positieve bijdrage 
heeft geleverd, zodat ik nu nog kan te-
rugkijken op een onbezorgde jeugd en 
daarmee aan mijn leven. 
 
gr. Karin 
 

Staand: Mieke van de Ven 
(geblesseerd), Karin den 
Heeten,Margreet Landers 
trainer Erwin Verhoeven. 
Zittend: Bernadette van 
den Broek-Tenbult, Anja 
van Waelsden, Karin 
Pruyn, Yvonne Smets. 
Lea van Beers was hierbij 
afwezig. 
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