
 

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

 
 

11 NOVEMBER 19.30 uur !!!! 

 NIEUWSBRIEF 

IN DIT NUMMER O.A.: 

Spooktocht 1/2 
Post REUNIE aal  en Afgetrapt 3/4 
Wino van Lieshout, ondernemer 6 
Rolstoelers Jan Wijten 7 
Buitenland Yvonne de Beer Smets 9/10 
Cor Fiers blikt terug  11/12 
Van de Ven Virus  13 
Seniorenweekend Texel 14/15 

             Op 11 november is het dan zover. We zijn te gast bij Landgoed de Biestheuvel en wor-
den daar rond de klok van 20.00 uur verwacht. Alle leden tot >16 worden om 19.30 uur bij de 
Sporthal opgehaald door een Amerikaanse Schoolbus. Rond de klok van 23.00 komen we 
weer terug in Bladel. Een spannende spooktocht wordt uitgezet in het gebied Hoogeloon en 
wel professioneel begeleid door ….ja…. brrrr…. ah……, oohhh. Senioren vertrekken om 22.15u. 
             Wij rekenen op een massale opkomst en willen graag op de hoogte zijn van de juiste 
aantallen daarom vragen wij jullie om je te melden bij de trainers vóór 4 november zodat wij ook de nodige maatrege-
len kunnen nemen om vervoer heen en terug perfect te doen verlopen. 
             Wino van Lieshout (mede directeur van Landgoed de Biestheuvel en ook aanwezig op de reünie tijdens het af-
trapweekend) met  Bladelse roots en een BC Bladel hart, altijd in voor een geintje heeft beloofd een gedenkwaardig 
parcours uit te gaan zetten. 
             Onze eigen specialisten Jos Wijnen en Peter van Gompel zitten te gniffelen als ze ideeën spuien en  elkaar aan-
vullen om van de ene verbazing in de andere te vallen. 

GHOST Walking   

  Nummer 3 

Jeugd t/m U16  
19.30 – 23.00 uur  !!!!! 
 

                          U18 en Senioren  
                        22.15 – 01.15 uur 

 

Geef je op 
bij trainer 
voor 4 no-
vember !! 
DEELNAME 

GRATIS  Dit mag je gewoon niet missen. Ook de tweede etappe gaat 
er een worden met een zeer bijzonder strikje.  



PROGRAMMA 11 NOVEMBER 
 

19.30 vertrek jeugd t/m U16 vanaf Sporthal 
 
20.30 spooktocht jeugd t/m U16 
 
21.30 napraat met 2 x worstebrood en 2 consumpties 
 
22.15 vertrek U18 en Senioren vanaf Sporthal 
 
22.45 vertrek jeugd t/m U16 vanaf Landgoed Biestheuvel 
 
23.00 spooktocht U18 en Senioren 
 
24.00 napraat met 2 x worstebrood en 2 consumpties 
 
01.00 vertrek U18 en Sen. vanaf Landgoed Biestheuvel 

ORGANISATIE 
 

Jos Wijnen 
 

Peter van Gompel 
 

Wino van Lieshout 
 

Christian van Gorp 

VERVOER  
is  

geregeld 



 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 17 september was het 
dan zover. Een 160 tal bezoekers 
kwamen af op de reünie in Ambia-
ni. Er werd flink gepraat, gekeken 
naar de fotoreportage op de bea-
ner, gelachen en …….. 

Verhalen van vroeger 

Weet je nog dat we ….. 

Op weekend in ….. 

De wedstrijd tegen …… 

Op weg naar…….. 

Moet je hier eens kijken…… 

Waar zit jij tegenwoordig...? 

En met de kinderen…… 

Speel je nog …….. 

Spreken we af dan ….. 
03.12 uur 
“En nu allemaal naar huis”   
                           zei Bram Dirkx 

R E U N I E  Z E E R  G E S L A AG D  

 

 

 

 

Hé 

Hoi 

Goh 

Weet je nog? 

En over vijf jaar weer ??? 

 

Entree Ambiani 
 

Collage diverse Hangplekken 



LUSTRUM 
PROGRAMMA 

2011-2012 

  
 
‘MOOISTE BASKETBALL MOMENT’    

AANBIEDING WARMING UP SHIRT 

POOLSE BREAK 

CLINIC HENK PIETERSE 

DEMONSTRATIE STEPCO WEERT 

REÜNIE AVOND IN AMBIANI 

MOOISTE BC BLADEL ‘YELL’ 

SPOOKTOCHT 11 NOVEMBER 

MOOISTE FOTO 

VERBROEDERINGSTOERNOOI  

SCHOLENTOERNOOI 

SPORTPALEIS ANTWERPEN 

EINDFEEST 

LUSTRUM 
PROGRAMMA 

2011-2012 

POOLSE BREAK prooi voor 
Jeroen en Luuk Daniëls   
en Robin Soetens 

Vera Antonise en Suzanne Seun-
tjens waren de aanjagers van het 
eerste weekend en konden vrijdag-
avond al tevreden terugkijken op 
het eerste onderdeel de Poolse 
Break. Een drukke sporthal bracht 

enthousiasme in het 
spelletje, de ouder-
wetse gezelligheid 
en bekende saam-
horigheid. En er 
gaan al stemmen 
op om hier een jaar-
lijkse traditie van te 
maken. Een teken 
dat dit initiatief zeer 
gewaardeerd werd. 
                          Christian van Gorp 

 

HENK PIETERSE   
bewogen speler/entertainer  

   

Hans Mercx kwam over uit  
MONTREAL en na 5.39 min 
DIT …..          Breaky, breaky 

Organisatietafel 



 

S H I R T S  

 

SPEELMINUTEN  
Ik ga er vanuit dat alle spelers winnen belangrijker vinden dan hun speelminu-
ten. Alle spelers die ik mee neem naar een wedstrijd zullen een kans krijgen en 
niet meteen bij de eerste fout gewisseld worden. Ik vind het belangrijk dat spe-
lers kunnen leren van hun fouten en zelfvertrouwen opbouwen.  
 
LANGE TERMIJN  
De huidige selectie is erg jong en het is daarom zeer belangrijk om een hechte 
groep neer te zetten want dan kunnen we nog jaren vooruit. Omdat alle spe-
lers (in ieder geval een deel van) de jeugdopleiding bij BC Bladel hebben ge-
volgd verwacht ik dat ze ook graag bij Bladel zullen blijven. 
 
INZET  
Hoeveel talent je hebt is geen keuze, wat je daar mee doet wel. Met name in 
de verdediging is inzet de sleutel tot succes. Het is een offer maken voor het 
belang van de groep en een eigenschap van winnaars. Met inzet verdien je 
minuten. 
 
NEVENTAKEN  
Als coach van heren 1 is het belangrijk om een voorbeeld te zijn voor de rest 
van de club. Er zullen dit jaar daarom trainersclinics georganiseerd worden 
waar ik een actieve rol in zal spelen en we willen ook een jeugdclinic verzor-
gen.  
 
TEAM/INDIVIDU 
Absoluut team. Als we samenwerken en elkaar helpen kunnen we veel meer 
bereiken dan alleen. Mensen die het individu het belangrijkst vinden verwijs ik 
graag door naar de tennisbaan. Er is ook niks mooier om te zien dan een team 
wat voor elkaar wil vechten.  
                                                                                                                     Maarten 

We legden Maar-
ten wat stellingen 
voor  
Hieronder kwamen 
zijn antwoorden  

Beste leden, 
 
Ben je tijdens het Aftrapweekend 
vergeten om zo'n te gek gaaf 
warmloopshirt te kopen? Pak dan 
nu je kans! Mail dan even je maat 
naar bcbladel40jaar@gmail.com 
dan loop jij binnenkort net als al je 
teamgenoten rond in een stralend 
wit BC Bladel shirt.  
De kosten zijn € 12,50 per stuk, dat 
mag je betalen als de shirts er zijn. 
T.z.t. krijg je te horen op welke 
data/tijdstippen de shirts in de 
sporthal op te halen zijn. Daarna 
kun je zelf gratis bij Topshop Bladel 
je naam op het shirt laten drukken. 
 
Maatverdeling: 
 
Kindermaten:  
116 - 128 - 140 - 152 - 164 
Damesmaten:  
34/36 - 38/40 - 42/44 - 46/48 
Herenmaten:  
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL 

Hello dear BC 
Bladel guys and 
dolls I want to 
show you a real 
dunk in my own 
backyard here 
in Montreal.  
Dad doesn’t 
need to help. 
Yippie!! 

LAATSTE  
BESTELMOGELIJKHEID 

4 NOV 



GEEF JE OP VOOR  
4 NOVEMBER !!!! 

 
I’ll be your host 

 

W I N O VA N  L I E S H O U T   G A N G M A K E R O N D E R N E M E R 
V A N B ATJ E N A A R N E TJ E          D O O R  C H R I S T I A N V A N G O R P  

             Wino startte zijn sportieve 
loopbaan bij de plaatselijke tafel-
tennisvereniging. Samen met Ruud 
Verheyen waren zij gevreesde 
coryfeeën, die hun mannetje ston-
den en voor successen zorgden in 
heel Zuid Brabant. Toen Ruud het 
basketball ontdekte verhuisde Wino 
mee en werden o.a. Paul Smets en 
Marius van de Weem hun trainers. 
Wino had wel zin in het spelletje en 
prees die typische sfeer: gaan voor   
de prestaties maar ook tijd voor de 
geneugten van het leven en niet 
vies van een feestje. 
 
Later waren ook Bert Hartogs en 
Ralf Schilder zijn coach. Hij zag ook 
de belangen in van kader voor een 

club en volgde zelf een trainer A cur-
sus. Iedere zaterdagmorgen naar 
Veghel en aan de bak om met Frans 
Akkermans en Wierd Goedee (later 
international) duels uit te vechten. 
Het diploma kwam goed van pas en 
hij kon zijn kennis weer overdragen 
aan ’jonge’ leden als Jeroen van Din-
genen en Hans Mercx. 
Mooie herinneringen bewaart hij ook 
aan het kampioensschap behaald in 
Helmond met o.a. Ronald van Loon, 
Adri van Hoof, Pieter van der Heijden. 
 
Ook heeft Wino een aantal jaren in 
het bestuur gezeten (met Bert Gruter 
destijds als praeses) en daar het 25-
jarig jubileum mee georganiseerd. 
Toen met een MEGA BLUBBER POWER 
RACE midden op de Markt in Bladel.   
 
De aktie die Basketball als sport zo 
mooi maakt, is ook terug te vinden in 
de vereniging. Nieuwe zaken durven 
aan te pakken (rommelmarkt, fierljep-
pen, toernooien met internationals, 
jeugdtrainingen in buurtdorpen…..) 
   
Ja ondernemen zit hem in het bloed 
en komt goed van pas om dagelijks 
leiding te kunnen geven aan … per-
sonen op Landgoed de Biestheuvel. 
Weten wat het is om een feestje te 
vieren als consument en daarvoor de 

omstandigheden mogen creëren 
met een team van medewerkers die 
trots zijn om daar hun GASTHEER-
SCHAP te tonen. Hij glundert als hij 
aan het vertellen is over Basketbal-
len, over BC Bladel..., over Piwi..., 
over Pieter VDH..., over Landgoed 
de Biestheuvel….. 
 

                              Christian van Gorp   

Staand vlnr Wino, Marielle Abrahams, 
Irene Verhagen, Helmut Luyten.

Voorgrond Mark Heijmans ţ 



J A N W I J T E N R O L S TO E L E R S  
               R E S P E C T,  C L I CK,  B R O O DJ E S F R I K A D E L  

 
13 Jaar  
Rolstoelbasketbal  
BC Bladel 
 
 
 
 

Ja het begon allemaal in 1988 in die kleine 
sporthal in Netersel met vier man sterk, en het 
groeide al snel uit tot een kempisch rolstoelbas-
ketbalteam dat mee deed voor het kampioen-
schap in de eerste divisie.  
 
Een team met veel ‘lengte en snelheid’ dat zijn 
‘mannetje’ wel  stond. Vandaar ook de twee 
kampioenschappen die ze behaalde.  De rol-
stoelen werden ook steeds fraaier en lichter en 
de lat kwam steeds hoger te liggen. Maar na 
13 jaren moest het team noodgedwongen 
stoppen door de veel langdurige blessures bij 
diverse spelers, waardoor de basis te klein 
werd. Jammer, maar het was goed zo.  In al 
die jaren heeft het rolstoelbasketbal in Bladel 
veel bekendheid genoten. Sponsoren trokken 
aan de bel om een duit in het zakje te doen 
want natuurlijk waren er nogal wat extra kosten 
om maar te beginnen met de reiskosten. 
 
De auto’s en later een aanhangwagentje wer-
den volgestouwd met het rijdend materiaal en 
zo gingen ze Nederland door: Van Julianadorp 
tot Leeuwarden, Van Zevenaar tot Alkmaar.   

Maar daarnaast was natuurlijk ook de integratie 
met de valide sporters erg belangrijk. De rolstoe-
lers waren gewoon een team van BC Bladel niks 
meer en niks minder. Kleedkamers werden ge-
deeld, tafelbezetting en scheidsrechterstaken uit-
gevoerd en broodjes frikadel verorbert in de kan-
tine.  
             Natuurlijk dwongen ze ook bij menigeen 
wel respect af, zeker op het jaarlijkse verbroede-
ringstoernooi als de valide spelers ook hun ‘fun’ 
wedstrijdje tegen het rolstoelteam moesten spe-
len maar dan wel zittend in een rolstoel. Een vrije 
worp nemen op een bord van 3,05 mtr blijkt dan 
toch een stuk moeilijker te zijn. 
             ‘Drempels’ werden hierdoor steeds lager 
wat ook het beoogde doel was van de Gemeen-
te Bladel die in 1987 startte met project aange-
past sporten waar BC Bladel zich voor aanmeld-
de en waar uiteindelijk het rolstoelbasketbalteam 
uit voort is gekomen. 
 
Kortom 13 jaar rolstoelbasketbal met veel hoog-
tepunten waar een ieder met een glimlach aan 
terug zal denken.  
                                                    Jan Wijten 

  

v.l.n.r.Rein Hoeks, Jan Jansen,  Theo Bouwman, Ivo 
Boerenkamp, Jan Wijten en Frans van Rooy 

Aktie Theo Bouwman in Utrecht 

Flashpoint 
was de 
eerste 
sponsor 
van de 
rolstoelers  

Vrije worp Kees Jansen tijdens 
kampioenswedstrijd in Utrecht  



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       
 

M A A R T E N D E V O C H T F I N L A N D  S U O M I  

Hei Cris. 
Ik heb met bewondering die nieuws-
brief gelezen, en heel duidelijk is dat 
we er vroeger jonger uitzagen. 
Wel die basketbalclub was werkelijk 
een belangrijk ding toen in de tijd 
dat ik puistjes begon te krijgen. Ik was 
daar als ongeveer de jongste van de 
eerste leden. Goed waren we niet 
maar beter zijn we geworden, ons 
geheime wapen is van begin af aan 
Christian geweest de met een flinke 
spurt altijd al tijdens de aanval van 
de tegenstander er vandoor ging om 
aan de andere kant een 100 % zeke-
re lay up te maken. Verder waren we 
in de basketbalbeweging echte af-
gevaardigde van het platteland, 
een beetje lomp en beetje stom.de 
meeste tegenstanders werden aan-
gezien met groot ontzag. 

 
De eerste Amerikaanse beroeps bas-
ketballers kwamen in Nederland aan 
en natuurlijk had Gijs daar ook van 
gehoord. Ik weet niet waar hij van-
daan kwam , maar hij was lang , rond 
de twee meter, mager en pikzwart, 
Maar ondanks passende uiterlijk had 
hij geen besef van basketball, niet 
balvast niet ballos, het zag er niet uit , 
en onze hoop op snelle promotie viel 
daarmee in duigen. Goed waren we 
niet, dat werden we pas in de vol-
gende generatie, in die groep zat al 
wat meer vuur en aanleg. Maar wel 
enthousiast en lol hadden we. Zeer 
origineel ook met het versterken van 
de clubkas alle zaterdagen spullen 
ophalen voor de rommelmarkt op de 
zogenaamde zomermarkt, en ook 
dat deelnemen aan de carna-
valstocht, met het thema ‘op den 
hogsten akker wont den grotste kak-
ker’( onze nieuwe burgemeester 
werd met die groet welkom gehe-
ten), en die wagen waarop we met 
karbiet en melkton stonden ‘los te 
schieten’ midden in de snieders-laan. 
 
Het spijt me werkelijk dat ik niet kan 
deelnemen aan dat 40 jarige jubile-
um herinneringen zijn er nog genoeg. 
 
                                Groeten Maarten 

Toernooi Calais: 
 
Overdag toernooi 
gehad en onze 

prijs in ontvangst genomen, nl een 
beker maar het zag er meer uit als 
een bloemvaas.  
's Avonds in de bar wat gedronken 
en toen Marius van de Weem me-
nig pilsje op had ging ie zijn kunsten 
tentoonstellen, nl benen in zijn nek 
en dan op zijn kont lopen. De men-
sen in de bar vonden het geweldig. 
Wij voor de grap met de pet rond 
en wat denk je, ze gooiden er mas-
saal briefgeld in. Daar hebben we 
een groot deel van de kosten die 
avond mee kunnen betalen. Dat 
was meer een flinke meevaller. Die 
Marius nemen we volgend jaar 

weer mee ! 
 
Zitten we 's middags op het terras 
tegenover een fontein, komt er een 
rugbyteam aan (ladderzat) en dui-
ken met zijn allen de fontein in. 
Daarna kwamen ze "gezellig" bij ons 
op het terras zitten. 
Wat een praatjesmakers ! 
Han van Dijck had er zelfs nog een 
aanrijding met zijn auto. Het was 
niet zijn fout, want hij kwam van 
rechts. Een flinke deuk in zijn auto. 
Han in discussie met die fransman, 
maar na een half uur waren er zo-
veel franse ooggetuigen die alle-
maal verklaarden dat Han fout was, 
dat we het er maar bij hebben la-
ten zitten.  
                          Bernadette Broek 

SUPPLÉMENT 
DE 
CALAIS 
 

DEUX 
INCIDENTS 

 

Maarten afgelopen juli nog in Bladel 



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     
 

Y VO N N E D E  B E E R- S M E T S     

                             15 sept 2011 
BC Bladel op z’n kop! 
(voor mij althans)  
 
             Tot mijn grote vreugde zag ik 
het krantenknipsels van een van de 
hoogtepunten uit mijn basketbal 
carrière, zorgvuldig bewaard door 
Karin Pruijn, in de recentste BC Bla-
del nieuwsbrief. Thanx Karin.  
Dit kampioenschap heeft ervoor ge-
zorgd dat we promotiewedstrijden 
moesten spelen. Op een zaterdag 
hebben we een toernooi gespeeld 
waar we als 2e eindigde en daar-
door naar de hoofdklasse waren 
gepromoveerd. Ik kan me nog her-
inneren dat  we met een paar mei-
den ziek waren. Allemaal koorts  en 
de kop vol met snot maar vastbeslo-
ten om voor de winst te gaan.  
De hoofdklasse bracht ons ook over 
de provinciegrenzen. In Limburg 

hebben we volgens mijn niet zoveel 
gespeeld maar de bond had het 
mooi voor elkaar zodat we in 2 we-
ken tijd én in Middelburg én in Oost-
Souburg speelden. Gelukkig  had-
den we Bernadette Tenbult en Cor 
Broek die ons rondreden en coach-
ten. Dwz, Bernadette coachte en 
Cor was onze vaste supporter.  
 
De ‘thuiswedstrijddagen’ van BC 
Bladel waren altijd spannend en 

gezellig. De aanloop met de wed-
strijden van de jeugd naar de junio-
ren, daarna dames en heren 2, 3 en 
4 en dan als afsluiter heren 1. Altijd 
veel volk op de tribune, veel herrie 
en vooral veel saamhorigheid. Ie-

dereen onvoorwaardelijk achter 
zijn/ haar club. Dat was mooi en ter-
wijl ik dit zit te schrijven merk ik dat 

er een gro-
te glimlach 
op mijn ge-
zicht staat. 
En daar 
gaat het 
allemaal 
toch om. 
We hadden 
ontzettend 
veel lol. 
Hechte 
vriend-
schappen , 
huwelijken 
en kinderen 

zijn voortgekomen uit BCBladel. 
Fantastisch toch? 
Sinds 2008 woon ik met man en 2 
kinderen ( 9 en 11 jaar) in Christ-
church, Nieuw Zeeland. We hebben 
een jaar met veel uitdagingen ach-

ter de rug. Drie grote aardbevingen 
waarvan het episch centrum van 
twee  binnen vijf km van ons huis 
lag.  Een groot deel van de binnen-
stad is verwoest, veel vrienden zijn  
verhuisd en nog steeds bijna dage-
lijks naschokken. Op dit moment 
staat de teller  op 7552 sinds vier 
september 2010 en afgelopen 
nacht zijn we weer wreed wakker 
geschud door een magnitude vijf 
op de schaal van Richter op 3,2 km 
van ons bed! Dit is te vergelijken 
met een bom van 398.000 kilogram 
TNT.  
Maar we hebben iets geleerd van 
vroeger, net zoals met het promo-
tietoernooi, niet zeuren en gewoon 
doorgaan. We hebben ons normale 
leven snel opgepakt. Gelukkig heb-
ben we allebei onze banen nog. De 
kinderen hebben het naar hun zin 
op school en ons huis heeft nage-
noeg geen structurele schade. We 
eten nu voorlopig van plastic bor-
den en wijn uit plastic glazen kan 
best.  
                               vervolg pag 9 

NIEUW  ZEELAND 



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     
 

Y VO N N E D E  B E E R S M E T S   

De komende weken staan in het te-
ken van de wereldkampioenschap-
pen rugby welke in Nieuw Zeeland 
worden gehouden. Helaas zijn alle 
wedstrijden in Christchurch geannu-
leerd i.v.m. de aardbevingen. Rug-
by en cricket zijn hier respectievelijk 
sport #1 en 2 voor de heren en net-
ball ( soort korfbal) is de sport voor 
de dames. De All Blacks ( nationale 
rugbyteam) zijn alom bekend door 
de “haka”  die ze voor  elke wed-
strijd opvoeren.  De Tall Blacks is het 

nationale basketballteam van 
Nieuw Zeeland. Op de high schools 
wordt veel gebasketbald en de na-
tionale competitie is redelijk uitge-
breid. Helaas kan Google geen 
wedstrijden Nederland vs Nieuw 
Zeeland vinden dus een goed ver-
gelijk heb ik niet.  
 Ik hoop voor de kinderen dat ze 
ook een verbondenheid met een 
club krijgen zoals ik dat met BC Bla-
del  heb. Niels speelt voetbal in de 
winter en Marit speelt dan netball. 

Omdat we aan zee wonen zijn we 
met het hele gezin lid van Surf Life 
Saving, een training om strand-
wacht te worden. De trainingen zijn 
gericht op conditie en behendig-
heid in en om het water.  Na de 
training op zondagochtend blijft ie-
dereen hangen op het strand, bbq 
gaat aan, bakje koffie erbij en zo 
groeit het clubgevoel en dat is 
mooi.  
BC Bladel, van harte gefeliciteerd 
met het 40 jarig bestaan van de 
club. 
Maak er een mooi feest van mis-
schien zijn we op de 50e verjaardag 
van de partij. 
 
Cheers, 
                                       Yvonne  

DEEL TWEE 

HAKA 

Niels (zoon) met PSV shirt met zijn 
voetbalteam 

Marit (dochter) aan het net-
ballen= soort korfballen 



COR FIERS BLIKT TERUG OP 5 jaar BESTUURSBELEID 
 

                                                                                                 Deel 1 

Hoe wordt je 
voorzitter van BC 
Bladel? 
Ga bij de 
wedstrijden van 
heren 1 op de 
tribune zitten 
wachten totdat…. 
 
Aanvankelijk  von-
den we basketball 
niet zo`n geweldige 
sport, voetbal was 
voor ons de sport, 
Bladella onze club 
met meer dan 1000 
leden. In Nederland 
zijn meer dan een 
miljoen sporters die 
actief voetballen 
terwijl er bijna 
50.000 sporters zijn 
die basketballen. 
We volgen graag 

de sporten van onze kinderen, door Joris 
werden we nog meer betrokken bij het 
voetbal, en zoals dat vaak gebeurd werden 
ouders van de spelers gevraagd om bij 
uitwedstrijden te rijden en zodoende reden we 
met een vol R 4 tje overal naar toe. 
 
Maar nu over basketball: In de gymles bij het 
Pius X College maak je kennis met veel 

verschillende sporten (hier ligt een enorme kans 
voor BC Bladel om het basketball te promoten door 
clinics te geven  maar dat terzijde). 
Zodoende kwam Jeroen in aanraking met basket-
ball, er waren al enkele leerlingen uit dezelfde klas 
waar Jeroen in zat die al lid waren van BC Bladel. Hij 
begon  het spelletje steeds leuker te vinden om zich 
even later ook aan te melden, dat is nu dus 35 jaar 
later. 

 

Ook hier gingen we de wedstrijden volgen en 
werden we gevraagd om met de spelers naar de 
uitwedstrijden te rijden, en met datzelfde R 4 tje vol 
maar nu met basketballers reden we ook weer 
overal naar toe. In het begin zit je dan op de 
tribune naar een sport te kijken die voor ons 
helemaal nieuw was en waarvan je de spelregels 
niet kent, en eerlijk is eerlijk ik vond er geen ball aan. 

Langzaam maar zeker begin je meer belangstel-
ling te krijgen en leer je de spelregels kennen en 
ontdek je wat een fantastische flitsende snelle 
sport basketball eigenlijk is. Veel uitwedstrijden en 
bijna alle thuiswedstrijden van heren 1 hebben we 
sindsdien met veel plezier gevolgd.  
 
Het was in 2003 of daaromtrent, even na mijn 
prepensioen, dat Martien Michielse en Wim 
Landers me vroegen of ik voorzitter van BC Bladel 
wilde worden, uiteindelijk stemde ik toe om tot aan 
mijn pensioen voorzitter van de van der Heijden All 
Stars te worden. Het was een hectische tijd, veel 
verschillende dingen die voor BC Bladel belangrijk 
zijn passeerden de revue: 

-Van der Heijden transport en logistiek bleef 
hoofdsponsor en dat is hij al sinds 
mensenheugenis,  en werd Jan van de Ven al 
meer dan 50 jaar Electro technisch bureau ook 
hoofdsponsor.  
-Met Ralf Schilder werd een hernieuwd contract 

 

BCB 

Cor uiteraard aanwezig 
op de reünie  



Basketball is America's fa-
vorite "running" sport. 
Number two is avoiding 
child support payments.  

 

De mooiste YELL  
Onze yell (junioren en dames 1 in de jaren 87-89) 
was een tijdje:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

basketballers do it ...  
jumping! 
 
 

-Ook BC Bladel had problemen met de bezetting 
van de het bestuur op een gegeven moment 
waren er 4 vacatures,  een zeer goede bestuurder 
als Martien Michielse hield op als bestuurslid en ging 
zich bezig houden met de jeugdopleiding.   
-Het was in Bergeijk /Luijksgestel waar de 
basketballclub Tiboria veel problemen kreeg met  
het vinden van nieuwe bestuurleden zodanig zelfs 
dat de club ophield te bestaan. Sommige leden 
gingen een andere sport beoefenen weer andere 
gingen in Valkenswaard ballen weer andere 
werden lid van BC Bladel mede daardoor groeide 
BC Bladel voor het eerst in de geschiedenis boven 
de 150 leden. 

-Het 150 ste lid was Birgit  van Bommel speler van 
het damesteam en werd door het voltallige bestuur 
tijdens de training in Luijksgestel gehuldigd .   
  
Met veel genoegen denk ik terug aan de periode in 
het bestuur alsook aan de vele wedstrijden die 
vanaf de tribune hebben gevolgd hebben. Bij 
voetbal kan het zomaar gebeuren dat je na een 
wedstrijd zegt we hebben een mooi potje voetbal 
gezien en de stand is 0-0 . Dat is bij een snelle en 
flitsende sport als basketbal niet mogelijk daar kan 
het zomaar gebeuren dat er meer dan 100 punten 
worden gescoord.   
Dat is bij voetbal nog nooit vertoond.   
   

                                                               Cor Fiers 

afgesloten voor de duur van 2 jaar als trainer / 
coach van heren 1. 
-Op aanraden van de basketball bond werd 
een vertrouwenspersoon  aangesteld Mw 
Sjanet Landers Craens werd bereid gevonden 
om dat voor BC Bladel te worden.   
-Het rolstoel basketball team stopte met 
wetstrijden in competitieverband en even later 
ook met trainingen,  omdat vooral de 
wedstrijden en de lange reizen toch te veel 
eiste van de deelnemers.  
-Van aannemer Boerenkamp mochten we op 
de afscheidingpanelen bij een nieuw 
winkelpand in aanbouw in de Sniederslaan 
reclame  maken voor BC Bladel met de tekst 
BASKETBALL  CLUB  BLADEL THE PLACE TO BE.   
 

-Via Foster Parents 
Plan heeft BC Bladel 
een kind geadop-
teerd,  Maribel 
Ancalla ze woont in 
Uscamarca  in Peru, 
(zie foto) het bestuur 
denkt dat deze 
adoptie een onder-
linge band schept 
door samen voor 
Maribel te zorgen, en 
ook denken we dat 
dit een alternatieve 
vorm van teambuil-
ding is. 
 

150 leden 

COR FIERS BLIKT TERUG OP 5 jaar BESTUURSBELEID 
 
                                                                                                   Deel 2 

Esther  
van der 
Woerdt 

vanuit Haiti 



BCB – FAMILIEVERHALEN:  
AD, MIEK, JAN, PIET en LUDO 
van de VEN (en aanhang) 

 
Toen Christian, Gijs en Lex rond 1970 
met het basketbal in Bladel aan de 
slag gingen, hadden ze zo een stel 
andere sportievelingen opgetrom-
meld. In m’n tienerjaren was sport 
alles wat de klok sloeg bij mij (Ludo). 
Met basketbal had ik op het Rythovi-
us College in Eersel al kennis ge-
maakt. Meedoen met die mannen 
van het eerste uur was gewoon leuk. 
Niet alleen vanwege het spelletje. 
Die grotere en wat oudere kerels 
hebben, denk ik, ook lol gehad met 

wel geweest dat Ans, m’n vrouw, 
altijd uit zag naar het einde van het 
seizoen. Ze gooide dan, als gedre-
ven korfbalster lukte dat ook wel, 
ook graag een balletje mee op het 
verbroederingstoernooi en was ze-
ker niet als eerste weg bij de after-
party. Dat verbroederingstoernooi 
heeft (ook) ’n onuitwisbare herinne-
ring achter gelaten. Gemengde 
teams. Jong en oud. Man en vrouw. 
Lid van de club of sportieve aan-
hang. Altijd ambiance. Vrolijke ge-
zichten. Ontspannen contacten. 
(Veel) ruimte voor leuke en ludieke 
acties op het veld. De organisatie 
liep altijd als een trein; was een fluitje 
van een cent. En natuurlijk : de taart
(en) en worst(en) na afloop als prijs. 
Basketbal anno 2011 is voor mij het 

al die druistige tieneracties van een 
enkele jongeling. De muren van het 
kleine zaaltje van de mulo-school 
waar we speelden, waren tevens zij-
lijn. Menigmaal ben ik tegen die mu-
ren op en ook het klimrek in 
‘gevlogen’. Want je wou die bal 
toch nog hebben ! “Voorzichtig 
nou”, kreeg je dan met een grote 
grijns te horen. “Voorzichtig nou” 
hoorde ik dus niet alleen thuis van 
m’n moeder. Die heeft trouwens met 
BCB nog heel wat te stellen gehad. 
Al haar kinderen waren een tijd, en 
tegelijkertijd, lid van BCB. Die berg 
was die ze verzet heeft…….. Die 
steeds weer ‘hongerende magen’ 
na trainingen en wedstrijden die toch 
weer gevuld wilden zijn …… 
 
Als 18-jarige moest ik vanwege wat 
perikelen met m’n lijf het sporten be-
perken tot dammen en biljarten. Een 
ware ramp ! Een aantal jaren later 
kon ik na een korte periode badmin-
ton gelukkig toch weer aan de slag 
met een teamsport : basketbal bij 
BCB. In het laagste heren senioren-
team heb ik nog een aantal ge-
noeglijke jaren gehad. En niet alleen 
op het veld. Ook daarbuiten. En niet 
alleen maar aan de bar.  
Wie herinnert zich niet dat geweldige 
fierljeppen. In Bladel ! Tekenend voor 
de sfeer in de club is volgens mij ook 

op afstand volgen van de verrichtin-
gen van neven en nichten. Ook bij 
BCB (Els en Jans). Onze eigen kinde-
ren zijn sportief aangelegd, maar 
basketbal is niet hun sport. Onze 
zoon Joep heeft in z’n opleiding tot 
gymnastiekleraar, hij werkt op het 
Rythovius College in Eersel, de at-
tractiviteit van het spelletje wel ont-
dekt. Vader en zoon hebben in die 
tijd samen ‘nog een balletje ge-
gooid’ en elkaar natuurlijk 
‘gemeten’. Joep kijkt soms Ameri-
kaans basketbal. Uit puur enthousi-
asme hoor je ‘m dan juichen en yel-
len. 
 
Deze en andere verhalen waren, en 
zijn, vanwege het jubileum, het on-
derwerp van gesprek als we met 
acht man (en meer) aan tafel onze 
maaltijden gebruik(t)en. Bij verschil-
lende basketbalfamilies in Bladel 
kan dat niet anders geweest zijn. 
BCB is onmiskenbaar (een tijd) on-
derdeel van ons als familie geweest. 
Op het verbroederingstoernooi in 
december a.s. zien jullie me zeker.  
 
                              Ludo van de Ven 

Van de Ven Virus 
                                          Ludo van de ven 

  

Staand: Theo Heijmans, Hans van Ginkel, 
Gijs Megens, Lex van Sambeeck 

Zittend: Henk van Dorenmalen, Pieter 
van Bladel, Ludo van de Ven 

  



O P G E R U I M D E  Z O L D E R  
                                                  SENIORENWEEKEND TEXEL 1984 
 

 
voortgezet. Via de veerboot vanuit 
Den Helder kwamen we later op de 
middag in ons hotel aan. Na even 
de spullen weggezet te hebben en 
ons wat te hebben opgefrist beslo-
ten we een strandwandeling te 
gaan maken. Deze wandeling heeft 
volgens mij tot de eerstvolgende 
strandtent geduurd. Al snel werd be-
sloten om hier een drankje te gaan 
nuttigen. We nestelden ons aan de 
bar en de ober keek zijn  ogen uit. 
Volgens mij had hij nog niet veel 
meegemaakt dat nagenoeg ieder-
een aan de Jägermeister  ging. Op 
het moment dat hij de laatste had 
ingeschonken kon hij weer van vo-
ren af aan beginnen. Van hieruit zijn 
we naar een restaurant gegaan om 
te eten en later hebben we een be-
zoek gebracht aan de plaatselijke 
horeca. 

 

De volgende morgen kon er wor-
den uitgeslapen. Degene die wilde 
kon uiteraard ook even lekker gaan 
uitwaaien in de duinen. Ïn de mid-
dag stond er een fietstocht op het 

programma. Op deze sportieve wij-
ze kregen we een goede indruk 
van het eiland en konden we ook 
op de nodige terrasjes genieten 
van het eiland en uiteraard het 
mooie weer. Na het avondeten zijn 
we met zijn allen gezellig gaan 
bowlen. Daarna hebben we op-
nieuw de plaatselijke horeca be-
zocht.  

Texel. Het schitterende weer beloof-
de veel goeds en dit bleek later niet 
te veel gezegd. Onderweg hielden 
we een tussenstop op de kaasmarkt 
in Alkmaar. Hier werd door in origine-
le, kleurige kledij gestoken mannen 
de loodzware kaas met behulp van 
een draagbaar over een afstand 
van enkele tientallen meters naar 
een gereedstaande oldtimer ge-
bracht. 
Cor Broek, partner van toenmalig 
dames 1 speelster en wedstrijdsecre-
taris Bernadette Broek, kon het niet 
laten om luidkeels het volgende 
over deze act te roepen: “Ik als eco-
noom, zou het veel slimmer vinden 
die vrachtwagen veel korter bij te 
zetten.” Hilariteit alom bij het talrijke 
aanwezige publiek. 

 
Na het nuttigen van een droogje en 
een natje werd de reis richting Texel    

          In het voorjaar van 1984 or-
ganiseerde de club een senioren-
weekend naar het Waddeneiland 
Texel. Deze destijds uitermate gezel-
lig jaarlijks terugkerende activiteit 
was bestemd voor  leden en vrijwilli-
gers. Uiteraard waren ook de part-
ners hierbij van harte welkom. Zo zijn 
er o.a. ook weekenden georgani-
seerd naar Calais, Duitsland, Luxem-
burg, de Ardennen, Kortrijk en Polen. 
Op al deze weekenden werd er ui-
teraard ook gebasketbald. Texel 
vormde hierop een uitzondering. Dit 
omdat er eerst voor de locatie was 
gekozen en dat later bleek dat er op 
Texel geen mogelijkheid was dit te 
organiseren. Echter niet getreurd, we 
maakten er gewoon iets leuks van. 
 
Op vrijdagmorgen vertrokken we, 
met ongeveer 30 liefhebbers vanaf  
clubhuis ’t Carillon, uitgezwaaid 
door Toos en Ton Kierkels,  richting 
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TEXEL 1984 

 

 

 

Op zondag hebben we als afsluiten-
de activiteit een tocht gemaakt met 
een vissersboot. Hierop kon door de 
liefhebbers naar hartelust worden 
gevist. Voor sommigen was de dei-
ning echter wat te groot en moes-
ten er wat plastic zakjes aan te pas 
komen. De gevangen vis mochten 
we mee naar huis nemen. Slechts 
een enkeling maakte hier gebruik 
van. Mooi was het om te zien dat de 
meeuwen de gevangen vissen al 
vliegend uit je hand aten. Volgens 
mij hebben zij het merendeel van de 
vangst verorberd. 
 
 
Na deze mooie activiteit zijn we on-
ze spullen gaan pakken en zijn we 
huiswaarts gereden. In Bladel heb-
ben we bij ’t Carillon nog even een 
afzakkertje gepakt om alle gebeur-
tenissen nog even op te halen en 
om weer te bekomen van de toch 
wel vermoeiende reis. 

 
Bruno Basten was een van dege-
nen die wel wat vis mee naar huis 
had genomen. Bruno, een sympa-
thieke basketballer uit Eindhoven 
die helaas enkele jaren geleden is 
overleden, was destijds speler van 
heren 1 en tevens lid van de techni-
sche commissie. Hij had de vis in zijn 
auto gelegd en deze later  die 
week naar de garage gebracht. 
Toen zijn auto een week later klaar 
was en hij hem op ging halen hing 
er natuurlijk een geweldige stank in 
zijn auto. Zelfs na een grondige ont-
smetting heeft hij deze penetrante 
geur er niet meer uitgekregen. 
 
                                Renee Heijmans 
 

I play in the over-40 bas-

ketball league. We don't 

have jump balls. The ref 

just puts the ball on the 

floor and whoever can 

bend over and pick it up 

gets possession.  

 



                                    K A M P I O E N E N G A L E R I J  
 
   D O O R D I R K  A N TO N I U S  

Op foto staan van linksboven naar rechtsonder: 
Frans Ackermans, Hans Merkx, Gijs Matthijsse, Dirk Antonius, Maarten van Zuilichem, San-
der Aarts, Chris ...., Jeroen Fiers, Michiel Bles, Jeroen van Dingenen en Job Crooijmans. 
 
Extra leuk was het om in en tegen Tiboria kampioen te worden en vervolgens 
langzaam richting Bladel te reizen om het nog wat meer te vieren.  
Saillant detail: eerst nog bankspeler, maar toch nog opgeklommen tot coach 
v/h eerste: Maarten. Kun je zien wat het brengt als je maar lang genoeg blijft 
plakken :) 
 
Succes met de volgende nieuwsbrief, ik kijk er naar uit. 
 
Groeten,    Dirk Antonius  
 

Hallo redactie 
 
Als eerste alle lof voor de Bc Bladel 
nieuwsbrief over het jubileumjaar. Leuk 
om te lezen en wat oude foto's terug 
te kijken. In de tweede nieuwsbrief zag 
ik wat oude krantenartikelen over kam-
pioenen uit het verleden van de club. 
Toen moest ik meteen aan mijn eigen 
(en enige) kampioenschap denken. In 
pak hem beet 2002 promoveerde het 
1e van Bladel voor het eerst in 24 jaar 
weer naar de hoofdklasse. In de kem-
penaar stond dit krantenartikel, met 
natuurlijk een foto van de 'huis-
fotograaf' Jan Wijten. 
 
Groeten,   
                           Dirk Antonius 

Dirk in gezelschap van Evi en Daan 


