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De Jubileum Editie 
 
           Er zijn maar weinig clubleden die ‘n BC Bla-
del zonder verbroederingstoernooi kennen. Sinds 
mensenheugenis staat dit evenement in bloklet-
ters, omcirkeld en met ‘n vette streep er onder in 
de agenda’s van elke basketbal liefhebber. Ludo 
van de Ven initieerde deze traditie. Hij begon 
met ‘n maat met dit altijd geslaagde evene-

ment. Destijds als afsluiting van ‘t seizoen. Nu is 
het toernooi niet meer weg te denken in de 
‘stille’ periode tussen Kerst en Nieuwjaar. Vanaf ‘t 
begin wilden onze leden  maar wat graag mee-
doen. In ons archief vind je nog de handgeschre-
ven blaadjes van de organisatie van de eerste 
toernooien (1979-1982). Midden jaren 80 leverde 
ook (zus) Miek van de Ven haar aandeel in de 
organisatie, vaak ook i.c.m. een clinic, bij het ver-
broederingsgebeuren van ons basketbalclubke.  
Nieuwe organisatoren waren er altijd en de es-
sentie van ‘t toernooi is nauwelijks veranderd. 
Door teams te mixen, speel je nu samen met 
mensen die je anders alleen als scheidsrechter, 
bestuurslid, of enthousiast supporter kent. Zo ont-
staan nieuwe vriendschappen en raakt de vere-
niging, de naam zegt het al, verbroederd. Naar ’t 
blijkt ook voor het leven. 
          Wedstrijdjes op het verbroederingstoernooi 
zijn kort. Recreanten en rustende leden kunnen 
zo ook bijbenen. Conditie is dus geen vereiste, 
het gaat om de gezelligheid, maar ook om de 
passjes achter je rug (die je anders nooit speelt). 
Voor de jongste leden is er altijd een speciaal 
programma :  naar Amerikaans voorbeeld ‘n  

 

‘Skills Challenge’ parcours. Dit jaar keert het ou-
der-kind toernooi weer terug. Jeugdige soepel-
heid en finesse nemen ’t weer op tegen de erva-
ring en het fysieke overwicht van ouders. Die trek-
ken vaak aan ‘t kortste eind, maar dat zou nu zo-
maar om kunnen draaien ! 
           Het verbroederingstoernooi 2011 krijgt ‘n ro-
mig jubileumsausje. In 40 jaar heeft de basketbal-
club, mede door het verbroederingstoernooi, ‘n 
plek verworven in ‘t hart van menig Bladelnaar/
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wereldburger. “Het leven begint 
pas echt bij veertig”. Die wijsheid 
geldt ook voor sportverenigingen ! 
De beste jaren van de club liggen 
dus nog altijd voor ons. Dat vieren 
we alvast ‘groots’ in 2011, zodat de 
jubileumeditie van het verbroede-
ringstoernooi er één is waar we bij 
het volgende jubileum nog over na 
zullen praten.  
           Zo hopen we eindelijk uit te 
maken welke basketbalfamilie over 
het meeste talent beschikt. De An-
tonissen, de Woutersen, de van Zui-
lichems, maar ook de Heymansen, 
de Smetsen, de Craensen, het we-
melt en wemelde in ’t Spant Er al-
tijd al van die families, maar nooit is 
er een duidelijke rangorde aange-
bracht. Daar willen we tijdens het 
verbroederingstoernooi, met een 
aantal ludieke wedstrijdjes, veran-
dering in brengen.   
Zullen de oudjes onder ons, de 
mannen van het eerste uur ook, 
wagen ‘t nog een keer een balletje 

(op) te gooien, hun kunsten nog 
een keer te laten zien ? Wij weten 
’t antwoord ! 
          Het volledige programma 
houden we natuurlijk nog even 
wijselijk geheim maar houd allen 
vrijdagavond 30 december vrij. In 
sporthal ’t Spant Er zal van 17.30 tot 
18.45 u. ‘t ouder vs kind toernooi 
plaatsvinden. Vanaf 19.00 u. ne-
men de oudere leden (U18 en ou-
der) ‘t tegen elkaar op en vanaf 
22.00 u. wordt er traditioneel ver-
broederd in sportcafé Rendez 
Vous ! Oude tijden zullen wellicht 
weer herleven. Uit te reiken prijzen, 
net zoals in de beginjaren, zullen 
wellicht weer een smakelijk karak-
ter hebben. Met taart en worst. Om 
de stemming er meteen in te bren-
gen. De jubileumuitvoering van ‘t 
verbroederingstoernooi 2011 
brengt weer genoeg gespreksstof 
om gezellig over na te babbelen. 
Je mist wat als je er niet bent. 
          Voor informatie of suggesties 
rond het toernooi neem contact 
op met Tom van Kuijk of Robin Soe-
tens via t.w.vankuijk@gmail.com of 
robinsoetens@gmail.com  

FAMILY  
battle 

SCHOOL 
challenge 

 

Met medewerking van 
Kelly van de Ven   
Rick Kokken (stagiaires van op-
leiding sport en bewegen) ORGANISATIE 

Susan van Gompel en Robin Soetens 



S P O O K TO CH T  
M E T  E E N VO L L E M A A N I E T S M I N D E R A N G S T I G 

Uitgerekend op de 11 van 
de elfde hadden we de af-
spraak gemaakt om de 
Spooktocht uit te zetten. Dit 
was ook gezien het speel-
schema van wedstrijden zo-
danig dat, mocht het wat 
later worden, toch nog van 
noodzakelijke rust genoten 
kon worden.  
Extra was dit keer de lokatie 
waarbij we met het aanbod 
van Wino van Lieshout bij-
zonder vereerd werden. Een 
exclusieve vervoersdienst en 
‘ronddolen’ in een andere 
omgeving. Ook de senioren 
mochten hiervan genieten 
en waar die grens dan exact 
gelegd wordt dat zal altijd 
wel een discussie blijven. 
Om 19.30 uur vertrokken we 
dan ook eerst met een kleine 
20 personen richting Hoog-
casteren. Later waren er een 
30-tal senioren. In de bus kre-
gen we de legende van 
Hoeve Biestheuvel te horen. 
En ging het nu ook weer bij 
de formule om lood in goud 
te veranderen of was het 
lood om oud ijzer?   
 
Met dank aan Peter van 
Gompel en Jos Wijnen voor 
de organisatie. 

Be prepared 

Voor de goede orde dit 
zijn deelnemers 

De nazit, altijd gezellig 



Peter Maas Tiboria   
en BC BLADEL 

Hoe wordt je voorzitter bij BC Bladel??? 

Ga op de tribune zitten 
bij een wedstrijd van 
meisjes U14 en succes 
verzekerd ( citaat Cor 
Fiers ) 
Dat is dus de manier 
waarop Cor mij te pak-
ken heeft genomen 
eerst het voorbereiden-
de werk in een voorge-
sprek, waar hij aangeeft 
dat ze dringend op zoek 
zijn naar leden binnen 
het bestuur om alle voor-

komende klusjes op te vangen. Waarna hij binnen 
enkele maanden toeslaat op de tribune,na eerst 
je echtgenote verteld te hebben hoe fantastisch 
ik me opstelde binnen dat bestuur, om me daar-
na voor het blok te zetten om toch maar voorzitter 
te gaan worden want hij zelf hield er echt mee 
op . 
En natuurlijk kwam op dat moment het plichtsbe-
sef in me op om deze mooie club niet in de steek 
te laten en heb ik ja gezegd. 
Nu klinkt dit allemaal erg dramatisch maar is het 
dat absoluut niet, ik heb het een kleine 3 jaar met 
veel plezier gedaan en in die periode erg fijn sa-
mengewerkt met de andere bestuursleden en 
mensen binnen de club. Waarbij ik vooral de rol 
van Henk Hermans even naar voren wil halen om-
dat hij toch wel degene was die in deze periode 
een aantal evenementen heeft aangeslingerd en 
opgepakt die er voor zorgen dat BC Bladel tot op 

dit moment zo een gezonde vereniging is. 
Ik denk dan met name aan de Koninginnemarkt 
in Hapert die we als vereniging hebben overge-
nomen van de stichting Koninginnemarkt Hapert 
en de vereniging een solide basis geeft de ko-
mende jaren om het financieel allemaal rond te 
kunnen blijven breien. 
Verder ook het enthousiasme waarmee Henk en 
Peter Wouters de rommelmarkt elk jaar opnieuw 
weer tot een goed einde brengen verdient res-
pect. 
Omdat ik zelf ook een kleine 33 jaar actief gebald 
heb en 2 van de 3 kinderen ook enthousiast ge-
kregen heb voor deze mooie sport kan ik wel stel-
len dat basketbal een deel van mijn leven gewor-

den is en ook zal blijven, en daarom heb ik me 
voorgenomen om steeds voor BC Bladel klaar te 
staan en me waar mogelijk nog nuttig wil maken 
voor de club. Henk maakt daar al aardig gebruik 
van en ik hoop dat ik de komende jaren nog het 
een en ander kan betekenen voor de club. 
Doordat ik nog steeds regelmatig in de sporthal  
kom om de wedstrijden van ons Marit te bekijken 
zie ik dat het nog steeds die warme vereniging is 
waar ik na het opheffen van BC Tiboria met een 
deel van onze jeugd en senioren terecht kwam 
en toen ook al die warmte en het enthousiasme 
voelde. 
En zo kan het gebeuren dat BC Bladel van grote 
concurrent in de Tiboria periode is geworden tot 
een vereniging waar ik me nu al weer een jaar of 
7 thuis voel. 

Ga zo door 
de komen-
de jaren 
en dan 
ben ik er 
over 10 
jaar hope-
lijk weer bij. 
 
Peter Maas 

Dames 
senioren  
TIBORIA 
sponsored 
by Multifix  



L’histoire des Frères du Basketball six fois  
                                                                            Volume 1 
                                                                                            par Monsieur Craens, Henri  

  

Ontstaan 
Iets wat in 1979 be-
gon en nog steeds 
voortvaart binnen 
de Bladelse ge-
meenschap. 
Een verhaal waarbij 
ik pagina’s zou kun-
nen vullen, opschrij-
ven in een artikel zal 
niet meevallen. 

Na de eerste jaren van de basketball club Bla-
del waarin al eerder over geschreven is, werd 
er steeds serieuzer getraind en diende zich een 
lichting jongeren aan die met een goede trai-
ner wel hogerop konden. 
Hiervoor moest geïnvesteerd worden in een er-
varen trainer, maar die kostte geld! 
Een van de ideeën was geld verdienen door 
op te treden tijdens de zittingsavonden van de 
carnavalsclub de muggenzifters. 
Wiens idee het precies geweest is, weet ik niet 
meer maar niet veel later stonden we elke zon-
dagmorgen met z’n vijven t.w. Henri Craens, 
Christian  van Gorp, Rene Heijmans, Ton Kox en 
Paul Smets bij Christian in de winkel te Eersel te 
oefenen op onze eerste danspasjes. Schoen-
rekken en tennisrackets aan de kant, want nog 
duf van het stappen, moesten we ruimte heb-
ben voor onze capriolen. 
De muziek werd door Arie Spin in elkaar gezet, 
terwijl de pasjes door een professioneel chore-
ografe Mevr. Kiewit de Jonghe (kennis van 
Arie) op papier uitgewerkt werden. 

Dat heeft kruim gekost om een stelletje ongere-
geld pasjes bij te brengen op muziek. Omdat het 
nummer gebaseerd was om een oud variété 
nummer was de naam geboren: LES FRÊRES DU 
BASKETBALL. 
Later kwamen er door het succes nog drie Frèê-
res bij Ed Daniels, Jan Smets en Marius van der 
Weem. 
 
Optredens 
Succes, na succes werd 
er geboekt met onze 
optredens op de zit-
tingsavonden van car-
navalsverenigingen 
Muggenziffers te Bladel 
en de Buurlanders te 
Eersel. 
Onvergetelijk was ons 
eerste optreden, nog in 
de oude zaal van den 
Herd. De eerste avond 
stonden we gepro-
grammeerd om 21.00 
uur en de volgende 
avond was het al omgezet naar 23.30 uur. Alle 
leden van de basketball club zaten vrijdags in de 
zaal en braken de tent af! 
Het aantal optredens is door niemand bijgehou-
den, maar we hebben gestaan in bejaardente-
huis, verpleegtehuis, scholen, tonproatersavon-
den, huwelijken, bij de start van carnaval in Eind-
hoven (de wintertuin van Cocagne) en voor bij 
het kaffee het Carillon. 

Het meest bijzondere was misschien wel het optre-
den bij een festival in Koningshof te Veldhoven. We 
hadden ingeschreven in een open klasse om ons 
nummer ook eens te tonen aan een jury. Lachwek-
kend was het dat onze concurrenten allemaal dans-
marietjes waren. Echter de jury oordeelde ons num-
mer met uitmuntend en we gingen met een grote 
beker naar huis. Toen dachten we, Zuid Nederland 
hebben we veroverd op naar Carré. 
 
Nummers 
Maar liefst 6 verschillende nummers hebben we in de 
jaren 1979 tot en met 1984 op de planken gebracht. 
Het begon met het franse nummer met de bolhoed-
jes, de snorren en het black-light. De dijenkletser, het 
Oostenrijks nummer, waarbij de bierpullen gevuld 
moesten worden voor elk optreden en de billen vuur-
rood werden geslagen. Het werd een evenaring van 
het eerste succes. 
Het derde nummer was engels met paraplu en enke-
le staaltjes van magische kunst. 
Groots was het belse nummer met rekstok en nog 
grotere snorren waarbij Jan, onze lichtste frère, kunst-
jes deed die er gevaarlijk uit zagen. Gymnastische 
oefeningen vermaakten alle zalen. Het applaus was 
ovationeel. 
Daarna kregen we nog het Russisch nummer, waarbij 
wodka geschonken werd en met laarzen op het po-
dium veel geluid werd gemaakt. 



L’histoire des Frères du Basketbal sept fois  
                                                                            Volume 2 
                                                                                             par Monsieur Craens, Henri  

  

Het slotakkoord kwam uit de USA. Als cow-
boys draafden we over het podium en ten-
slotte de coulissen in.  
Wat we dachten dat het eind was,6 jaar, heel 
veel oefenen en optredens, bleek niet waar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annekdotes 
Niets is zo leuk om te vertellen over die keren 
dat het misging of dat we zoveel gedronken 
hadden dat… 
In de laatste jaren hadden we Gert-Jan Goe-
de als geluidsman. Hij had er wel eens moeite 
mee. Stonden we op het podium om te star-
ten en bij het teken Maestro Music moest Gert 
de knop in drukken. De muziek is wel eens hal-
verwege gestart of helemaal niet, waarbij 
een reserveband uitkomst moest bieden! 
Omdat hij een stuk jonger was, was het stan-
daard bij elk rondje 8 pils en een kwatta! 
Gert-Jan beheerde de bonnen. In Eersel ken-
den ze geen maat met de bonnen. Wat heb-
ben we gedronken, worst gegeten en grote 
sigaren gerookt! 

We zijn tijdens ons nummer in het bejaardenhuis 
wel eens belaagd met een wandelstok of die 
keer in Eersel dat het licht uitviel. Hilarisch was ook 
het moment dat onze boomstam door z’n schra-
gen ging en we met z’n allen met de benen om-
hoog op het podium lagen. 

 
Prins Carnaval 
Niet alleen het basketball, promoveren naar de 
Hoofdklasse, maar ook het carnavaleske zat er bij de 
Frères du Basketball goed in. Elke optocht deden we 
mee. Het duurde niet lang of de basketballclub werd 
verrast met Prins Jan (Smets), daarna Prins Rene 
(Heijmans), vervolgens Prins Ed (Daniels) en de laats-
te van de frères Prins Chris. 
Elk van deze prinsen werd tijdens de zittingsavonden 
weer verrast met optredens van LES FRÈRES DU BAS-
KETBALL. Er werden persiflages gemaakt op oudere 
nummers en succes was weer verzekerd. 
De band tussen de Frères is nog steeds heel hecht, 
vriendschappen overleven al tientallen jaren. Spijtig 
dat onze Frère van het eerste uur Paul ons al verlaten 
heeft, maar hij heeft al de mooie momenten meege-
nomen. 
 
                                                                 Frère Henri  



Van de Ven Story  
AD 

Van de Ven Story  
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Thuis de nul houden! 
 
Iedereen weet hoe belangrijk het is om 
bij het voetbal bij een interland thuis de 
nul te houden. Want bij gelijke eind-
stand over twee wedstrijden tellen 
‘uitgoals’ dubbel. Wat heeft dit met 
basketbal te maken?  
Als jongste van de familie van de Ven 

moest ik wel gaan basketballen. Er waren mij immers drie broers en een zus 
voorgegaan en pa was sponsor. Dan kun je niet anders dan ook gaan bas-
ketballen. 
Toen ik bij de junioren speelde, hadden we een erg goed team. In Nieuws-
brief 2 stond al onze kampioensfoto (de namen zullen inmiddels wel be-
kend zijn). We werden meegezogen in de successen van het eerste senio-
renteam. De overwinningen gingen ons (te) makkelijk af. Elke wedstrijd 
wonnen we met groot verschil en we hadden regelmatig over de honderd 
punten.  
Ik herinner me nog heel goed dat we een keer, om eens wat anders te 
doen, bedacht hadden om een (zwak) 
team in een thuiswedstrijd op de nul te hou-
den. Ik weet zelfs nog dat we in ’t Spant Er 
op het middelste veld speelden. En oh, wat 
was het weer eens een keer spannend! Af 
en toe kwam de tegenpartij toch tot een 
schot en raakte soms zelfs de ring! Maar, ons   
‘succes’ was er: 54 – 0. 
Deze wedstrijd heeft me nooit los gelaten, 
tot op de dag van vandaag. Stel je komt als 
basketballer thuis en je hebt met 54 – 0 ver-
loren. Niemand van je team heeft weten te 
scoren. Dit doe je een ander toch niet aan! 
Dit is te lullig voor woorden! Alhoewel; ruim 
30 later komt het dan toch nog op papier. 
 

                                      Ad van de Ven 

 

Een meidenteam om nooit te vergeten 
 
Met welke reden ik ooit begonnen ben aan basketball weet ik niet meer. Dat 
we direct een leuk hecht team hadden werd in het veld duidelijk. We won-
nen veel wedstrijden door vooral plezier met elkaar  te hebben. En zo ston-
den we al snel in de hoofdklasse zoals Yvonne ook al vermeldde. Het busje in 
en eerst Middelburg verkennen voordat we het basketballveld opstapten. 
Met Harry Roymans als onze teamfotograaf hebben we daar nog leuke 
plaatjes aan overgehouden. 
De saamhorigheid die we als meidenteam hadden vond je terug in de vere-
niging. Zo heb ik het niet meer meegemaakt.  
25 jaar geleden ben ik met Frank van de Weem, Henk Wouters en Paul van 
der Vleuten naar Tantalus verhuisd. Inmiddels zijn Paul en ik al aan ons 21ste 
seizoen in Sint-Oedenrode bezig. Vele functies vervuld maar nooit die saam-
horigheid erin kunnen brengen zoals we van BCB kenden.  Zelf speel ik al 
lang niet meer maar op de tribune in Rooi ben ik altijd wel te vinden wan-
neer Tico of Paul spelen. Alle drie onze mannen hebben gebald maar voor 
Quin is de liefde even over en Wes heeft altijd een haat liefde verhouding 
met het basketball gehad. De heren stonden in de maxi cosi al naast het 

veld. (Tijdens onze wedstrijden in Bladel zette 
Bernadette de kinderen in de wandelwagen 
in het materialenhok.) 
Tico speelt een aardig balletje en Paul dit sei-
zoen ook weer na een zware knieblessure, 
kruisband afgescheurd tijdens een wedstrijd. 
 
Bij Tantalus, met alleen maar seniorleden, was 
de saamhorigheid die we kenden er ook.  
Maar Paul en ik hebben inmiddels de erva-
ring dat het niet gewoon is dat er een heel 
bataljon vrijwilligers klaar staat om de club 
met al zijn aktiviteiten draaiende te houden 
Hulde aan al die vrijwilligers die wisten en we-
ten dat je samen de vereniging maakt. 
 

                                          Miek van de Ven 



 
 

 
 

Hessisch Lichtenau 
 
In de tweede Nieuwsbrief hebben jullie 
kunnen lezen over de eerste buitenlandse 
reis van BC Bladel. Hoewel de resultaten in 
Calais niet top waren, was de rest van de 
trip zeer geslaagd. Daarom bedachten 
we ons geen moment toen we een jaar 
later de kans kregen voor een herhaling. 
Nu naar Hessisch Lichtenau in Duitsland. 
Ditmaal was een lang en mooi pinkster-
weekeinde  gekozen  als tijdstip voor de 
reis. Aan de spelresultaten zal ik geen 
woorden vuil maken. Een buitenlandse trip 
bood teveel afleiding om ons reguliere 
spelpeil te bereiken. Laten we maar zeg-
gen dat teambuilding ook een doel was. 
En daaraan voldeed te trip uitstekend. 
Hessisch Lichtenau ligt tussen Kassel en 
toenmalige grens met Oost Duitsland. We 
speelden maar één wedstrijd, dus er was 
alle tijd voor een bezoek aan Kassel en 
het  IJzeren Gordijn. Vooral de DDR-grens 
maakte veel indruk op ons. Honderd me-
ter breed slingerde een kale strook vol 
greppels, torens en prikkeldraad zich door 
het landschap. De kilte van de Koude 
Oorlog, werd daar tastbaar. We werden 
er stil van.  
De Duitse trip is echter ook onlosmakelijk 
verbonden met onze trainer René Stege-
man. Hij was aanstichter van  een absurd 
misverstand over ijs; Zitroneneis wel te ver-
staan. Als afsluiting van een deugdelijke 
Duitse maaltijd, werd de keuze voor het       

toetje een ‘Monty Pythonachtige’ act 
tussen een ijverig, maar wat bleu ser-
veerstertje en een eigenwijze trainer, 
die de Duitse Mädels wel eens de les 
zou lezen. Stegeman wilde persé  ijs, 
maar ‘nur Zitroneneis ‘. Het dienstertje 
bleef volhouden, dat ze een heleboel ijs 
hadden, alleen ‘Kein Zitroneneis’. Het 
kolderieke raadsel van bevestiging en 
ontkenning ontrolde zich tot een onge-
kend perpetuum mobile van moedwil 
en misverstand. Tot op de dag van van-
daag is het onze ‘running gag’ na af-
loop van een maaltijd. Graag ijs: ‘aber 
kein Zitroneneis, Herr Stegeman’. 
Na wat omzwervingen door het wat 
saaie stadje, belandden we ’s avonds in 
een kleine ‘Kneipe’. Enkele grijzende 
mannen zaten rustig aan de Stamm-
tisch. Ze keken wat bedenkelijk toen 
een dorstige Kempische horde bezit 
nam van de rest van het dranklokaal. 
Het ijs was echter snel gebroken.  Na 
enkele biertjes werd gezang aangehe-
ven. Dat stelden de oudjes wel op prijs 
en ze trakteerden ons op een 

Schnapps. Wij konden natuurlijk niet ach-
terblijven. Als die vijf oudjes hun lied zou-
den zingen, konden ze van ons ook wel 
een borrel krijgen. Geen slechte ruil na-
tuurlijk.  
Het eindigde in dronkemansgelal, wat 
voor de meesten van ons het sein was om 
terug naar het hotel te gaan. De herinne-
ringen van wat daarna gebeurde zijn in-
middels wat vertroebeld.  Maar we ont-
dekten, dat er in het restaurant van ons 
verblijf een feest was aangericht met 
een – zelfs voor Duitsers – uitgebreid buf-
fet. Onder het motto: ‘Anders gooien ze 
het toch maar weg’ schijnen enkele BCB-
ers een vorkje meegepikt te hebben. 
Wat gênanter werd het, toen de mare 
van het buffet doordrong tot medespe-
lers, die inmiddels gedeeltelijk ontkleed 
bezig waren hun bedje op te zoeken. Ze 
schijnen in die staat van ontkleding naar 
beneden gesneld te zijn, in de angst om 
iets van de feestdis te moeten missen. Ook 
is er sprake geweest van enige waterover-
last, omdat Henri  het minieme bad mis-
bruikte voor een 
zeeleeuwtjes-
act, maar daar 
heb ik niks meer 
van gemerkt. Ik 
lag op één oor 
en droomde 
van Zitroneneis. 
 
     Jan Smets  

Jan Smets 



Beheerder Sporthal HENK DUIS  1976 t/m 2004      
                                                                                                                               
                                                                                                                                                         door  Henk Duis 

Van 1976 t/m 2004 werk-
zaam Sporthal ‘t Spant Er 
in de gemeente Bladel 
 
 
Er is mij gevraagd om een 
stukje voor de nieuwsbrief 
van B.C.Bladel te schrijven.                                                          
Ik probeer nu een verhaal  te 
maken over hoe de samen-
werking was met de Basket-
balvereniging  tijdens mijn 
loopbaan.  Op de eerste plaats doet het mij wel goed dat ze mij 
nog niet zijn vergeten.                 
De eerste mensen van de baskestbal, hier noem ik er maar een 
paar, vergeten  doe je er toch maar dat moeten jullie mij maar ver-
geven. Maar bij mij zijn de mannen zoals  René Heijmans, Christian v 
Gorp, Jan Smets, Gijs Megens, Henrie Craens, Lex v Sambeek, Ger 
Sluis, Ed  Daniels Toon Koks nog wel bekend. Dit waren de mensen 
van de eerste uren die al in Reusel zijn begonnen in sporthal Den 
Boegent.                              
En dan de trainers, die heb ik veel zien komen en gaan, zoals Willem 
v d Sommen een goede trainer vond ik dat, om er nog een paar te 
noemen Bruno Basten, Marius v d Weem, Ralf Schilders, Frans Akker-
mans. Zo zijn er ook veel spelers van  Eindhoven en Tilburg en omge-
ving komen spelen. Om in de hogere klasse te spelen was dat ook 
wel nodig. De training was altijd op Dinsdag en Vrijdagavonden, het  
samenwerken met de leiders en trainers bij  het klaarzetten en oprui-
men van de materialen liep meestal goed. Op de vrijdag kon het 
wel eens laat worden met trainen en als je ze liet doen bleven ze 

gewoon in het donker doortrainen, dan 
de kantine in en dan pas onder de 
douche. Dat hebben we  ze toch af 
kunnen leren, dus eerst douche en dan 
naar de kantine.                                     
Wat ze ook goed konden was drum-
men op de beschermkappen van de 
douche dat was dan in het hele ge-
bouw te horen, dat losten we dan wel 
weer goed op.                                                                                 
Op Zaterdag waren er de wedstrijden 
meestal van 14.00 uur tot 22.00 uur.                                        
Waarvan mini's, jeugd, meisjes  dames 
om 20.00 uur begon  het vaandel team 
dan kon het wel is heel druk zijn met 
supporters. In de goede periode kwa-
men hier toch wel zo’n 150 tot 200 
mensen op af. De wedstrijden waren 
soms best op hoog niveau. Jeroen Fiers 
vond ik ook wel een goede speler die 
heeft denk ik ook wel de meeste wed-
strijden in het eerste gespeeld.                                                        
Na de wedstrijd begon de derde helft 
in de kantine dan werd door iedereen  
geld uitgelegd  om een gezellig feestje 
te bouwen. Bruno vond de wisky cola 
wel lekker en Ger ? ….tufte er ook niet 
in.       
Vooral het jaarlijks kerst toernooi was  
altijd goed georganiseerd dan deed ik 
zelf ook wel eens mee. Nadien een ge-
zellig samenzijn in de kantine, en was er 
‘s avonds  live muziek met de eigen 
zanger Wim Landers.  

Ik had ook wel respect voor de trainers,  
leiders en leden die de score en coa-
ching verzorgden tijdens wedstrijden. 
Dat was altijd goed geregeld. En om 
elke zaterdag of zondag bij de wedstrij-
den aanwezig te zijn, daar heb je toch 
goede begeleiders voor nodig. Ieder-
een is daar niet voor in de wieg ge-
legd. Verder zijn er ook nog heel be-
kende basketbal spelers bij diversen 
toernooien uitgenodigd voor demon-
straties o.a Kees Akerboom en nog vele 
anderen.                                                                      
Dan ook nog de zomermarkt. Hoe jullie 
dat doen is geweldig zo komt er toch  
wat geld in het laatje. Alles bij elkaar 
heb ik het altijd een goede en gezon-
de vereniging gevonden, ik zal zeker 
binnenkort nog een keer naar een 
wedstrijd komen kijken en een praatje 
maken. Dus tot zo.  
 
groetjes Henk Duis  het gaat jullie goed. 

Sporthal in aanbouw 



HOE BEGON HET in ‘t Spant Er       1976 
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Welke namen horen bij deze foto??? 

 

 


