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Woensdag vier januari 2012 vindt alweer de 
vierde editie van het Scholen Basketbal Toer-
nooi van BC Bladel plaats.  
 
           Dit toernooi heeft zich de afgelopen jaren 
als een bladelsblauwe olievlek over de Kempen 
verspreid en steekt elk jaar hordes kinderen aan 
met het basketbalvirus. Waar eerst nog enkel de 
basisscholen uit gemeente Bladel en hier en daar 
een dorpje uit gemeente Reusel meededen, 
moeten we nu al oppassen dat we niet in het 
vaarwater van concurrerende verenigingen als 

Vido of BBC Valkenswaard komen. Inschrijvin-
gen komen uit achteraf gelegen plaatsen als 
Knegsel, Wintelre, Vessem, Netersel, Hulsel en 
de Mierden, de gemiddelde Bladelnaar heeft 
er nog nooit van gehoord.  
          Bijzonder aan het toernooi is de samen-
werking met partijen buiten onze club. Zo 
zorgde de basketbalclub uit Weert via stich-
ting Basketbalpromotie Limburg jaarlijks voor 
een profbasketballer die het toernooi kwam 
openen. Sponsoren als kinderopvang Hasta la 
Pasta (voorheen de Paraplu) en woonservice-
winkel Frans Soetens zijn het toernooi vanaf 
het prille begin op financieel vlak trouw ge-
bleven. Sinds dit jaar werken we ook samen 
met Stichting Sportstage de Kempen van 
waaruit Rick en Kelly van de opleiding sport 
en bewegen zich keihard ingezet hebben 
voor het toernooi. Zij gaven op een enthousi-
aste manier gastlessen op het gros van de 
basisscholen en zorgen er daarmee voor dat 
we dit jaar op een record aantal inschrijvin-
gen afstevenen! Voor het eerst in ons vierjari-
ge bestaan ziet het er naar uit dat we de ma-
gische grens van 200 deelnemende kinderen 
passeren! 

           Qua ledenwerving heeft het toernooi de club 
geen windeieren gelegd. In Eersel is, naar aanleiding 
van het toernooi, zelfs een compleet jeugdteam op-
gericht. Een vergelijkbaar initiatief in Reusel kwam he-
laas niet van de grond maar afgaand op het aantal 
inschrijvingen uit die gemeente kan het niet lang 
meer duren voor ook Reusel er aan moet geloven.  
Komt allen vier januari, vanaf 10.00 in sporthal ’t Spant 
Er kijken naar het Scholen Basketbal Toernooi! We 
zoeken nog een flink aantal mensen die op deze dag 
bereid zijn een paar uurtjes actief te zijn als scheids-
rechter/begeleider van de wedstrijden.  
Interesse? Stuur even een mailtje naar 
robinsoetens@gmail.com  



 
 
 

thanks 
 

to  

ORGANISATIE 
Kelly van de Ven   
Rick Kokken 
(stagiaires van op-
leiding sport en be-
wegen) 
Susan van Gompel 
Robin Soetens  

Bladel, Sporthal ‘t Spant Er, 4 januari 2012 

10.00 - 17.00 uur  groep 5/6 en groep 7/8 



    30 december 
17.30 –22.00 uur 

Verbroederingstoernooi 
2011 – de Jubileum Editie 
 
In de voorgaande nieuwsbrief heb-
ben jullie alles kunnen lezen over 
de historie van dit jaarlijks hoogte-
punt op de BC Bladel kalender. In-
middels is het nog maar X nachtjes 
slapen voor het zover is: de jubile-
um editie van het verbroederings-
toernooi! 
Omdat er inmiddels wat meer 
spreekwoordelijke garen op de klos 
gespind is zullen we in deze nieuws-
brief wat meer over het program-
ma loslaten. Maar verwacht niet 
dat we alles gaan verklappen, je 
moet maar gewoon zorgen dat je 
er bij bent! 
Vrijdag 30 december stipt om 17.30 
beginnen onze jongste jeugdteams 
(U12 en U14) met een ouder vs kind 
toernooi. We verwachten iedereen 

in zijn hipste basketbal outfit, ook 
de pappa’s en mamma’s! Het ou-
der vs kind toernooi begint met een 
gezamenlijke warming up, daarna 
zal onze BC Bladel kroost het een 
uur lang opnemen tegen de vol-
wassenen en er hopelijk met de 
winst vandoor gaan. Om 18.45 ma-
ken we de balans op en zal het 
winnende team gehuldigd worden.  
Tegelijkertijd (dus ook stipt vanaf 
17.30) op het andere veld speelt 
onze middeljonge jeugd (U16 en 
U18) een Poolse Break toernooi. 
Deze leeftijd zou geen spaan heel 
laten van hun ouders en wellicht 
van de gelegenheid gebruik ma-
ken om met wat elleboogwerk ver-
gelding te zoeken voor de bela-
chelijk vroege tijd waarop ze na 
het stappen naar huis moeten van 
hun ouders. Vandaar deze zij-
sprong op het programma.  

Ouder vs Kind  
17.30-19.00 uur 

U12 en U14 

Als de rook van deze familie battle 
enigszins opgetrokken is (zie vol-
gende pagina), begint het traditio-
nele verbroederingstoernooi voor 
U20 en onze seniorenleden. Naar 
goed gebruik is het daarbij toege-
staan vrienden, buren of anderszins 
bekenden mee te nemen. Meld ze 
wel om 19.00 even aan bij de toer-
nooitafel.  
Op het middenveld zullen tijdens 
het hele toernooi nog verschillende 
supermegakoelgave activiteiten 
plaatsvinden waarbij we de door 
ons zo geliefde basketbalsport pro-
beren te combineren met zoveel 
mogelijk andere wereldsporten.  
 
Meer weten? Join us on facebook! 
http://www.facebook.com/
events/204600349617009/ 

Poolse Break 
17.30-19.00 uur 

U16 en U18 

NEEM JE VRIENDEN 
en OUDERS MEE 

NEEM je KENNISSEN 
en VRIENDEN MEE 

Verbroederingstoern. 
19.15-21.45 

U20 en ouder MIXED 

NEEM je VRIENDEN en 
KENNISSEN MEE 

ORGANISATIE 
Neem voor vragen con-
tact op met: 
t.w.vankuijk@gmail.com  
robinsoetens@gmail.com   

Verbroederen tijdens clubfeesten, 
zomerkampen, wintertoernooien… 
hier Yvonne Smets en Hans Daniëls 

Ff rust met verbroederen, rechts Ire-
ne Verhagen, en wie nog meer ??? 
Margareth Landers?? 



en tegenwoordige tijden ook ’n battle 
zijn tussen toen en nu ? De organisatie 
doet haar best dit (ook) te organiseren. 
- ‘Nieuw’ in het programma is the battle 
of the generations : ouders versus kids. 
Wat komt hier bovendrijven ?  Wat zal 
de overhand krijgen : geslepen ervaring 
of jeugdig elan ? 

- ’n Toppertje is ook the replay 
van de (aller)oudsten uit de club. 
Al zo’n 10 “senioren” (willen) la-
ten zien dat ze ’t nog niet zijn ver-
leerd : scoren. Vanaf de vrije 
worplijn (dus). Dat wordt een 
mooi weerzien.  
Dit alles zal plaatsvinden voor 
aanvang van het gebruikelijke 
onderlinge verbroederingstoer-
nooi. ’n Lekker opwarmertje dus. 
Oh nee : jubileumsausje !! 
Komt dat zien ! Komt dat zien !  

    30 december 
17.30 –22.00 uur 

’n Verbroederingstoernooi met ‘n 
(jubileum)sausje. Kan ‘t (nog) mooier ? 
30 december 2011. Sporthal ’t Spant er. 
Bladel. Centraal programma : 19.00 uur. 
 
Wat ’n jubileumviering al niet los maakt : 
koortsachtig overleg, in de haast belegde 
trainingssessies, oefenwedstrijden, etc. 
etc. Ze, de ‘coryfeeën van 
weleer, willen goed voor de dag 
komen. Eigenlijk stelt het natuurlijk 
allemaal niet zo heel veel voor. 
Eigenlijk gaat ’t maar om enkele 
simpele basketbalactiviteiten die 
we allemaal kennen. Heel alle-
daags allemaal ook. 
Maar hoe bijzonder kunnen deze 
(‘kleine’) momenten zijn ! Mensen 
veren op, worden weer wat gro-
ter, komen lekker los als ze ’t over 
BCB hebben, als ’t gaat om de 
gedeelde kameraadschap, het 
plezier in (de) sport ook. Dreh-und-
Angelpunkt is en blijft daarbij ‘ons’ 
BCB. Ook op het verbroederings-
toernooi 2011. 
- In the battle of the families staat 
de familie van de Ven in de start-
blokken. Voor een passende, heu-
se basketbaloutfit wordt nog ge-
zorgd. Stevige onderhandelingen over de inzet van de wed-
strijd, het moet tenslotte toch wel ergens over gaan, lopen 
nog (steeds). 
Zal er naast de onderlinge ‘clashes’ van families uit vroeger 

Family Clash 
19.00-19.15 

GENERATION CLASH 

Generation Clash 
"To you your father should be as a god." 

William Shakespeare 
A Midsummer Night's Dream 

1595 



Van onze Buitenlandse Correspondente 
 

Esther van der Woerdt      HAITI 

Groeten uit Haiti.  
 
Het grootste open rioleringssysteem 
ter wereld, straten die aanvoelen 
alsof je een trap op en af rijdt, ber-
gen puin op straat, heel veel VN au-
to’s, straathonden en afval. Maar 
ook: kompa-muziek, vriendelijke, 
veerkrachtige en behulpzame men-
sen, een heerlijk warm zonnetje, en 
een turkooizen zee op de achter-
grond. Port-au-Prince.  Ik woon en 
werk hier sinds maart 2011 voor de 
Verenigde Naties, voor de Wereld 
Gezondheidsorganisatie om precies 
te zijn. En ik werk specifiek aan het 
choleraprobleem. Het handige aan 
dit soort werk is dat de meeste men-
sen er wel wat over gehoord heb-
ben, iedereen weet wat er 12 ja-
nuari 2010 hier is gebeurd, en ieder-
een heeft van mijn werkgever ge-
hoord. Het minder handige aan dit 

werk is, dat iedereen er een mening 
over heeft. Maar die ga ik jullie dus 
niet vragen. ;-)  
Mijn werk in Haïti bestaat uit het co-
ordineren van de medische nood-
hulp (= nu: vooral cholera) activitei-
ten van alle gezondheidsorganisa-
ties die hier in het land aanwezig 
zijn. Ik probeer er dus voor te zorgen 
dat de verschillende organisaties 
met voldoende middelen en infor-
matie op verschillende plekken in 
het land zitten, en dat ze allemaal 
op de hoogte gehouden worden 
van de epidemiologische ontwikke-
lingen, zodat als er ergens een uit-
zonderlijk groot aantal nieuwe cho-
leragevallen gemeld wordt, dat er 
dan een medische respons gege-
ven wordt,  maar ook dat de huizen 
van de patiënten gedesinfecteerd 
worden, dat de mensen in de dor-
pen waar de patiënten vandaan 
komen, waterpurificatietabletten 

krijgen, en dat hun wordt uitgelegd 
hoe ze cholera (en andere ziektes) 
kunnen voorkomen.  
Sinds ik humanitair werk doe (2004), 
heb ik in veel verschillende landen 
gewoond. Na eerder al 5 jaar Parijs, 
2 jaar Israël, en een half jaar Brussel, 
volgden nog Nepal, Ivoorkust, de 
Democratische Republiek Congo, 
de Centraal-Afrikaanse Republiek, 
en dan nu Haïti. De laatste landen 
waar ik gewoond heb, waren speci-
fiek voor mijn werk (UNICEF, COR-
DAID, WHO).  
Door het vele ‘zwerven’, is het niet 
makkelijk om een vaste sport te blij-
ven beoefenen, en al helemaal niet 
om een teamsport te 
doen, zoals basketball. In 
Ivoorkust, waar ik 2.5 jaar 
heb gewoond, ben ik wel 
lid geworden van een 
plaatselijke vereniging, de 
Ripopo. Deze vereniging 
bestond vooral uit (oud-
internationale) veteranen. 
Mensen waarbij de dikke 
buiken veel te veel in de 
weg zaten om nog fat-
soenlijk te kunnen lopen, 
maar die de techniek van 
het schieten absoluut niet 
verleerd hadden. Wat dus 
heel veel mooie shots op-
leverde, maar weinig 

tempo. (Mijn bijnaam was daar: “la 
flèche”, de pijl. Ik moet zeggen dat 
het niet zo moeilijk was om de snel-
ste te zijn in een team van dikbui-
ken en 50+ers, terwijl ik destijds 34-
36 was… ) 
Helaas kwam aan het basketballen 
(en een aantal andere dingen) 
destijds abrupt een eind, toen ik in 
2006 een zwaar auto-ongeluk 
kreeg, waardoor ik oa. Ribben, ster-

num brak en een ruggen-
wervel beschadigde, en 
3 maanden in een korset 
terecht kwam. Niet de 
leukste tijd van mijn le-
ven.  
De meeste van jullie (als 
jullie me al kennen), ken-
nen me ongeveer tot 
mijn 18e, toen ik bij de 
dames junioren, en ver-
volgens bij de dames 
speelde. Samen met o.a. 
Yvonne Panken, Caroline 
van Brakel, Helga Krekels, 
Marielle Abrahams, Irene 
Verhagen, Ellen Vosters, 
Nathalie Haans en Truyke 

 

La flèche qui rit 

Nicolas en Esther 



Van onze Buitenlandse Correspondente 
 

Esther van der Woerdt      HAITI 

van Gool. Met een aantal van deze 
dames ben ik nog steeds bevriend.  
Meestal op afstand echter, want zoals 
gezegd woon ik meestentijds niet in 
Nederland.  
Er komen vele dingen naar boven, als 
ik hoogtepunten uit mijn basketbalperi-
ode bij BC Bladel naar boven probeer 
te halen:  
Helaas kan ik me niet meer herinneren 
in welk jaar of in welke plaats 
(Nuenen?) maar de meest gedenk-
waardige worp die ik ooit heb gezien 
was een geweldig schot van Ivo 
Schoofs: een rebound van een vrije 
worp van de tegenpartij, die in de 
laatste seconden van de nek-aan-nek 
race door Ivo naar de andere kant 
van het veld werd gegooid, en er –
verdomd als het niet waar is! – nog in 
ging ook! Doordat het een 3-punter 
was, wonnen de jongens de wedstrijd, 

en –naar ik meen- ook het kampioen-
schap. Ik weet vooral nog dat zelfs de 
tegenstanders zo onder de indruk wa-
ren, dat ze het niet eens meer erg von-
den dat ze verloren hadden. Ik ben 
benieuwd of iemand anders zich deze 
worp nog voor de geest kan halen, Ivo 
zelf misschien?  
Verder een basketball kamp in Berkel-
Enschot, waar ik nog (zwart-wit) foto’s 
van heb in een van mijn oude vergeel-
de fotoalbums. Waar ik ook foto’s van 
heb (helaas niet hier in Haïti natuurlijk) 
was de keer dat Jan Smets prins car-

naval was, en wij met de basketbalver-
eniging zoals gewoonlijk meededen 
met de optocht. Het thema werd: Wij 
zijn besmet(st)! en we liepen allemaal 
in witte overalls met basketballen op 
de kop en rode vlekken in ons gezicht 
en op die overalls. Ik weet niet of het 
veel succes had, maar ik weet wel dat 
wij lol hadden!  
Het belangrijkste dat me echter van 
BC Bladel bijblijft, is, en dit is al in veel 

nieuwsbrieven gemeld: de gezelligheid 
en de saamhorigheid. Op de dagen 
dat we thuis speelden, ging ik ergens in 
de middag naar de sporthal, en bleef 
verder de hele dag / avond hangen: 
Na onze eigen wedstrijden gingen we 
namelijk met zijn allen op de tribune 
zitten voor de jongens junioren en als 
klap op de vuurpijl heren 1. De sfeer 
zat er altijd goed in, ook mijn ouders 
bleven regelmatig hangen om de kun-
sten van het eerste team te bekijken, 
en erna werd altijd flink nagekaart en 
nagedronken in de kantine bij Riekie.  
Een hele fijne tijd met goede, warme 
herinneringen.  
Tja, en mijn allereerste serieuze vriendje 
kwam natuurlijk ook uit het basketbal-
wereldje : Pieter van der Heijden (voor 
de meeste misschien beter bekend als 
Pietje Diepvries, net als zijn vader) . Hij 
was nummer 42, en dus koos ik num-
mer 24… romantisch hè? Helaas heeft 
de liefde niet stand gehouden, en he-
laas is mijn  basketbalcarrière ook 
roemloos ten onder gegaan. Tegen-
woordig doe ik meer aan zwemmen, 
hardlopen, en Latijns-Amerikaans dan-
sen.  
Hoe het ook zij, ik was graag bij de reü-
nie geweest in September, om al die 
oude basketbalmaatjes, vriendjes, en 
vriendinnen nog eens te zien en weer 
bij te kletsen onder het genot van een 
echt Brabants pilsje. Maar als het goed 

is, heeft jullie septemberre-
unie in ieder geval teweeg 
gebracht dat mijn vrien-
dinnen volgend jaar weer 
een minireünietje organise-
ren, dus volgend jaar kom 
ik D.V. de Brabantse gezel-
ligheid weer eens proeven!  
 

Tot dan,             
                                   Esther  

  

24 

Openbaar vervoer 

Ivoorkust 2006 
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SENIOREN  
WEEKEND 

 
Na jaren en jaren van ‘veel geschreeuw en weinig wol’, is 
het in dit Lustrumjaar dan eindelijk zover: er komt weer 
een seniorenkamp! Pak je agenda er maar bij: 8-9-10 Juni 
2012 zal dit festijn plaats vinden! We vertrekken vrijdag-
avond en zijn zondagmiddag weer terug. 
Het kamp is bedoeld voor alle leden van 18 jaar en ou-
der. De locatie houden we nog even geheim. 
 
Mocht je het olijke trio Suus, Vera en Marlou willen helpen 
met het organiseren van het weekend laat het dan we-
ten. Ook als je gave ideeën hebt voor een activiteit horen 
we dat graag! 
 
Na het lezen van dit stukje ben je uiteraard ontzettend 
enthousiast geworden en vraag je je af: waar kan ik me 
aanmelden?!  Hierover krijg je t.z.t. per mail meer informa-
tie. 
 

Suzanne Seuntjens 
Vera Antonise 
Marlou Dirks 

?????? 

CARNVALS 
MAANDAG 

 

DWEILEN 
met  

TEILEN 
 

MARKT 
BLADEL 
14.15 u 

  

LIMBURG WEERT 



ONGESLAGEN KAMPIOENEN seizoen ‘83 -’84   
 

                                                                               door Dirk Megens 

Ivo Schoofs, de alles-
kunner in '84. 
 
Allemaal verzamelen op de mert 
in Blaal  tegenover het carillon, 
voor alle uitwedstrijden van ons 
junioren of kadetten team, met 
oa, Marco, Ivo, Stan, Raymond, 
Wim, Mark en ik. 
Achternamen ontbreken helaas, 
wellicht kan iemand mij helpen, 
waarna natuurlijk op facebook 
het hele team weer naadloos bij 
elkaar kan worden gebracht! 
Wij in 3 auto's op elkaar gepropt 
naar Budel, (Budel uit, altijd lastig, 
en dat was niet vanwege de 
kracht van de tegenpartij, maar 
daarover later meer) , om daar 
korte metten te maken met de 

plaatselijke ratjes in de geboorte-
plaats van Hans Teeuwen. 
In die tijd was Pieter vd Heijden (pietje 
diepvries junior) onze trainer/coach, 
was hij maar maar alleen coach ge-
weest, dan had ik niet zowat elke 
wedstrijd op de bank moeten begin-
nen. 
Aangezien ik elke week ruzie met hem 
had (of hij ruzie zocht en gezag pro-
beerde ten toon te spreiden jegens 
de medeballers, ben ik even kwijt ;) )  
op dinsdagavond tussen 7 en 8 op de 
training, waardoor ik als straf killers 
moest lopen, wat mij de onbetwiste 
titel killers-killer op heeft geleverd. 
 
Aangekomen bij het Evoluon-achtige, 
de op papier maché  lijkende koepel 
sporthal van Budel, bezit genomen 
van de kleedkamer en ons mentaal 
gaan voorbereiden op de lastige klus. 
Met een tas vol spullen, 3 handdoe-
ken, 2 paar schoenen, 3 paar sokken, 
zwaar gewapend  voor de oorlog! 
Ik kon zoals gezegd weer eens op de 
bank beginnen, aangezien er de dins-
dag daarvoor weer eens enkele akke-
fietjes met onze ongenaakbare trainer        
(icecold mr. diepvries) waren ge-
weest. 
De wedstrijd liep redelijk gelijk op, niet 
zoals de week ervoor toen we had-
den gewonnen, ergens in een gat in 

Ben even kwijt in wel gehucht in Bra-
bant deze once in a lifetime expe-
rience zich voordeed.  
Maar soit, doet er niet toe want we 
wonnen dat seizoen van alles en ie-
dereen! 
 

Party Time with Dirk 

Oost Brabant, met 114 tegen 2. (en 
die 2 punten van de tegenpartij wa-
ren ook nog eens vrije worpen.)  
Het euvel en enge bij Budel uit waren 
(thuis ook trouwens) de ouders van 
de kinderen van de tegenpartij. 
 
Ik heb sinds jaar en dag geen wed-
strijd meer gezien of meegemaakt 
waarbij ouders van de spelende kin-
deren (jaar of 12 tot 14 jaar oud) zo 
onvoorstelbaar tekeer gingen. "VAT 
'M, SCHUPT 'M, SLOAT 'M MER!" 
 
Dat ging maar door, zowat de hele 
wedstrijd lang, heel bizar ook dat ei-
genlijk de scheidsrechter(s) eigenlijk 
nooit echt ingrepen.  
Met als gevolg dat er op de iele kin-
derlichaampjes de ene na de andere 
blauwe plek verscheen. 
Je kan je voorstellen dat wij dus altijd 
zeer gebrand waren om van Budel te 
winnen. No Matter What! 
Nu weet ik niet zeker wat uiteindelijk 
de eindstand van dat jaar is gewor-
den in onderlinge wedstrijden maar 
dat wij kampioen zijn geworden dat 
staat buiten kijf! 
 
Nu terug naar alleskunner Ivo Schoofs 
(toen destijds iig, gracieus mede-
striptekenaar en auteur van het DIP-
blad (Dirk, Ivo, Patrick) maar dat is 
voor insiders) . 



ONGESLAGEN KAMPIOENEN seizoen ‘83 -’84   
 
                                                                                                                                door Dirk Megens 

 

 

 

Bal is los, suist naar 
de overkant, de 
buzzer gaat af en 
BAF, in het netje, 
zonder de ring te 
raken!!! 
JAAAAA verlen-
ging!! Dachten we.. 
Mooi niet dus… 
We hadden ge-
wonnen want net 
in die week was het 
3 punten systeem 
ingevoerd.!! 

Dus de buit was binnen!! 
Behalve die duizend gulden… nooit 
gezien (ofwel Ivo?) 
 
Maar wat ik me nog wel herinner is dat 
er een onbekend raar mannetje de 
kleedkamer binnen kwam met iets te 
veel "snickersen" in zijn hand en die uit-
deelde. 
Tja katholiek Brabant blijft hier en daar 
dubieus, in dat soort zaken ( kleedka-
mers, puberjongetjes, en paters; ik zat 
ook 2 jaar op Eikenburg ;) ) 
 
p.s. Waar is de good old household-
name "DUNKIE" gebleven. Ik wil m te-
rug!! 
groeten            
                                         DIrk Megens 

zun allen voor de rebound gingen. 
minimaal 2 spelers zaten al afgedro-
pen op de bank het vonnis af te 
wachten. 
Maar toch 2 of 3 spelers van ons 
stonden te wachten om  hun droom 
proberen te verwezenlijken… 
 

Dus daar ging bal 1 van de vrije wor-
pen… 
 
MIS.. ok, fase 2 
Vrije worp 2… 
 
Ook Mis 
 

…..de bal komt op de hand van Ivo, 
die m zonder kijken, met alle kracht 
die hij in zun puberlijfje had, naar de 
overkant rost.. 

Picture this…: 
Er staat nog 1 seconde op het 
speelbord qua tijd. 
We staan 2 punten achter. 
De tegenstander krijgt 2 vrije wor-
pen. 
 

Wat doe je dan… 
 

In deze (moet ik m toch toegeven) 
krijgt Pieter een geniale ingeving 
en vraagt een time out aan. 
Maar ja wat zeg je dan tegen 
mennekes van 13 a 14? 
Lekkere grootspraak erin moet ie 
gedacht hebben… 
Want ik hoor nog zijn letterlijk woor-
den ("wietter m nou in gooit krecht 
van men duuzend gulden")… 
Nou ik kan niet zeggen dat we met 

 

DUNKIE 
WHERE  

ARE  
YOU 



W AT  W E VA N T E X E L O O K M O E T E N W E T E N 
 
                                                         B E R N A DE T T E B R O E K  

 Esther van 
der Woerdt  
ook bijdra-
ge in bui-
tenland 
correspon-
dente op 
pagina 5/6  

 

Beste Redactie  
van de nieuwsbrief,  
   
Wij hadden ook een liedje, dat we 
geregeld ten gehore brachten, 
maar ik heb eigenlijk geen idee of 
dat een algemeen bekend liedje 
was, volledig geadopteerd door 
de basketbalclub, of niet. Het ging 
in ieder geval zo:  
(op de melodie van 
'milord' van Edith Piaf):  
  
Ik heb toch zoiets geks:  
een basketbalcomplex 
Als ik die basket zie,  
dan denk ik: potverdrie  
Die bal die moet erin,  
We hebben zoooveel zin,  
De coach die roept: let's go  
En verder gaat de show  
  
na na na naaa na na....  

Texel 1984 
 
's Morgens bij 
het ontbijt kre-
gen we 2 
sneetjes brood 
met plakje be-
leg en kaas per 
persoon en 
een eitje. Om-
dat alle tafel-

tjes al gedekt waren voor de hotel-
gasten, gingen degene die aan die 
2 sneetjes echt niet genoeg had-
den bij de rest van de tafeltjes het 
brood, de eitjes en het beleg weg-
pikken. Dit kon het hotel niet zo 
waarderen.  
Eerst met de boot op garnalen ge-
vist, welke op de boot nog gekookt 
en daarna heerlijk opgepeuzeld 
werden. Nadien gingen we lekker 
bij strandpaviljoen nr. 13 biertjes 
drinken en na elk biertje een jäger-
meister. In het begin zette de kaste-
leinsvrouw de jägermeister elke keer 
terug in de vriezer, maar daar moest 
ze helemaal voor naar achteren lo-
pen, en als ze dan weer terug 
kwam moest ze de fles weer gaan 
halen. Dus op een gegeven mo-
ment was ze zo slim om de fles maar 
onder de tap in de koeling te zet-
ten. Volgens mij was deze dagom-

zet normaal haar maandomzet. Dus 
ze was helemaal in haar nopjes. 
Waar die Brabanders al niet goed 
voor zijn ! 
's Morgens bij het ontbijt waren we 
Rene kwijt. Bleek dat ie ‘s morgens 
vroeg aan het strand wakker was 
geworden. Kon zich er niets meer 
van herinneren! 

De volgende dag zijn we gaan fiet-
sen op Texel. Fietsen gehuurd, maar 
deze bleken achteraf niet allemaal 
even degelijk te zijn, want van de 
fiets waar Henny (vriendin van Bru-
no) en ik op reden brak later het za-
del waar Henny op zat helemaal af. 
Dat is toch wel lastig fietsen. En we 
waren pas op de helft van de route.  
Bij terugkomst later in de middag 
winkelwagentje genomen, Gert-Jan 
erin gestopt en zo door het stadje 
gelopen. Naderhand gingen we 
naar een bar waar een broer of 

een neef van Albert Mol (ook ho-
mo)achter de bar stond. Gert-Jan 
had toentertijd een voortand eruit, 
dus gaapte er een heel gat aan de 
voorkant. Maar hij vond Gert-Jan 
wel een lekker ding want even later 
kuste hij Gert-Jan vol op de mond. 
Wij lachen natuurlijk ! 
Sommige waren in de kroeg nog 
blijven hangen, maar de meesten 
waren weer terug naar het hotel 
gegaan. We hadden bij aankomst 
maar 2 sleutels gekregen van het 
hotel voor de hele groep. 
Liggen Cor en ik te slapen, bonst er 
midden in de nacht iemand op het 
slaapkamerraam. Ik schrok me rot 
en wat bleek, staan Bruno en Gert-
Jan op het platdak (waren langs de 
regenpijp omhoog gekropen, om-
dat ze geen sleutel hadden en er 
dus niet in konden). Nou wij hun via 
het raam erin gelaten en zo konden 
ze dan eindelijk naar hun hotelka-
mer om hun roes uit te slapen. Toen 
wij 's morgens wakker werden en 
het licht aan deden schrokken we 
ons een hoedje. Liepen er van die 
grote moddervoetafdrukken door 
onze kamer. (Maat 46-48 of zoiets. 
Ja, van Gert-Jan en Bruno natuurlijk) 
   
                          Bernadette Broek 

Texel’s lam 



Van de Ven Story          
Mijn herinnering aan BC Bladel 

 
                                                                   Door Jan van de Ven 

Beste basketball fans, 
 
          BC Bladel 40 jaar en ‘still going strong’! Met een waanzinnig mooie 

nieuwsbrief. Erg gaaf dat  al die verhalen weer naar boven komen. Dit is de historie en volgens mij voor 
een belangrijk deel de kracht van een vereniging.  
          Het was ergens in ‘75/’76 dat ik tot de conclusie kwam dat voor mij niet echt een succesvolle carriè-
re als voetballer was weggelegd. Mijn oudere broers Piet en Ludo die basketballden, volgens mij in de 
gymzaal van de MAVO, aan het Julianaplein in Bladel. Ik ging wel eens kijken en vond dat wel gaaf. En als 
ik een bal in mijn handen kreeg, dan gooide ik af en toe nog raak ook. Met enig opportunisme ben ik toen 
lid geworden en zag (op termijn) een mooie carrière in de NBA voor me ! Al redelijk snel kreeg ik mijn 
vriend Erwin Verhoeven zo ver om met me mee te gaan. En zoals hij al heeft aangegeven in nieuwsbrief 2 
moesten we vaak tegen kerels die en jaar of 4 ouder waren. Toen is het idee geboren om een school bas-
ketball toernooi te organiseren op de PIUS X MAVO en daar leden te werven voor de junioren teams. Dat 
was een geweldig succes! We hadden in no-time (tenminste, zo herinner ik mij dat) een jongens en mei-
den junioren team bij elkaar. Later zijn ook ‘onzenAd’ en ‘onsMiek’ erbij gekomen.  
          Wat ik me herinner van BC Bladel is dat het een belangrijk en mooi onderdeel van mijn jeugd en ons 
gehele gezin is geweest. Samen trainen, wedstrijden, uit gaan, trips naar het buitenland. Rivaliteit met Bu-
del, Almonte, EBBC en de Black Eagels. Allemaal zaken die de saamhorigheid versterkten. Alles bij elkaar 
een heel fijne en hechte groep vrienden en vriendinnen. Alleen maar leuke herin-
neringen! 
          Omdat we met z’n zo velen in ons gezin basketballden was er elk weekend 
wel iemand die de auto van moeders nodig had voor een uitwedstrijd. Daar heeft 
ze het nu nog over! En zeker met dit jubileum van BC Bladel komen de verhalen 
aan de eettafel weer naar boven. 
          Mijn liefde voor het basketball is gebleven. Ik vind het nog steeds een waan-
zinnig spectaculaire sport. Onze kinderen hebben voor andere sporten gekozen. 
Maar met enige regelmaat ga ik een kijkje nemen bij de Black Eagels (wij zijn uit-
eindelijke in Rosmalen terecht gekomen) en natuurlijk bij de EiffelTowers in ’s-
Hertogenbosch.  
          Ik kijk er naar uit om met de gehele familie van de Ven mee te doen aan 
het verbroederingstoernooi op 30 december. Hopelijk zien we weer wat oude be-
kenden en komen er nog meer mooie herinneringen naar boven. 
 
                                                                                                                 Jan van de Ven. 

 

OPLOSSING 
    vorige nieuwsbrief 

Staand: Miek van de Ven, Pieter Pijnenburg, Tonnie 
Kuijpers, Mark Heijmans †, Jeroen van de Burgt, 
Frank van de Weem Knielend: Stan Schoofs, Hans 
Daniels, Rob van Gerven † en Mark Hendriks 

 

 



REUNIE REPRISE in het Carillon 
 
                                                                                                                                    Christian van Gorp 

 

Op zondag 27 november heb-
ben we de oude hap nog 
eens bijeen geroepen. Op ver-
zoek van Gijs Megens die op 
het openingsweekend toch 
wat namen miste hebben we 
nog eens extra ons best ge-
daan om wat mensen van het 
eerste uur naar Bladel te ha-
len. Plaats van handeling (het 
vroegere Carillon) huidige 
Brasserie Snieders. Mee aan-
schoven: Erelid Hans van Gin-
kel, jarenlang penningmeester 
geweest van de vereniging, 
nu wonend in Zwijndrecht; ver-
der Dick Sax, secretariaat ge-
houden in beginjaren uit Til-
burg, Toos Kierkels, voormalige 
uitbaatster van het Carillon en 
weduwe van Ton Kierkels, 
voorzitter, Guus de Haan 
(Hoogeloon), Gert Sluis 
(Veldhoven), Ludo van de 
Ven, Lex van Sambeeck, Re-
nee Heijmans, Jan Smets, Gijs 
Megens en Christian van 
Gorp. Bericht van verhindering 
ontvangen van Hazel en Just 
Hageman en ook Bert Gruter 
die in Mexico vertoefde.  
De fotograaf en schrijver dezes 
verliet voldaan om 10.22 uur 
de Markt.         

 
Linkerfoto: twee 
Ereleden met el-
kaar in gesprek 
en wel Hans van 
Ginkel(l) met Jan 
Smets(r) 

 
Linkerfoto: Toos 
Kierkels vermaak-
te zich opper-
best. Met Mariet-
te van Sam-
beeck(r) en Inge 
van de Vorst (m)  

 
Linkerfoto: 
Van links naar 
rechts Renee He-
ijmans, Gert Sluis, 
Christian van 
Gorp en Lex van 
Sambeeck 

 
De reis was niet zo ver voor Dick 
Sax (l) vanuit Tilburg en ook nog 
een zoon wonend in Bladel 
Rechts Mieke Smets 

 

27 November Brasserie Snieders (CARILLON) 

 
Links wat vaag in beeld 
(oorzaak van een gebrekkig 
talent van de fotograaf) 
Guus de Haan met verder 
Lex van Sambeeck en wat 
getrukeerd Gijs Megens en 
de hand van Ludo vd Ven  

 
Ook de fotoboeken kwamen te-
voorschijn 


