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           Allemaal weten we, dat een nieuwe sport-
hal bouwen een langdurig traject is. De basket-
ballers van BC Bladel worden blijkbaar wat onge-
duldig. In BC Bladel-kringen kun je het alom ho-
ren:  de maat is vol. 
            
Uiteraard snappen de mannen van BC Bladel 
ook wel, dat een complete sporthal niet in een 
keer door de raad goedgekeurd kan worden. Ze 
richten hun pijlen daarom op een pannabasket-
court op een centrale plek in de gemeente.  

 
          Naar verluidt willen ze maandag 20 fe-
bruari deze zaak eens aan de orde brengen 
tijdens de carnavaleske raadszitting van De 
Muggezifters. De initiatiefnemers denken een 
goede kans te maken, want de banden met 
de Bladelse carnavalsvereniging zijn talrijk en 
bijzonder. In deze Nieuwsbrief kun je daar 
meer over lezen.  Of dat voldoende is, zal 
echter nog moeten blijken.  
 
          BC Bladel kennende zullen ze echter on-
getwijfeld nog op een geschikt moment een 
‘geheim wapen’ in stelling brengen. Dat zal 
nodig zijn, want zo makke-
lijk zal prins Stanislaus XV en 
zijn Raad van Elf niet ak-
koord gaan met de plan-
nen.    
          Het spektakel is 
maandag 20 januari in het 
gemeentehuis tijdens de 
carnavaleske raadszitting 
van CV De Muggezifters. 
De aanvang van de raads-
zitting is om elf voor een. 

maandagmiddag 

12.49uur 



 
Steven van Zuillichem was de eer-
ste persoon die in het Sumo pak 
durfde.  “ Was vooral lastig om op 
te staan”  zei hij. 
Andere memorabele sumo batt-
les: Roos vs Panzu en Jorg Melis vs 
Gijs Bles  
En het bleef nog lang gezellig! 

GENERATION BATTLE 
 

voor de ja ja ja 
 

‘VAN DE VENNEN SR’ 

 

hier in de witte shirts 

Sumo STRIJD 
 

Moeilijk maar grappig 

in blauwe s... pakken 

Deelnemers: 24 
Ouders: 12 Leden: 12 
 
Winnaars: OUDERS, die geen 
medelijden hadden met de 
kroost en in de laatste aanval 
wisten te scoren en met 3-2 te 
winnen. 

 

VERBROEDEREN super geslaagd 
                                                                                                                                              
                                                                                                                                     

OUDER KIND 

 

In een sportieve strijd wisten de Seniorvennen hun 
eigen kroost en dus jeugdige tegenstanders, zij 
het nipt, maar dan toch lekker wel te verslaan.  

Ludo en Robin leggen uit 



Het Palet (Hapert) 12 
St. Lambertus (Vessem) 7 
Mariaschool (Bladel) 5 
Mariaschool (Reusel) 4 
De Toermalijn (Bladel) 4 
De Disselboom (Wintelre) 3 
St. Lambertusschool (Netersel) 3 
Meester Gijbels (Knegsel) 3 
D'n Opstap (Lage Mierde) 2 
St. Jan (Duizel) 2 
St. Lucij (Steensel) 2 
De Akkerwinde (Hooge Mierde) 2 
De Leilinde (Reusel) 1 
De Marnixschool (Hapert) 1 
St. Jacobus (Eersel) 2 
St. Willibrordus (Eersel) 1 
Clemensschool (Hulsel) 1 

Hapert 13 
Bladel 9 
Vessem 7 
Reusel 5 
Wintelre 3 
Netersel 3 
Eersel 3 
Knegsel 3 
Lage Mierde 2 
Duizel 2 
Steensel 2 
Hooge Mierde 2 
Hulsel 1 

Netersel 3 870 0,003448 
Vessem 7 2175 0,003218 
Hapert 13 5700 0,002281 
Knegsel 3 1341 0,002237 
Wintelre 3 1910 0,001571 
Steensel 2 1376 0,001453 
Hulsel 1 720 0,001389 
Hooge Mierde 2 1669 0,001198 
Duizel 2 1914 0,001045 
Lage Mierde 2 2000 0,001000 
Bladel 9 9820 0,000916 
Reusel 5 8190 0,000611 
Eersel 3 9296 0,000323 

 

INDRUKWEKKENDE CIJFERS bij SCHOLENTOERNOOI 

DEELNEMENDE TEAMS 

TEAMS per SCHOOL 

TEAMS in verhouding tot het aantal inwoners 

 

ne- 

mers! 

246 

 
 
 
 

deel 

 

Gesponsord door kinderopvang  club Hasta la Pasta en woonservicewinkel Frans Soetens 



 

MARTIEN MICHIELSE man met BC BLADEL HART 
                                                                                             
                                                                                                                                    door Christian van Gorp 

Een glimlachende OPA 
Martien met kleinzoon  
TIMO op zijn arm doet 
open op de Bonkelaar 
nummer elf. 
 
          Ook Martien maakte 
pas echt kennis met de 
basketbalsport op de mid-
delbare school en hij be-
zocht die in Eersel en meld-
de zich dan ook aldaar bij 
de plaatselijke club. Die 
was echter maar een kort 
leven beschoren en dus 
klopte hij bij BC Bladel aan.    

Och hij speelde zijn wedstrijdjes mee en zonder aarzelen 
somt hij de namen op van: Gijs Megens, Gert Sluis, Hans 
van Ginkel, Theo Heijmans, Jan Smets, Paul Smets, Gerrit 
Bles, Just Hageman, Het juiste jaar kunnen we niet ver-
tellen maar een 25 jaar moet dat toch zeker geleden 
zijn. (red: op de ledenlijst van 1988 aanwezig en helaas 
een hiaat in het archief tussen 1983 en 1988 ) 
           Gestaag druppelde het ledental echter achteruit 
(1998 rond de vijftig leden slechts) en het was de toen-
malige voorzitter Henri Craens die Martien overhaalde 
om bestuurlijk mee in te stappen. Samen met Bert Har-
togs  en Rene Heijmans hebben zij een beleidsplan 
neergelegd met een visie om meer breedte en kwaliteit 
te garanderen voor de toekomst. Spilpunt hierbij was de  
Technische Commissie die weer in het leven werd ge-
roepen. Dáár moesten de basketbalzaken in geregeld 
worden en de algemene zaken waren dan voor het 
hoofdbestuur.  

          We wilden heren 1 zo hoog mogelijk laten spelen. 
En daarvoor moest er in elke leeftijdsklasse een basis 
team komen. Hierdoor zou de doorstroming ook natuur-
lijker en gezonder verlopen. Er kwamen contactperso-
nen voor de jeugd, voor de trainers en voor de scheids-
rechters. Die trainers werden gecoacht en geholpen 
met hun leerstof en aldus werd er een goed kader ont-
wikkeld. Noodzaak zag men ook in het behoud van een 
damesteam dat dreigde weg te vallen. En daarom en-
thousiasmeerde Martien zijn dochter Manon en die 
trommelde enkele vriendinnen op waardoor die tak ge-
lukkig behouden kon blijven. 
 
          Er werden organogrammen neergezet met proto-
collen en taakomschrijvingen voor elke functie. Tevens 
werd er ook eens goed gekeken naar het ledenbe-
stand en daarbij geconcludeerd dat de helft slechts uit 
Bladel kwam en de andere 50% dus uit de regio. Niet 
alles concentreren in Bladel maar basketball naar de 
regio brengen was het credo met trainingsgroepen in 
Hapert en inmiddels ook in Eersel. 

          In het begin was het natuurlijk 
puin ruimen en vooral ongenoegens 
wegnemen en ook mensen/ leden/
ouders geruststellen. Dit kostte veel 
tijd en was energierovend maar om-
dat er een click was in het drieman-
schap (Bert, Renee, Martien) wisten 
zij de negatieve spiraal te keren en 
die in een positieve richting om te 
zetten. Korte lijntjes met het bestuur 
door daarin zitting te nemen. Mar-
tien is geen man van op de voor-
grond treden en zegt nog eens met 
nadruk dat die click zo belangrijk 
was; het in elkaar geloven, elkaar 
ondersteunen en dat alles om sa-
men de klus klaren. En natuurlijk on-
voorwaardelijke steun van bestuur. 
Martien geeft als  voorbeeld: een 
contract van een trainer waarin we 
omschrijven dat eigen jeugd voor-
rang heeft en spelers van ’elders’ 
niet een eerste prioriteit genieten.   
  
          Voor de trainingsgroep in Ha-
pert heeft Martien de opstart ge-
daan en ook enkele jaren de trainin-
gen verzorgd.  

Benjamins Kampioen maart 2003 
Met de coaches Renske, Jojanneke en Manon 



           Ook heeft Martien het ontstaan van het BASKET-
BALBOLWERK REGIO EINDHOVEN mede mogelijk ge-
maakt. Hierbij werkte een aantal verenigingen uit de 
omgeving van en uit Eindhoven zelf, samen met de be-
doeling van talentontwikkeling. Hieruit ontstond een 
team dat onder de vlag van PSV/Almonte ging spelen. 
Wat Martien daar samen met Bert Hartogs heeft ge-
daan is er voor zorgen dat niet alles maar naar PSV nor-
men ging maar dat ook de kleinere verenigingen hierin 
inspraak hadden. Zo konden we voorkomen dat alles 
om PSV draaide en dat ook de kleinere verenigingen 
ondersteuning konden krijgen vanuit het bolwerk. Dit 
bolwerk werd gevormd door 7 verenigingen en was een 
pilot van het NSF waarin voor een periode van drie jaar 
subsidie ter beschikking werd gesteld. Dit werd destijds 
geleid door Corne Boot.   
De onderliggende band werd in een open en transpa-
rante omgeving besproken, problemen en mogelijke 
oplossingen  werden benoemd; gezamenlijk cursussen 
gepland en die werden ook naar de regio gehaald 
(scheidsrechters). Er zaten voordelen aan n.l.de talen-
ten werden op een hoger plan gebracht door met ta-

 

MARTIEN MICHIELSE man met BC BLADEL HART 
 

                                           door Christian van Gorp 

lenten van andere clubs te kunnen trainen, maar ble-
ven tevens beschikbaar voor hun eigen club. Helaas 
kwam met het stopzetten van de subsidie hier een ein-
de aan. 
 
          Als we aan Martien vragen wat zijn meest memo-
rabele herinneringen zijn begint hij met een verrassende 
maar begrijpelijke gebeurtenis:  
 De terugkeer van het Eerste Herenteam in de 

Hoofdklasse. Dit was het resultaat van de ingesla-
gen weg; dus niet zozeer de kampioenswedstrijd 
dan wel het gevolg. Een resultante van de inge-
slagen weg en een terecht SAMEN behaald suc-
ces.  

 Ook noemde hij de integratie van de rolstoelers 
die SAMEN met de valide spelers de club vorm-
den. Een dieptepunt was dan ook inherent met 
het stoppen van deze groep door een gebrek 
aan spelers.  

          Hij speelde nog mee in de re-
creatiegroep tot een 3 jaar terug en 
heeft op zeer respectabele leeftijd 
nu zijn basketbalschoenen wegge-
stopt. Over zijn inzet bij de club is hij 
duidelijk, zolang je er plezier aan be-
leeft en dat met meerdere personen 
kunt doen maakt je dat rijker. En met 
die levenservaring heb ik ook op 
mijn werk daarvan voordeel gehad 
om mensen in te schatten, te moti-
veren en samen te werken. Ook heb 
ik mezelf daarbij beter leren kennen.  
 
          Door niet meer actief de sport 
te bedrijven is ook de directe bin-
ding wat verdwenen en maken we 
graag plaats voor andere kaderle-
den.  
                               Christian van Gorp 

Timo met Opa Martien 

Trainingsgroep Hapert 2004 

(Noot Redactie) 
MARTIEN BEDANKT 
MARTIEN BEDANKT 
MARTIEN, MARTIEN,  
       MARTIEN BEDANKT 



Halverwege het Jubileumjaar 
                                                                                 
                                                                                        Voorzitter Johan Gubbels 

 
           Nog een beetje brak van de 
kerstdiners, alle toernooien van mijn 
zoontjes, het eigen verbroederings-
toernooi, verschillende oud op nieuw 
vieringen, wil ik graag nog even in de 
pen (lees computer) kruipen om nog 
enkele gedachtes te delen rondom 
het veertigjarig bestaan van de club 
en dan met name rondom het jubile-
umjaar waar we nu halverwege zijn… 
           Wat hebben we eigenlijk een 
geweldig jaar gehad tot nu toe waar-
in erg veel gebeurd is. We zijn begon-
nen met een jubileum weekend. Op 

16 en 17 september is het jaar geo-
pend met een Poolse-break toernooi. 
Dit evenement is zo goed bevallen 
dat het gelijk navolging gekregen 
heeft tijdens het verbroederingstoer-
nooi. Zelfs Hans Merckx kwam voor dit 

weekend overgevlogen uit Canada. 
Helaas voor hem raakte op de vlucht 
naar Schiphol zijn koffer kwijt. Nadat hij 
bij TopShop nog even nieuwe basket-
balschoenen gehaald had, ging hij in 
de vijfde aanval van het toernooi 
door zijn enkel, en kwam er voor hem 
helaas een abrupt einde aan zijn ge-
droomde comeback bij BC Bladel.   
          Op zaterdag 17 september 
kwam Henk Pieterse langs om een cli-
nic te geven. Hoewel deze clinic niet 
heel druk bezocht werd, was hij wel 
erg amusant en leerzaam.  Tenslotte 
kwamen de heren van Stepco Weert 
in actie in een wedstrijd tegen de he-
ren uit Zwolle. Nadat de baskets op 
geheel Blaalse wijze aan de grond 
verankerd werden (nog dank aan de 
firma Antonis..) gingen de heren ge-
heel los om een spetterende show te 
geven.  

          ’s Avonds was de avond van de 
reünie. Leden en oud leden hebben 
veel en lang verhalen uitgewisseld 
over weet je nog…, hoe gaat het met 
die… Leuk je weer te zien… enz.   Het 
werd een avond waar nog vaak aan 
herinnerd wordt die opgeluisterd werd 
door oude foto’s en fotoboeken.  
Na het jubileum weekend was het op 
11 november griezelen op de spook-
tocht.  Jos Wijnen, Christian van Gorp 
en Peter van Gompel hadden het op 
zich genomen om een spooktocht te 
organiseren op Landgoed Biestheuvel. 
De foto’s die op de site en in de 
nieuwsbrief te zien zijn spreken voor 
zich. Het was wederom een geslaag-
de avond.  
          Op het moment dat jullie dit le-
zen is dit alweer de 6e nieuwsbrief. On-
der de bezielende leiding van Christi-
an van Gorp zijn er reeds 6 nieuwsbrie-

ven verschenen waarin het ge-
hele heden en verleden van de 
club beschreven wordt aan de 
hand van verhalen van de le-
den en oud-leden. Ik heb in de 
tussentijd vele reacties mogen 
ontvangen waaruit ik mag aflei-
den  dat dit een geweldig suc-
ces is. Mocht je de nieuwsbrie-
ven nog eens willen nalezen, ze 
staan op de site onder events/
jubileum: 40 jaar. 
          Einde december was het 
weer tijd voor het verbroede-
ringstoernooi. Robin Soetens, 
Tom van Kuik en Ludo van de 
Ven hebben er mede voor ge-
zorgd dat het een groot succes 
werd.  Het toernooi werd geo-
pend door een wedstrijd tussen 
de oprichters van de club (Lex 
van Sambeeck, Christian van 
Gorp, Rene Heijmans, Bert Gru-
ter, Jan Smets en Gijs Megens) 
en anderzijds de ouderen van 

Start Poolse Break 

Aandacht fotoboeken  

Drukke REüNIE 



Halverwege  
het Jubileumjaar        Johan Gubbels 

de familie van Ludo van de Ven.  Ludo 
van de Ven liet een document zien 
waaruit bleek dat het eerste verbroede-
ringstoernooi  georganiseerd werd in 
1979. Hieruit blijkt dat we inmiddels het 
32e toernooi achter de rug hebben.  ’s 
Avonds werd er in het sportkafee Ren-
dez- Vous nog lang en stevig verbroe-
derd.  Veel van de oudgedienden heb-
ben daar aan mij aangegeven dat de 
club er sterk en gezond voor staat. Ik 
denk dat ik dat ik dat namens iedereen 
mag beamen.  
           Hoewel op de beurs het verleden 
geen garanties geeft voor de toekomst, 
heb ik er voor dit jubileum jaar alle ver-
trouwen in dat dit grandioze half jaar 
voor BC Bladel wel garanties geeft voor 
de tweede helft van dit jaar. Ik ben er 
van overtuigd dat we een fantastisch 
mooie tweede helft tegemoet gaan met 

een senioren weekend, een groot scho-
lenbasketbaltoernooi (ca.  250 kinderen 
van groep 5 t/m groep 8; er zijn er nog 
nooit zoveel geweest) en natuurlijk een 
knallend eindfeest.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik wil eenieder die op welke manier dan 
ook heeft bijgedragen aan het 40 jarig 
bestaan van de club heel hartelijk dan-
ken en wil jullie allen vanuit deze 
nieuwsbrief een goed, gezond en een 
fantastisch mooi basketbal jaar 2012 
toewensen!!! 
                                          Johan Gubbels 
                                  Voorzitter BC Bladel 

Van de Ven CLASH 

 

20 FEBRUARI 

CARNAVAL 
RAADSZITTING 

 

10 APRIL 

 

STEPCO BSW 
vs 

EIFELTOWERS 

 

8 - 10 JUNI 

SENIOREN  
WEEKEND  



 

CARNAVALS 
 

MAANDAG 
 

HERSTELD ?? 
 

NOSTALGI…. 

 

 

 

 

 
Begin jaren tachtig onder het motto 

DWEILEN met TEILEN 

EERSTE 
 

JUNIORENTEAM 
 

BC BLADEL 
 

NOSTALGI…. 

 

 

Staand: Henri Craens, John Mollen, Piet 
van de Ven, Harrie Dietz Knielend: Ton 
Kox, Paul Smets ţ en Sjef Roymans 

Staand: Mark Heijmans †, Wil vd Aalst, 
Gerard Busse, Ed Daniëls, Henri Craens 
(p.c.)Zittend: Pieter Pijnenburg, Hans Da-
niëls, Paul Smets †, Marius vd Weem 

Met hulp van materiaal van de waterpo-
loclub Platella werd op de Markt in Bla-
del ook een sportieve strijd aangegaan. 



Een reis naar Polen 
                                                                                                Door Renee Heijmans 

Pakosc 1998 
 
De gemeente Bladel en Pakosc in Polen zijn 
reeds een aantal jaren in vriendschap verbon-
den als de basketbalclub daar een bezoek 
brengt aan de lokale evenknie van onze vereni-
ging t.w. TKKF Swit. Vol enthousiasme vertrokken we 
op donderdag  21 mei 1998 vanaf “t Carillon aan de 
markt in Bladel.  
 
We zijn die dag met 4 auto’s richting Poolse grens gere-
den (ca. 700km). Met 160km/uur over de Duitse snelwe-
gen lijkt geen probleem. Echter vooral richting Berlijn 
werd er elke 10 km wel aan de weg gewerkt. Tot grote 
ergernis van onze wegenbouwer René. Bij de Poolse 
grens stond een zeer lange file van vrachtwagens die 
ook weer de nodige vertraging opleverden. Om de tijd 
te doden hebben we op de snelweg gezellig  een tijdje 
staan te voetballen.   

 
Eenmaal in Polen aangekomen dachten 
we dat er langs de kant van de weg 
met enige regelmaat schaars geklede 
dames stonden te liften. Echter op een 
gegeven moment zagen we dat er in de buurt steeds 
incasseerders (pooiers) stonden. Dus toen hebben we de 
liftsters maar op hun wipplaats laten staan dit tot onge-
noegen van onze grootste charmeur Pieter van der Heij-
den. 
 
We vervolgden onze weg rich-

ting Poznan. Door een navi-
gatiefout zijn we dwars 

door de stad gere-
den, Een chauffeur, 
good old Piwi, was 

wel goed gereden 
maar belandde in een 

file zodat deze toch later 
in Pakosc aankwam.  

 
In Pakosc werden we door een groot ontvangstcomité 

verwelkomd. Gelukkig sprak de zoon van de coach 
goed Engels. Dit was ook onze eerste confrontatie met 
hun geweldige gastvrijheid. Hier hoorden uiteraard ook 
diverse alcoholische versnaperingen bij. We werden on-
dergebracht bij Poolse gastgezinnen, met uitzondering 
van moederke Toos Kierkels die met haar 2 voor dat 
weekend geadopteerde dochters (Pascal en Annemie-
ke Kokx) in een schooltje op 1 slaapkamer werd onder-
gebracht.  Onze auto’s konden we netjes parkeren op 
de gemeentewerf die speciaal voor ons dag en nacht 
bewaakt werd.  

 
De tweede dag zijn we ’s morgens 
met een authentiek treintje van We-
necja naar Biscupin gereden. Daar-
na hebben we de middag gebruikt 
om Pakosc te bezichtigen en de lo-
cale horeca onveilig te maken. Om 
18.00uur konden we gaan trainen 
om de volgende dag niet geheel 
ongeoefend een toernooi te spelen.  
 
Na de training zijn we uitgenodigd 
voor een barbecue met oneindig 
veel van dezelfde worsten (very 
smaczny en soms ook brudny)bier 
en wodka. Berengezellig was het ze-
ker en beneveld waren we allemaal. 

pomoc 



Een reis naar Polen 
                                                                         
                                                Door Renee Heijmans 

 
Op zaterdag zijn we in alle vroegte met de nodige katers naar een 
kristalfabriek geweest en een zoutmeer. Vanaf 13.00 uur hebben we 
deelgenomen aan een basketbaltoernooi. Ondanks de aanwezig-
heid van een aantal prominente Bladelse basketballers hebben we 
de deksel flink op onze neus gekregen. Niet getreurd, we hebben 
daarna op uitnodiging van de gemeente met een door de moeders van de spelers 
klaargemaakte maaltijd ( met veel koolgerechten, ranja en nog eens kool en weer 
dezelfde worsten) heerlijk gegeten. O wat konden ze goed gotowac! (koken) 
Na het eten de koolsmaak weggespoeld 
met de nodige ranja en water. Enkelen 
van ons zijn daarna nog de horeca in Pa-
kosc gaan bezoeken om toch maar ze-
ker van die koolsmaak af te komen. 
 
Op zondag zijn we na een stevig ontbijt 
met wederom dezelfde worsten fanatiek 
uitgezwaaid door TKKF Swit en onze gast-
gezinnen. Vermoeid maar voldaan zijn 
we huiswaarts gekeerd. 
 
Enkele jaren later heeft TKKF Swit een be-
zoek gebracht aan Bladel. In een latere 
nieuwsbrief zal hier aandacht aan wor-
den besteed. 
 
Groeten, 
 
Przepraszam nie mowie po polsku 
(sorry ik spreek geen pools) 
Drie Polengangers, 
 
Toos, Piwi en René 

pomoc 

SUDOKU 
SPECIAL 

VUL in BOVENSTAANDE SUDOKU puzzel op elke lijn  
horizontaal en verticaal de letters in van 

 WENDY&GIJS 

&  S       

   N E D    

      IJ D W 

S  E       

      D  G 

  G IJ W    & 

 Y  G  N W S  

     E  N  

 W   D IJ Y   



P R I N S E N GA L E R I J   

B C  B L A D E L  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prins  
Jan den derde 

 
Wij gaon oe mee carna-
val niks meer leren, want 

echt fiste moette zelf 
proberen 

 
 
 
 

Loopgroep Optocht  
 

WE ZIJN (BE)SMETS(T) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prins  
Renee BeeCeeBee 

 
Bende jong of bende oud, 
met Carnaval nimde alle-

maal un Time out 
 
 
 
 

Tijdens de carnavaleske 
raadszitting werd er door le-
den van onze club een heus 
toneelstukje opgevoerd. Hier-
bij beeldt Gijs Prins Renee-
BeeCeeBee uit in zijn scheids-
rechterstenue  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prins  
Ed 

 
Een goede balans en re-
sultaat, is waar Prins Ed 

voor staat 
 
 
 

Bezoek Maria-school met 
een optreden van toekom-
stig basketball talenten Je-
roen en Luuk Daniëls 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prins  

Chris den Drummer 
 

Drie daoge gin zurrege , 
gin trammelant mee ne 
goeie maat en vol rit-
miek houde alles in de 

hand! 

 
Prins  

d’un Urste Chris 
 

Al(licht) we doen drie 
daag gin oog mir dicht. 
 
 
 
 

 
Optreden Les anciens  
frères du Basket-ball 

2006 

2000 1987 

2004 1996 



WEEKENDJE MALMEDY/de visclub van….. 
                             
                                                                                                                                              door  Just Hageman 

De visclub van Malmedy (Gijs, Gert, Theo, 
Just, met wederhelften)  
 
Na het uitspreken van de nodige intenties 
was het dan eindelijk gelukt een weekend-
je te plannen om met heren (b)vier de tac-
tiek en zo voor het seizoen te bespreken. Ik 
weet net of dat eigenlijk de bedoeling 
was, maar het klinkt in ieder geval wel. Op-
passen geregeld en auto maar inpakken. 

Ik was nog niet zo thuis in de wereld van de 
mobiele telefonie, maar Gijs gelukkig wel. 
Onderweg werden we gebeld door de 
moeder van Gijs. Op de een of andere 
manier verliep het gesprek niet helemaal  

Hier wordt de snoek gepakt. Toch veel 
ruimte nodig voor een weekendje. 

zoals beide partijen hoopten en 
werd uiteindelijk de opmerking, 
Ma wat harder praten want de 
verbinding valt weg tot een hoog 
gniffelniveau herhaald.  
In de auto hing inmiddels een 
doordringende geur van anijs.  
Gijs bleef heel geheimzinnig over 
waar die geur vandaan kwam en 
waarom deze snoek nu net naar 
anijs moest ruiken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na een gezellige reis en niet eens 
overdreven veel stops om ons te 
laven en te eten kwamen we aan 
in Malmedy. Meteen een sfeer 
van lekker weg en hoezo bespre-
kingen. We kunnen het over veel 
meer hebben dan basketballen. 

Het was natuurlijk niet de be-
doeling het hele weekend in lie-
derlijkheid door te brengen. De 
streek is dermate mooi dat we 
een wandeling moesten maken 
en of we wisten wat een gewel-
dig viswater er daar is. 

Wandelen geen probleem, 
maar vissen. Na de wandeling 
de dames achtergelaten en de 
heren met hengel en anijs naar 
het viswater. Ja, Gijs had een 
mengsel gemaakt dat  dermate 
veel vis zou lokken dat we die 
avond de buren ook nog uit 
zouden kunnen nodigen om ge-
zellig zelfgevangen vis te komen 
eten. 
Iedereen natuurlijk benieuwd 
naar de vangst ….. 

Kennelijk was er iets te vieren. 
Ik ben even kwijt wat, maar 
het smaakte er niet minder om 

Top weekend met veel verhalen, 
drank, lekker eten en een hoop ge-
zelligheid.  

Sorry voor de slechte kwaliteit van 
de foto’s, maar zelfs een modern 
fotobewerkingsprogramma heeft 
moeite met verouderde dia’s uit 
1982. 
                                         Gr. Just 

Professioneel of niet! 


