
 NIEUWSBRIEF 

 

J U B I L E U M  P R O G R A M M A  
  Nummer 7 

 

 10 APRIL -10 APRIL -10 APRIL 

BEZOEK WEDSTRIJD in WEERT 

IN DIT NUMMER: 

Bezoek Weert 10 APRIL 1 
Carnaval terugblik 2/3 
BITO NIEUWE SPONSOR 4 
Historie 100ste lid 4 
Suzanne Kok vanuit Nieuw Zeeland 5/6 
Bezoek commissie aan BSW Stepco 7/8 
Interview met Henk Hermans 9 
Tipje Senioren weekend 10 

           Zoals bij menigeen wellicht nog op het net-
vlies staat gebrand, is BC Bladel tijdens het lus-
trumweekend vereerd met een bezoekje van 

Stepco BSW. Op zaterdag 17 september hebben 
zij in Bladel een oefenwedstrijd gespeeld ter 
voorbereiding op het komende basketbalsei-
zoen. Om ons te bedanken voor onze gastvrij-
heid zijn we met de hele club uitgenodigd om 
op dinsdag 10 april de thuiswedstrijd tegen Eiffel-
Towers te komen aanschouwen.  
           
          Op zaterdag 3 maart heeft de lustrum-
commissie alvast een voorproefje genomen, 
waarvan je verderop in dit  nummer een verslag 
kunt lezen. We zijn met open armen ontvangen 
en voelen ons erg welkom bij BSW! 
Is het voor jou ook al even geleden dat je een 
eredivisiewedstrijd 'live' hebt gezien? Wil je inspi-
ratie opdoen voor je eigen spel? Of heb je ge-

woon zin om voor één keertje de training in te rui-
len voor een avondje supporteren (of voor de 
dames: mannelijk schoon)? Ga dan gezellig met 
ons mee naar Weert! 
 
           De wedstrijd begint om 20.00 uur dus we 
verzamelen om 19.00 uur bij de sporthal in Bladel.  
 
         Graag even een mailtje naar: 
bcbladel40jaar@gmail.com om je op te ge-
ven. Geef daarbij ook aan of je (of je pa/ma, 
die natuurlijk ook mee naar de wedstrijd 
kunnen gaan kijken) met de auto komt zo-
dat we zeker weten dat we voldoende ver-
voer hebben.   

vertrek 19.00 uur Sporthal 
 

aanvang 20.00 uur 
 

Opgeven:    bcbladel40jaar@gmail.com 

 



Betoog van Pieter²  en Wino indrukwekKend     
                                                                                                                                     
                                                                                                                           door Christian van Gorp 

           In een geanimeerde ver-
gadering op de carnavalsmaan-
dag in het gemeentehuis deden 
Wino van Lieshout, Pieter van der 
Heijden en Pieter Pijnenburg een 
verwoede poging om de ban-
den tussen Muggezifters en BC 
Bladel nog eens te benoemen. 
Refererend aan de beroemde 

Frères du Basketball (eind zeventig- en begin tachtiger jaren), het duo Geurt-
zen/van Gorp als ook het Klientiem met Jan Smets en Ron te Riele en nu als so-
list Jan Smets in de rol van Blaalse Wendbuil. De vele deelnames met groepen 
en wagens aan de optochten als ook het aanbod aan geleverde Prinsen. Vijf 
in getal, een prima aantal voor een club van deze omvang met daarbij nog 
steeds drie aktief opererende leden van de Muggezifters t.w. Rene Heijmans, 
Ed Daniels en Chris van de Vijfeijke.  Ook het recente voorzitterschap van Bert 
Gruter die de Muggezifters en BC Bladel heeft geleid. En wat denk je van de 
drumcapaciteiten van onze Chris van de Vijfeijke in de OfgeZatBand?  
 
          De teleurstelling van de 41ste Prins in 2012 was dan ook niet op Prins Sta-
nislaus gericht, maar meer het voorbijgaan aan het Jubileum van BC Bladel, 
terwijl het honderdjarige Bladella in het voorafgaande jaar wel was gehono-
reerd. Een soort genoegdoening om dan het Marktplein te verrijken met een 
multifunctioneel PANNA BASKET COURT, kon wethouder Bons niet echt overtui-
gen. Hij wilde wel besluiten de handschoen (hem niet onbekend) hiervoor op 
te pakken en in een latere vergadering alsnog dit punt bespreekbaar maken. 
Het voelde iets van kluitje en riet ….    

 

En als Pieter met zijn vingertje 
wijst dan weet je zeker dat het 
allemaal ECHT WAAR is. 

Was dit die Hooge Akker….? 

Rene Heijmans, Miek van 
de Ven en Yvonne Smets 
met deelname optocht. 



Herstel van een Basketball traditie ???     
                                                                                                                                     
                                                                                                                           door Christian van Gorp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Met op de achtergrond een 
royaal bezette boerenkapel o.l.v 
Leon Lavrijsen en met Prins Stanis-
laus als scheidsrechter werd er 
toch flink strijd geleverd. Op de fo-
to rechts is Pieter Pijnenburg met 
Henk Kraaijvanger in gevecht om 
de bal. Eind van het liedje wist er 
toch weer niemand wat de defini-
tieve uitslag was en werd er rich-
ting feesttent op de markt ge-
gaan. Het uiteindelijke rondje voor 
de winnaar werd er een uit eigen 
zak. Maar de bedoeling was dui-
delijk wat meer aktiviteit op de 
Markt, waar voorheen  
 
 Toernooien,  
 Volkspelen.  
 Dweilen met teilen.  
 Klompenvoetbal 
 
had plaatsgevonden en steeds 

Wino van Lieshout met een schotpoging 

was  BC Bladel hiervan de grote initi-
ator. Of 2013 ook een sportieve in-
slag krijgt moeten we nog maar af-
wachten. Wellicht met een Prins uit 
het Basketballnestje kan er voortge-
borduurd worden op dit gebeuren 
en aldus de traditie worden hersteld. 

Komt allemol goed en ‘vortdoen want ut 
is zo woensdagmerrege’ slogan Prins Sta-
nislaus  

 



Profile-Bito en BC Bladel sluiten 
nieuw sponsorcontract  door Johan Gubbels 

 
           Begin dit jaar heeft Profile-Bito een 4 jarig 
sponsorcontract met de basketballvereniging 
Bladel afgesloten. Wij zijn erg dat Profile-Bito ons 
MU18 team wil sponsoren. Hiernaast ziet u de da-
mes staan als trotse bezitter van de nieuwe shirts. 
 
           Ook coach Ruud van Avendonk is gewel-
dig trots op ‘zijn dames’. Ze doen het dan ook 
geweldig goed en werden vorig jaar winterkam-
pioen. In 2012 komen ze in een nieuwe competi-
tie uit en ook daarin doen ze het erg goed. Me-
nig partijtje wordt wederom gewonnen.  
 
           Wij zijn erg trots dat een echt Bladels bedrijf 
een echte Bladelse vereniging als BC Bladel 
steunt. Profile-Bito is de vierde grote sponsor van 
BC Bladel. We hopen deze sponsorrelatie nog 
lang te mogen onderhouden!!  

  

 

Het prachtige pand aan de Sniederslaan 



Buitenlandse Correspondente Suzanne Kok  
vanuit Nieuw ZeelanD                                              door Suzanne Kok 

 
         Toen Suus mij vroeg of ik 
voor de Nieuwsbrief van BC 
Bladel een stukje wilde schrij-
ven over mijn basketbaltijd bij 
BC Bladel reageerde ik meteen 
enthousiast! Natuurlijk wil ik dat 
doen, ik heb een geweldige 
tijd gehad bij BC Bladel! Maar, 
wat moet ik dan eigenlijk alle-
maal schrijven, zie hieronder 
de poging. 
 
           Ik ben begonnen met 
basketballen toen ik 15 jaar 
was, samen met Manon Mi-
chielse. Martin Michielse, haar 
pa, was natuurlijk al voor een 
lange tijd betrokken bij de club 
en nu was het tijd voor ons om 
ook erbij te komen. In die tijd 
was er geen meisjes team, dus 
Manon en ik startte meteen bij 
Dames 1 (dat was overigens 
ook het enige damesteam) sa-
men met Marije, Aaf, Linda, 

Monique en Wendy. We kregen meteen de smaak te pakken, basketbal 
was toch wel een erg leuke sport om te doen, maar we zouden het wel 
leuk vinden als we ook wat meer tegenstanders en teamgenoten van onze 
eigen leeftijd hadden, dus......... wij gingen leden werven! Tijdens de pauzes 
in de aula van het Pius X College liepen we meiden van onze leeftijd te ver-
leiden om ook te komen basketballen, en dat lukte! Suus, Carla, Marjoleiin, 
Akke, Anneke en nog wat anderen kregen we toch maar mooi mee naar 
de club en zo ontstond ons Junioren team. We kregen eerst training van 

hadden we allemaal heel erg goe-
de ideeën wat we allemaal kunnen 
doen: trampoline springen (die hele 
grote turn-trampline), een vrije worp 
nemen door eerst de bal heel hard 
op de grond te stuiteren, slagbal en 
nog veel meer! Misschien niet altijd 
even goed voor de basketball skills, 
maar wel goed voor de teambuil-
ding! 
 

          Nu ben ik in 
Nieuw-Zeeland aan 
het basketballen, 
maar ik mis wel een 
beetje de gezellig-
heid van BC Bladel. 

We hadden wel echt een heel erg 
leuk team........ Ik woon in Hamilton, 
dat is best wel groot, maar een ech-
te basketbalcompetitie hebben ze 
dan toch weer net niet. Als ik, net als 
in Nederland, twee keer in de week 
wil trainen en in de weekenden 
wedstrijd wil spelen, dan moet ik zo 
goed zijn, dat ik in het Waikato team 
(provinciale team) terecht kom en 
helaas heb ik daar net te weinig ta-

Marije en later van Bert. Jos heeft ons 
ook nog gecoacht, maar die wilde 
niet meer toen hij samen met Carla 
een setje werd. Jammer, want het 
jaar dat Jos ons coachte werden we 
toch maar zowaar tweede in de 
competitie, terwijl we onze allereerste 
wedstrijd met 129 tegen 12 verloren! 
We hadden dus toch wel wat dingen 
geleerd, wat best lastig was, want zo-
als iedereen in die leeftijd waren we 
ontzettend eigenwijs! 
 

          In de tussentijd 
werden we wat ou-
der en gingen er 
wat leden weg en 
kwamen er weer 
nieuwe bij, maar de 

kern bleef altijd! En, dat was ook altijd 
gezellig! Vorig jaar was ook een top-
jaar, het was mijn laatste seizoen voor 
BC Bladel, omdat ik in mei 2011 naar 
Nieuw-Zeeland ben geëmigreerd. Ik 
weet niet meer precies op welke plek 
we zijn geëindigd, maar we liepen als 
een trein. Hoe dat Maarten het ge-
daan heeft, weet ik nog niet, maar 
het lukte hem best aardig om een 
stuk of 10 eigenwijzen vrouwen in een 
gareel te leiden, want dat eigenwijs 
dat hoort misschien niet alleen bij de 
leeftijd, maar ook wel bij ons als 
team. Als we geen trainer hadden, 



Buitenlandse Correspondente Suzanne Kok  
vanuit Nieuw ZeelanD                                              door Suzanne Kok 

lent voor...... Ik speel nu iedere maandag basketbal met 
een aantal meiden die allemaal net zo goed zijn als Jo-
sefien. Voor degene die Jozefien niet kennen, Jozefien 
heeft eredivisie basketbal gespeeld. Ik heb ze een aan-
tal keren gevraagd of ze het niet vervelend vinden dat 
ik ook kom ballen, omdat ik het niveau wel behoorlijk 
wat naar beneden trek. Maar, ze hebben me vele ma-
len gerustgesteld 'don't worry, you are doing fine, as 
long as you keep on running!', dus dat doe ik dan ook 
maar. Ik ren mijn benen onder mijn lijf vandaan! Met re-
sultaat, want ik kan toch behoorlijk wat fast breaks lo-
pen! 
 
           Omdat ik dit maar 1 keer in de week doe, ben ik 
ook maar gaan netballen, lang niet zo leuk als basket-

bal, maar ik moet toch een beetje in beweging blijven. 
Netball is een combinatie van korfbal en basketbal. Het 
vervelende eraan is dat je elkaar niet aan mag raken, 
dus ik ben al regelmatig afgefloten omdat ik mijn 
'mannetje' aan het guarden was met mijn hand in de 
pass-line zoals ik dat van Maarten geleerd heb. Maar 
goed, zelfs ik leer nog steeds wat bij, nu doe ik hetzelfde 
maar houd ik mijn handen naar beneden, dan mag het 
namelijk wel ;-) 

 
           Toch blijf ik me nog steeds een 
beetje als deel van het damesteam 
voelen, ook al ben ik wat verder weg. 
We hebben gewoon echt een super ge-
zellig topteam en ben ook iedere keer 
weer blij om de verslagen te lezen. Ieder 

weekend kijk ik tegen wie we weer moeten en schat ik 
onze kansen in, soms heb ik gelijk, andere keren helaas 
niet. Hier zal ik niet hetzelfde vinden als wat ik bij BC Bla-
del heb gevonden, maar daar staan hier dan weer an-
deren dingen tegenover, zoals een erg relaxte sfeer. Hier 
gaat alles gewoon net een versnellinkje lager, wat dus 
heerlijk is op het werk, omdat we dan lekker wat extra tijd 
hebben om ook gezellig met elkaar te kletsen en een kof-
fietje of een theetje te drinken, dat is altijd puur genieten! 
Of, als ik terugkom van het rennen, lekker uithijgen hier op 
mijn deck met een heerlijk verfrissend glaasje water uitkij-
kend over die mooie fluweel zachte heuvels! Nieuw-
Zeeland echt een geweldig land om in te wonen, maar 
ook om vakantie te vieren, dus mocht je een keer in de 
buurt zijn, schroom niet om even langs te komen in  
Whatawhata, Hamilton! 
                               

                                                                                                  Suzanne Kok  

 

 

 

 

 



B&B at W 
 
Business & basketbal te Weert                                                               door  Christian van Gorp 

De jaarlijkse bijdrage is minimaal € 2500 en 
verder worden er ook reclamegelden ge-
genereerd uit boarding, wedstrijdbal, pro-
grammablad...etc...  Met de hoofdspon-
sor is een tweejarig contract afgesloten 
met een optie voor een derde jaar en 
mocht er een nieuwe sponsor zich melden 
die garant staat voor een groter bedrag 
kunnen de wegen zich scheiden met we-
derzijds goedvinden. 
          De business ruimte is een jaar of 
twintig geleden met eigen middelen ge-
bouwd en met de gemeente is de af-
spraak gemaakt om de grond te pach-
ten. Op deze wijze kan men de horeca 
ruimte ook zelfstandig exploiteren en deze  
is ook vrijwel elke dag bezet met aktivitei-
ten . De vloer in de hal wordt 2 uur voor de 
wedstrijd aangebracht op de bestaande 
houten vloer omdat de NBB wil dat enkel 
de lijnen van het basketball zichtbaar zijn. 

dacht voor wéér een nieuwe sponsor en 
de presentatie van een automobielbedrijf 
(in deze ruimte aanwezig met een heuse 
4WD als showmodel). Ook de agenda 
voor de komende maand werd doorge-
nomen met basketbalactiviteiten maar 
ook o.a. een clinic voor de sponsoren en 
hun uit te nodigen gasten. Een etentje 
wat op de planning staat; het is NETWER-
KEN geblazen en daar wordt alle ruimte 

voor gecreëerd.  
          Inmiddels heeft de club 
120 businessleden en is zij bui-
tengewoon aktief. Uiteraard 
hebben  zij een relatie met de 
vereniging maar zorgen enkel 
voor de financiële ondersteu-
ning van het eerste team. Er 
wordt gewerkt met een begro-
ting van 450.000 euro en voor 
Hans is dit een full time functie. 

           Op zaterdag 3 Maart was de lus-
trumcommissie uitgenodigd in de business 
ruimte van Stepco Weert. We werden ont-
vangen door de Heer Piet van Moorsel 
die de PR verzorgt bij de basketbalclub. 
De relatie met betreffende club is prima 
en die wordt op deze manier ook goed 
onderhouden. Tijdens het openingsweek-
end van dit lustrumjaar was Stepco bij ons 
te gast voor een demonstratiewedstrijd.  
Piet memoreerde aan Robin 
Soetens en Fedde van de Brink 
die ook voor Weert gespeeld 
hebben en ook nog regelmatig 
te gast zijn bij thuiswedstrijden.  
Er was koffie en cake en twintig 
minuten voor aanvang van de 
wedstrijd werden we toegespro-
ken door Hans van de Ven, ma-
nager van de club. Hij verwel-
komde iedereen en vroeg aan-

Marlou, Vera en Suzanne En de Bob was er ook bij 

Een alleyoop 



B&B at W 
 
Business & basketbal te Weert                                                               door  Christian van Gorp 

           Met een streetdanceclub 
uit Weert is de afspraak gemaakt 
dat bij elke thuiswedstrijd een 
aantal dancers tijdens de Time-
Outs en tussen de kwarten hun 
kunsten vertonen onder de dreu-
nende bastonen van de house-
muziek. 

 Coach 
Jim Meil 
deed 
vooraf 
aan de 
wedstrijd 
een tech-
nische uit-
eenzetting 
van de te 
verwach-
ten tegen-

stander en hun spelsysteem en 
gevaarlijkste speler(s). Ook na de 
wedstrijd gaf hij uitleg over het 
verloop van de GAME en de con-
clusie in de kleedkamer.  

GEEF JE OP  
 

VOOR 
 

dinsdag 

10 
APRIL 

 
aanvang 20.00 uur 

 
bcbladel40jaar@gmail.com 

          Na afloop van de wedstrijd kwamen 
ook de spelers van Weert in de business-
ruimte. “dit is verplicht en wordt in het 
contract opgenomen” zegt Piet van 
Moorsel “en anders volgt er een boete” 
vult hij daarbij aan. Slechts twee spelers 
komen uit eigen kweek. De overigen wor-
den via een makelaar gecontracteerd en 
dit zijn meestal spelers die de NBA net niet 
halen en hun geluk in Europa willen zoe-
ken. Hun mentaliteit heeft ook iets van pio-
niers en avonturiers en het is steeds weer 
nodig ze aan hun afspraken te houden. 
Piet is daar de juiste man voor streng en 
rechtvaardig en ook een beetje een va-
dertje. Al met al hebben wij genoten van 
de ambiance, oh ja de wedstrijd werd ge-
wonnen door de Magixx uit Nijmegen 
maar met een volgende bekerconfronta-
tie eind van de maand in het verschiet 
werd dit als een voordeel bezien.                                      
                                 Christian van Gorp   

 

 

 



 

HENK HERMANS  since 1974 
                                                                                            
                                                                                                                  door Christian van Gorp 

Henk Hermans meldde zich in 1974 
bij de club als 16-jarige knaapje. 
            
           Hij hield zich voordien bezig 
met de paardensport en wel speci-
fiek het dressuur rijden. Bij rijvereni-
ging Sint Petrus kon dat individueel 
als ook in formatie met achttallen. 
Toen zijn paard ziek werd moest hij 
noodgedwongen hiermee stoppen. 
Op zijn zoektocht naar andere spor-
ten volgde hij eerst enkele trainingen 
bij de Volleybalclub, maar dat was 
voor Henk een beetje te rustig. Daar-
na kwam hij bij BC Bladel terecht. In 
het recreantenteam, (zijn eigen 
kwaliteiten wellicht onderschattend) 

werd hij perfect opgenomen door Gijs Megens, Lex 
van Sambeeck, Pieter van Bladel, Hans van Ginkel, 
Henk van Doremalen. Later speelde hij ook met o.a. 
Martien Michielse , Peter Wouters. 
 
          Zo was Henk dus al 25 jaar aktief spelend toen in 
1999 Martien Michielse en Hans Merkx hem vroegen 
om het wedstrijdsecretariaat over te nemen. In hun 
streven het roer om te gooien en kader voor de club te 
rekruteren nam Henk die handschoen op en nestelde 
hij zich zowel in het bestuur als in de Technische Com-
missie. Sinds seizoen 2005/2006 is zijn takenpakket gewij-
zigd. Dit ligt nu op het vlak van evenementen. De jaar-
lijkse zomermarkt in Bladel waar BC Bladel al meer dan 
35 jaar een rommelmarkt organiseert is daar een on-
derdeel van. Maar er is meer….. 
 
          In november 2007 las Henk in een plaatselijke 
krant de aankondiging dat de Koninginnemarkt Hapert 
zou gaan stoppen. Henk vond dat onverteerbaar en 
stapte samen met Peter Maas op het toenmalige be-
stuur af. Hij zocht naar ondersteuning. Die vond hij en 
zocht verder. “Toen ik een man of acht om me heen 
had verzameld, zijn we aan de gang gegaan. Het eer-
ste jaar heeft het oude bestuur ons nog geholpen 
maar daarna moesten we het alleen doen. Ik moet 
zeggen: we doen het heel aardig.” Henk heeft enorm 
veel contacten en durft deze te gebruiken. “Vaak gooi 
ik alleen maar de lijntjes uit, andere bestuursleden ha-
len het visje dan binnen.” Alle ideeën zijn welkom. “We 
zijn er zo’n ZES tot ZEVEN maanden per jaar mee bezig, 
BEZOEKEN de middenstand, de sponsoren, de deelne-
mers aan de kunstmarkt. Vaak hebben zij ook goede 
ideeën, wij kijken dan of het haalbaar is. Tot nu toe 
hoeven we niet vaak nee te verkopen. Ons standpunt 

is: ‘niets is te gek’, alles is bespreekbaar. We zorgen 
ervoor dat de Koninginnemarkt voor iedereen iets 
te bieden heeft.” Deze markt gaat dit jaar zijn vijfde 
editie beleven en in een volgende uitgave komen we 
hier nog uitgebreid op terug. 
 
          Doelstelling voor Henk was om de contributie  
verhoging van BC Bladel zo lang mogelijk uit te stellen. 
Ondanks de zaalhuur verhoging van de gemeente van 
25% is deze dan ook al 5 jaar ongewijzigd. Complimen-
ten hiervoor want daarmee blijf je de binnensporten 
betaalbaar houden. Henk kan helaas niet terug kijken 
op een zelf behaald BC Bladel kampioenschap, dat 
neemt niet weg dat hij zich altijd bijzonder thuis ge-
voeld heeft in de basketballiefde van BC Bladel en 
veel plezier eraan beleefd. Dieptepunt was dan ook 
het fysieke ongemak van knieën en daarmee 
de blokkade om nog een balletje te werpen. 
                                                             Christian van Gorp 



JIJ  

 
VRIJWILLIGER  

 
voor  

 
de 

 

KONINGINNEMARKT 
 

Aanwezigheid van 3 À 4 uur 
of 

Aanwezigheid hele dag 
 
 

Geef je op bij: 
 

Lex van Sambeeck   382098 
Renee Heijmans    386702 
Johan Gubbels    387114 

 

 
 
Net als je denkt: dit jubileumjaar kan haast niet gaver worden, knallen we 
er weer een volgende activiteit tegenaan. Op 8, 9 en 10 juni zijn alle BC 
Bladel leden van 18 jaar en ouder uitgenodigd voor een ultravet senioren-
kamp! We hebben een supergezellig programma voor jullie in petto met 
precies de juiste combinatie van activiteiten en lekker genieten van het 
zonnetje (hebben we al besteld) met een pilsje/wijntje/colaatje in de 
hand (hebben we nog niet besteld maar komt goed).  
 
Wat moet je weten: 
 

 vertrek op 8 juni rond 19.00 uur;  
 terugkomst in Bladel op 10 juni rond de middag;  
 kosten: ongeveer € 60,-  
 op zaterdag 9 juni zorgen we er voor dat we de EK-

wedstrijd Nederland-Denemarken kunnen zien;  
 daar móet je bij zijn! 

 
In verband met het boeken van activiteiten willen we graag weten of je 
hierbij aanwezig zult zijn. Aanmelden kan via bcbladel40jaar@gmail.com. 
Als je naast je enthousiaste reactie ook even laat weten of je zou willen rij-
den (kosten worden uiteraard vergoed) zijn wij helemaal blij. Graag aan-
melden voor 15 april! 
 
Nadere info volgt z.s.m. 
 
Groeten van de kampcommissie. 
 

Lieve  
BC Bladel senioren! 


