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           Koningin Beatrix zou er niet onverstandig aan doen 
een keer Hapert te vereren met een bezoekje op Koningin-
nedag. Daar weten ze namelijk precies hoe een goede 
braderie georganiseerd moet worden. Met leuke activitei-
ten voor de kinderen, veel verschillende kraampjes waar 
de dames lekker kunnen snuffelen en met stoere 
‘automotive’ voor de heren. Sinds vier jaar is er een com-
pleet nieuw stichtingsbestuur. Kartrekker is Henk Hermans. 
Hij was bang dat de Koninginnemarkt verloren zou gaan en 
heeft er de schouders onder gezet. (tekst PC 55) 
 
Kunst 
 
Aan de formule is in principe niets veranderd; een gevari-
eerde markt MET CA TWEEHONDERD kramen aangevuld 
met een kunstgedeelte. “Dat houden we er zeker in”, aldus 
Henk, “Hoewel we dit jaar wel voor een andere opzet kie-
zen. Voorheen werden de kunstenaars in de Julianastraat 
en Bernhardstraat geplaatst. Dit jaar maken we van den 
Tref het ‘kunstgebied’. Zowel binnen als buiten. Weet je wat 
het is? Er zijn bijvoorbeeld schilders die heel graag hun werk 
zouden laten zien maar die gaan niet het risico lopen dat 
het een hele dag regent. Daar beschadigt hun werk van. 
Om dat risico helemaal uit te sluiten, mogen de kunste-
naars binnen. Zo kunnen we ook weer meer verschillende 
soorten kunst laten zien.                    .     Vervolg pagina 2 

KUNST ADELT OPENT MARKT 



KONINGINNEMARKT HAPERT  

                                                                                                                                                Met dank namens BC BLADEL  

Kinderen 
 
Naast kunst is er rond den Tref plaats voor kin-
deren met hun handel. Wie op zoek is naar 
speelgoed, loopt natuurlijk even rond op de 
kinderrommelmarkt. Traditiegetrouw openen 
de kinderen de markt, samen met harmonie 
Kunst Adelt. Henk: “De optocht van versierde 
stepjes en fietsen hoort er helemaal bij. Onze 
vrijwilligers hebben achthonderd pakketjes ge-
maakt met versiering en deze uitgedeeld op 
de basisscholen. Als de optocht op de markt is 
aangekomen, laten de kinderen een ballon 
op. De ballon die het verst weg gevonden 
wordt wint een prijs. En natuurlijk het kind dat 
zijn of haar fiets het mooist heeft versierd.” Kin-
deren die de markt bezoeken krijgen aan de 
kassa een strippenkaart waarop zij diverse acti-
viteiten kunnen laten afstrepen. Bij het verlaten 
van de markt kan deze volle strippenkaart wor-
den ingeleverde en krijgen de kinderen iets lek-
kers, zolang de voorraad strekt.  

Kosten noch moeite zijn gespaard om 
ook deze Koninginnedag weer een waar 
festijn te laten zijn in Hapert. Ruim zeven-
tig vrijwilligers uit diverse verenigingen 
dragen hun steentje bij. Henk: “Het hele 
dorp word versierd, daarvoor zijn de 
klemmen al aan de lantaarnpalen vast-
gemaakt. Midden in de nacht worden 
de kramen opgebouwd en vroeg in de 
morgen komen de eerste marktkooplui. 
Er wordt hard gewerkt maar het is een 
feestje om het te mogen doen.  
 

ACTIVITEITEN 2012 
 

Kinderen     Versierde Kinderfietstocht                            
                     Ballonnenwedstrijd                                        
                     Kinderrommelmarkt                                      
                     Draaimolen                                                    
                     Limonadeboom                                            
                     Kop van jut                                                     
                     Klimtoren                                                        
                     Brandweerspel 
 
Verengingen/Goede doelen           Basketball Club Bladel  
                                                             DéDé dans en ballet     
                                                             Hanmudo                       
                                                             EHBO 
                                                             Toneelvereniging           
                                                             Voedselbank 
                                                             Alpe ’d Huzes 
Muziek        Kunst Adelt 
                     Driepalmenunbok 
                     A Batucada 
                     Troubadouer Robert 
                     Liederentafel 
                     Kinderstraat muzikanten 
 
Volwassenen/Automotive      Poppey traktorpuller 
                                                   Rommelmarkt 
                                                   170 marktkramen 
                                                   Bodypaint / Airbrush 
                                                   Buikjes schilderen 
                                                   Kunst 
                                                   Voldoende eten en drinken 
 
Theater        Lakei Eugine 
                     Sus 
                     Verrassingen ENTREE  1 euro vanaf 12 j 

TEAM Koninginnedag:  
 
Marije Geerts, Theo Helmer, Koen 
vd Heijden, Sander van Zuilichem, 
Carla Lavrijsen, René Heijmans, 
Lex van Sambeeck en Henk Her-
mans 



 

BEZOEK  STEPCO  WEERT    op 10 April 
                             

  

Een volgepakte BC Bladel tribune 

Zit daar good old Kees Akkerboom naast 
je die de verrichtingen van zijn zoon volgt 



                   

                  Verzamel je vuurstenen, slijp een punt aan je speer en ver-
geet al je afspraken voor het eerste weekend van juni. De jeugdle-
den van BC Bladel gaan, ook in dit jubileum jaar, weer op kamp!  
 
          Vrijdagavond 1 juni vertrekken we rond de klok van zes rich-
ting het Vlaamse platteland, alwaar we weer een schitterend 
weekend zullen beleven. Het thema dit jaar is ‘prehistorie’ dus be-
reid je voor op jagen, verzamelen en kilometers lange tochten door 
onherbergzaam terrein! Op zondagmiddag 3 juni hopen we rond 
het middaguur weer huiswaarts te keren. 
 
          Kosten voor deelname aan dit spektakelstuk bedragen 25 eu-
ro. Mocht je broertje of zusje ook graag mee gaan, wat we van 
harte toejuichen, dan betaalt hij/zij 20 euro. Eventuele derde, vier-
de of vijfde gezinsleden mogen mee voor 15 euro per persoon. 
Omdat het kamp wederom in België gehouden wordt, moet ieder-

een een (eventueel doorlopende) reisverzekering met Europa dekking afgesloten hebben.  
Lijkt het je wat? Zorg dan dat je voor donderdag 10 mei onderstaand briefje hebt ingevuld en het, 
met gepast geld, hebt ingeleverd bij Rob Mijs. Deze snuiter is regelmatig te vinden in de sporthal. 
Voor eventuele vragen mag je hem natuurlijk altijd aanspreken, of bellen op 06-52518760. Mocht je 
hem niet (her)kennen, dan kan je trainer je vast vooruit helpen. Kom je de komende weken hele-
maal niet meer in de sporthal dan mag het inschrijfstrookje met het inschrijfgeld ook bij Rob thuis in 
de brievenbus gedaan worden. Hij woont op het Rond deel 7 (in Bladel). Leden van Team Eersel 
kunnen de inschrijving bij hun trainer afgeven. 
 
           We zijn ook nog hard op zoek naar ouders die een deel van hun 
tijd willen opofferen om de kampgangers met de auto naar het kamp te 
brengen en/of ze weer op te halen. Heeft je vader of moeder vrijdag-
avond of zondagochtend nog een gaatje in de overvolle agenda, 
geef het dan even aan op het formuliertje. 
Zodra we alle inschrijvingen ontvangen hebben, laten we wat meer los 
over het programma en over de spullen die je mee mag/moet nemen. 
  
Sportieve groeten en zorg dat je er klaar voor bent!  

Gegroet HOLBEWONERS 
                                       

                                                         door Robin Soetens  
JEUGDKAMP 

 
1– 3 juni 

 
kosten 

25 euro 
 

opgeven voor 10 mei 
 

bij  
 

ROB MIJS 
 

06-52518760 

ORGANISATIE 
 
Paul, Marlou, 
Thieu, Tom, Jos, 
Suus, Vera, Jorg, 
Rob, Gijs, Roos, 
Dirk en Robin 



 

                                                                                                                                                              

           Ja, ik wil maar wat graag deelnemen aan het jeugdkamp 2012! 

Naam:  

Team en leeftijd: 

Telefoonnummer: 

Opmerkingen (allergieën/vegetarisch/medicijnen etc.) : 

Ja, ik heb een lieve vader of moeder die bereid is voor mij en mijn vrienden en vriendinnen naar België te 
rijden!  Doorhalen wat niet van toepassing is: Vrijdagavond tussen zes en zeven (brengen) / Zondagochtend 
tussen half twaalf en half een (halen). 

Naam:             

Telefoonnummer (mobiel):        Aantal passagiersstoelen:  

 
 
 
 

Touwtrekken 
 
 

Foto’s  
jeugdkamp 

1980 

 
Zorg 

 

dat 
 

je  
 

erbij  
 

bent 

INSCHRIJFFORMULIER 

inleveren vóór 10 mei bij ROB MIJS 



                    Het eerste was dat jaar op eigen verzoek een aantal klas-
sen teruggezet, omdat de beste spelers allemaal naar elders waren 
vertrokken.  Met nog 3 wedstrijden te gaan zag het er naar uit dat de-
gradatie onafwendbaar was. Voor Roland , Jeroen en mezelf is toen 
dispensatie aangevraagd om voor het eerste te mogen spelen. Dat 
mocht en de laatste 3 wedstrijden wonnen we zodat het eerste in de 
klasse bleef. Zo ben ik als 2e jaars Kadet bij het eerste van Bladel gaan 
spelen.  
 
          Samen met Jeroen Fiers heel vaak samen op de rolschaatsbaan 
trainen en elkaar beter maken. In wedstrijden ik de rebound en dan 
lange pass naar voren waar Jeroen moest zijn die dan met een layup-
je de punten scoorde. Samen ooit 100 punten gemaakt in een junio-
ren wedstrijd (J-61, A-39). Bij de junioren hadden we een leuk team en 
was het altijd gezellig, broertjes Hendrikx, Bob Schoon, Hekie (Paul van 
de Herk). 
 
          De eerste jaren bij het eerste was Marius van de Weem onze 
trainer, bij Sjoko in Helmond werden we kampioen en dit werd uitbun-
dig gevierd. Door gebrek aan lengte bij het eerst bleef ik center spe-
len (1.94) terwijl ik beter als forward tot mijn recht kwam. Ralf Schilder 
werd de nieuwe trainer van het eerste en een aantal oud-spelers  

 
 
 
 
 
 
           In 1983 haalde Mark Hendrikx mij 
over om eens een training te proberen.  
Het was even wennen, dat gestuiter 
met die bal , maar ik vond het leuk. 
Na kampioenschap bij de aspiranten, 
en het eerste jaar ongeslagen kampi-
oen bij de kadetten, kwamen we als 2e 
jaars kadetten in de hoogste klasse uit. 
Eerste wedstrijd speelde we uit tegen 
Qua Vadis en die gasten hadden alle-
maal gelijke trainingspakken en een 
volledige georganiseerde warming up. 
Daar stonden wij, zonder trainingspak 
en onze de een wat vaker als de an-
der gewassen blauwe shirts. 
We waren even onder de indruk. Paul 
Smets was onze trainer en dat was een 
man van weinig woorden. Spelen jon-
gens het gaat niet om uiterlijk. Hij had 
gelijk en we wonnen die wedstrijd en 
werden uiteindelijk weer ongeslagen kampioen. We hadden een goed team , met 
Stan , Jeroen, Marc, Chris. Als toetje mochten we spelen voor het Zuid-Nederlands 
kampioenschap. We wonnen de wedstrijd tegen het andere district om het Bra-
bants kampioenschap en ook de kampioen van Zeeland rolde we makkelijk op. 
            
           De beslissing wedstrijd was tegen de jeugd van Weert en na een waanzinnig 
gevecht verloren we die met 4 punten. Geen Nederlands kampioenschap dus voor 
ons. Na 3 jaar geen wedstrijd te hebben verloren nu dus onze eerste verliespartij. De 
teleurstelling van toen voel ik al die jaren later nog.                                                       

   Buitenlandse Correspondent  
                    ADRI van HOOF uit KIEV      door Adri van Hoof            

Adri in aktie 



 
 
en dat was het einde van het seizoen en van 
mijn basketbal in Nederland.  
           
          In 1995 ben ik naar Polen (Poznan) ver-
huisd voor mijn werk. In Polen heb ik nog 2 sei-
zoenen in een bedrijfscompetitie gespeeld 
(hier speelde veel ex eredivisie spelers en jon-
ge talenten in). In 1997 ben ik naar de Oekrai-
ne vertrokken, het eerste van BK-Kiev trainde in 
zelfde sporthal waar ik ook wel eens een balle-
tje kwam gooien. Zo werd ik trainings opvulling 
van BK-Kiev. Na 2 jaar kon ik het niet meer 
combineren met mijn werk en heb ik besloten 
met pijn in mijn hart om met basketballen te 
stoppen. Het spelletje is reuze leuk en ik volg 
nog steeds vrij veel Amerikaans College bas-
ketball en NBA wedstrijden op de TV. 

 
Ik denk met veel plezier terug aan de jeugd jaren bij BC Bladel en voornamelijk 
aan de gezelligheid en lol samen met mijn ploeggenoten. 
                                                                                                      Adri van Hoof 

kwamen terug naar Bladel (Henk Wouters, Frank van de Weem). Met 
nog wat nieuwe aanwinsten speelde we op een zeer hoog niveau, na 
nog 1 kampioenschap en promotie speelde we ieder jaar in de top 
van onze competitie. De relatie met de trainer werd steeds moeiza-
mer en het plezier steeds minder en na 8 seizoenen eerste van BC Bla-
del, besloot ik in April van 1993 om bij BC Bladel te stoppen. Na wat 
test wedstrijden bij Flyers (Gilze-Rijen) mocht ik samen met Jeroen Fiers 
bij het eerst komen spelen (toen Hoofdklasse). Heb uiteindelijk hier van 
afgezien en bij toen samen met Mark Hendrikx bij Tiboria in Bergeijk 
gaan spelen. 
 
           Na een geweldig seizoen werden we in de laatste wedstrijd te-
gen directe kampioenskandidaat Peelland Beheer uit Someren in So-
meren kampioen van de 1e klasse en promoveerde naar de Over-
gangsklasse. 65-56 stand met 30 punten, 23 rebounds en 7 assist. Het 
tweede seizoen raakte ik in de 3e wedstrijd geblesseerd aan mijn knie  

   Buitenlandse Correspondent  
               ADRI van HOOF uit KIEV      door Adri van Hoof    

Adri van Hoof, Jeroen Fiers en Pieter Spooren 

Voorzitter Bert Gruter feliciteert Adri met het behaalde kampioenschap 



 

SPORTONTMOETING OP SMAGTENBOCHT     
          
                                                                                                                                       door Phil Cleven 

           Het initiatief kwam van de ZPV 
Platella die andere sportclubs warm 
maakte om gezamenlijke te komen 
tot een sportontmoeting. Promotie 
van het buitenbad had natuurlijk pri 

oriteit nummer één, maar ook het verstevigen van de on-
derlinge contacten van de plaatselijke clubs als ook elkaar 
te waarderen en te respecteren. Binnen de bestaande 
sportraad werden Basketbal, Volleybal, Handbal, Badmin-
ton, Voetbal, Tennis, Korfbal, Wielerclub en Handboog snel 
enthousiast voor dit idee. Een bestuur werd gevormd door 
een vertegenwoordiger van elke vereniging te rekruteren. 
Bij de gemeente werd aangeklopt om het geheel te facili-
teren en daar was men ook direct gecharmeerd en wilde 
tevens de gemeentelijke kampioenenhuldiging daarin 
meenemen. Vrijstelling van huur voor het gehele complex 
inclusief 25 meter zwembad, speelweide en voetbalterrei-
nen. Een breed draagvlak en het kostenplaatje zag er 
daarmee ook bijzonder gunstig uit.  
           
          In een SUPERTEAM COMPETITIE werd er gestreden en 
kwam men in elke sporttak uit met uitzondering van het ei-
gen specialisme. Voor de eigen discipline leverde men wel 
de scheidsrechters en met aangepaste regels (in overleg 
samengesteld) werd een heel programma afgewerkt. Aan 
het eind van de dag was er ook nog een veldloop waar-
voor elke club drie deelnemers mocht afvaardigen. Er wa-
ren per wedstrijd punten te vergaren en op het eind van 
de dag kwam men tot het meest complete team 
(vereniging) die dan de grote bokaal in ontvangst mocht 
nemen. 
 
          Met de”SPORTROUTING’ konden de clubs hun eigen  
recreatieve karakter tonen. Bij de hun aangeboden kraam 
konden alle gasten, bezoekers en deelnemers diverse op-
drachten/spelen uitvoeren. Hierin was men vindingrijk en 
noemen dan ook spijkerpoepen, polsstokspringen, puzze-
len, steltlopen, mastklimmen, bikkelen, hoepelen/repen, 
woordenspel, ringsteken, vogelklem etc.. 

Erevoorzitter van ZPV Platella 
de heer Jan van de Ven reikt  
beker uit. Phil Cleven assisteert 
hem daarbij.  

 

THE EIGHTIES  



 

SPORTONTMOETING OP SMAGTENBOCHT     
          
                                                                                                                                       door Phil Cleven 

Blauw   1. Jan Smets                             Rood   1. Ludo van de Ven     
              2. Elly Smets                                          2. They van de Voort 
              3. Harrie Seuntjens                               3. Ed Daniels 
              4. Carla Klaassen ┼                             4. Henr Craens 
 
 
               
               
              5. Theo van Lierop                    5. Gertjan Goede                        
              6. Yvonne Craens 
 
 
 
 
 
                                                    6. Corneil Groenen  
 
              
              7. Annemie                  
              8. Bernadette Tenbult                     7. Jan van de Ven 
                           
                                                                             8. Marius van de Weem 

           In het 25 meterbad vonden 
WATERSPELEN plaats, die  door ZPV 
Platella werden geleid. Waterrace
( banden en overige obstakels), wa-
terpolo, waterkorfbal, waterbasket-
bal en laagwaterbasketbal met pu-
bliek. 
 
           Middels de eigen Stand 
(kraam )mocht ook promotion ge-
voerd worden om leden te werven. 
Ook de verkoop van eigen artikelen 
was toegestaan.      
 
           Een ’bijprogramma’ bood re-
creatie met in de loop der jaren: 
modelvliegtuigen, demo schaken, 
demo brandweer, demo trial motor-
club, demo turnen, demo politiehon-
den, demo kunstzwemgroep, optre-
den volksdansgroep, muziekgroep ’t 
Allegaartje, troubadour Nol Duis, Tiro-
ler orkest, demo judo.  
In latere jaren werd er  met het 
avondfeest ook een sportquiz ge-
houden in de feesttent.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          In 1989, na 10 jaar, kwam er jammer genoeg een 
einde aan de ‘OPEN DAG BLADEL’ De opvolging bleef 
helaas achterwege en de Open Dag was ter ziele. Een 
organisatie waar sfeer, overleg, saamhorigheid, contact 
met sponsors en overheid de bepalende factoren wa-
ren; de peilers waarop deze organisatie dreef. Persoonlijk 
heb ik er, en ik denk velen met mij, mooie herinneringen 
aan overgehouden. De bergen vrije tijd welke erin sta-
ken waren goed besteed. Ik vraag me wel eens af: ”Zou 
dit ook nu nog in Bladel mogelijk zijn?”. Zo ja, wil de ech-
te opstaan!! 
 
                                                              Groetjes Phil Cleven 
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SCHOOL’S OUT and BRECKLAND is coming    

         on  Mai 22 and 23                                 door Bert Hartogs 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als je toch nog wat extra ruimte hebt kan er misschien al een voor bo-
de in van de engelse school die in mei weer naar Nederland komt.  
 
Dit jaar is het de laatste keer dat ze als Breckland Middle School ko-
men. Middle School houdt op te bestaan in Engeland. Zijn gaan over 
naar hetzelfde systeem als de rest in Europa. Dus het is misschien de 
laatste keer dat we kunnen spelen tegen deze Engelse school. Ze ko-
men dit jaar met 3 teams U 12 en zijn op 22 en 23 mei een geduchte 
tegenstander voor een aantal Bladelse en regionale U 12 teams.  
 
Hopelijk kunnen we er dit laatste jaar weer iets leuks van maken.  
Als ik alle wedstrijdjes gepland heb laat ik dit jou nog weten voor de 
volgende nieuwsbrief.  
                                                                                             Groetjes, Bert 

Schooluniform Breckland Middle School 

School’s Out, Alice Cooper 



NOSTALGIE  
 
                                                       Uit fotoboeken 

WOORDENZOEKER 
                                                                                                                                    
                                                                                     christian van Gorp 

D V E T R E B O U N D E W T B 

E R M S E D I S P L E H Y F M 

R IJ I O T E K C U B F W D A A 

O E D P L E S A Y L E U L R N 

O W T B U E A E A I N S I D E 

D O E O K N D L L K C I R B D 

K R T C O E T A G B E U E P IJ 

C P O R F H B E L W O F T O E 

A L V S F T S A R B E W N O H 

B IJ I N E E R C S R C B A Y R 

A N P K N E T J E E T B P E E 

S E S U C F S E P O L F S L D 

E A B N E T A I R O B I T L N 

B A S U O V Z E D N E R N A A 

S S A P E C N U O B A F G E V 
vrijeworplijn               bcbladel              referee                   block                pivot 
vanderheijden          alleyoop                tiboria                    netje                 screen 
helpside                     layup                    driepunter             dunk                 elbow 
basketbal                  inside                    bucket                   post                  dime 
rendezvous                tspanter                baseline                 draft                  nba 
shooter                       offence                rebound                steal                  flop 
bouncepass              defence                backdoor              slam 

 

Martijn Holleman, Wino van Lieshout, Hans Daniëls en Jeroen Fiers 

‘Feesten’ hebben ze bij BC Bladel altijd wel goed onder de knie 


