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Start seizoen 2021-2022 
 

Beste leden van BC Bladel, 

We gaan weer Basketballen! De afgelopen twee seizoenen hebben maar mondjesmaat doorgang kunnen vinden 

echter lijkt het er nu op dat we veilig en met de juiste voorzorgsmaatregelen een goed seizoen tegemoet gaan. Met 

deze informatiebrief willen we jullie graag op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen binnen en buiten de 

vereniging.  

Aanvang seizoen 2021-2022 
Het nieuwe seizoen zal officieel worden geopend zaterdag 11-9-2021 Om 14:30 zullen we starten met een clinic voor 

alle jeugdleden, zorg dat je er bij bent! Om 16:00u zal er worden gestart met de tafel (opfris)cursus. deze 

bijeenkomst is verplicht voor iedereen van 14 - 18 jaar. Ook ouders zijn van harte welkom. De cursus zal maximaal 

een half uurtje duren hiermee ben je weer helemaal klaar om te tafelen in het nieuwe seizoen! Mocht je nu echt niet 

kunnen, meld je af door een email te sturen naar wedstrijdsecretaris@bcbladel.nl. We sluiten de middag gezellig af 

met de openingswedstrijd BC Bladel U20 - Falcons U20. Laten we onze mannen supporten in hun strijd naar een 

klinkende overwinning!  

Om ervoor te zorgen dat we allemaal veilig in Sporthal X-sport aanwezig kunnen zijn willen wij jullie vragen om 

alleen te komen als je geen Covid-19 gerelateerde klachten hebt. Verder willen jullie verzoeken om 1,5 meter 

afstand te bewaren tot elkaar in de gangen, de kleedkamer, het X-sport café en op de tribune.  

Teams, Trainers en tijden.   
Voor aanvang van de zomervakantie heeft iedereen de nieuwe teamindeling ontvangen voor het aankomende 

seizoen mocht je dit bericht echter hebben gemist, dan hierbij nogmaals alle informatie. De eerste trainingen zullen 

op dinsdag 7 september.  

Jeugd U8:  

HT Marije Geerts  

AT Ilse Panken  

Anna Heesterbeek 
Duuk de Beijer 
Marit Wijnen 
Koert Amting 

 
 
 
 
Training Dinsdag  
Sporthal X-Sport Zaal 1 
 18:30-19:30 
Training Vrijdag  
Sporthal X-Sport Zaal 3 
 18:30-19:30 

Jeugd U10:  

HT Marije Geerts 

 AT Jelske Kramer  

Sepp Gooskens 
Tinus Heesterbeek 
Yannick Schollen 
Julian van Avendonk 
Dex de Beijer 
Dex Wevers 
Pim de Lepper 
 
 

Training Dinsdag  
Sporthal X-Sport Zaal 1 
 18:30-19:30 
Training Vrijdag  
Sporthal X-Sport Zaal 3 
 18:30-19:30 

Jeugd U12/U14: 
 
HT Jessica van der Heijden 
Kacper Koltonik 
Lilly Wevers 
Milou Merkx 
Joes de Lepper 
Frits Verhoeven 
Tygo Walet 
Thijs Hartogs 
Jurre van den Borne 

 
 
Training Dinsdag  
Sporthal X-Sport Zaal 2 
 18:30-19:30 
Training Vrijdag  
Sporthal X-Sport Zaal 2 
 18:30-19:30 
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Jeugd U16: 

HT Niels Gubbels 

Luca Smits 
Jelske Kramer 
Jens Tinnemans 
Boris Castelijns 
Ties Bleijs 
Loek Bijnen 
Mathijn Goossens 
Timo van den Borne 
Robin Mathijssen 
 

Training Dinsdag 18:30-20:00 in  
Pius-X Zaal 4 (winter tot 19.30) 
Training Vrijdag 19:30-21:00 in 
Sporthal X-Sport Zaal 2 

Jeugd U20: 

HT Johan Gubbels 

Bram Bijnen 
Ahmed Mohammed 
Marius van Lippen 
Willem Gubbels 
Tuur Akkermans 
Mike van den Broek 
Mees Fransen 
Loek Willems 
Jelle Bijnen 
 
Training Dinsdag 20:00-21:00 in 
Pius-X Zaal 4 
Training Vrijdag 19:30-21:00 in 
Sporthal X-Sport Zaal 1 

Dames Recreanten  

 

Benthe van den Brink 

Terri Egbers 

Carlijn Geerts 

Fennie Habraken-Reijnders 

Robin van Hees 

Suzanne Seuntjens 

Ilona van Strijdhoven 

Baukje de Wit 

Fieke de Wit 

Training Dinsdag 20.00-21.00 in 

Pius-X Zaal 5 (winter 19.30-20.30) 

Dames 1: 

HT Fieke de Wit  

Christel Antonis 

Kim van Gompel 

Susan van Gompel 

Miriam van Griethuysen 

Amber Groenen 

Lieke Groenen 

Jessica van der Heijden 

Meis Schreuders 

Training Dinsdag  

Sporthal X-Sport Zaal 3 
 21:00-22:30 
Training Vrijdag  
Sporthal X-Sport Zaal 3 
 19:30-21:00 
 

Heren 2 / Recreanten  

 

Afhankelijk van selectie  

Training Dinsdag  
Sporthal X-Sport Zaal 2 
 21:00-22:30 
Training Vrijdag  
Sporthal X-Sport Zaal 2 
 21:00-22:30 

Heren 1  

HT Fedde van den Brink  

Afhankelijk van selectie  

Training Dinsdag  
Sporthal X-Sport Zaal 1 
 21:00-22:30 
Training Vrijdag  
Sporthal X-Sport Zaal 1 
 21:00-22:30 
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Verschuivingen binnen het bestuur en openstaande vacatures. 
Binnen het bestuur hebben er een aantal verschuivingen plaatsgevonden waar we jullie 

graag van op de hoogte willen brengen.  

● Frans Heesters heeft de taak van SKP’er neergelegd. Namens het bestuur en de 

vereniging willen wij Frans ontzettend bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren!  

● Chantal Hooijen is onze nieuwe SKP’er, gedurende de zomervakantie heeft Chantal al 

flink zitten puzzelen om de indeling van wedstrijden, scheidsrechters en tafelaars compleet te krijgen 

waarvoor zeer veel dank! Chantal zal haar rol als hoofdactiviteiten commissie neerleggen.  

● Els van de Ven is ons nieuwe enthousiaste bestuurslid! We zijn erg blij met Els als hoofdactiviteiten 

commissie! Wij hopen dan ook dat we veel gave activiteiten kunnen realiseren gedurende dit seizoen! 

Ook dit seizoen hebben we nog een aantal vacatures openstaan die we graag zouden vullen, lijkt het jou interessant 

om ons mee te ondersteunen of ben je benieuwd naar wat een bepaalde taak inhoudt, stuur dan een e-mail naar 

voorzitter@bcbladel.nl. We zijn actief op zoek naar mensen die het leuk lijkt om één van de onderstaande functies te 

vervullen.  

● Hoofd Pr 

● Hoofd Jeugdcommissie. 

● Trainer 

● Coach 

● Kledingbeheer 

Verdere uitstel Jubileumjaar en bijbehorende activiteiten. 
Voor de zomer ging het in de wandelgangen al over een speciaal BC Bladel openingskamp wat eind augustus/ begin 

september zou plaatsvinden. Dit kamp zou de aftrap moeten worden van het jubileumjaar wat we nog steeds gaan 

vieren!  Helaas hebben we dit kamp niet kunnen realiseren i.v.m. de huidige Covid-19 maatregelen. Het goede 

nieuws is dat we het Jubileumjaar nog steeds gaan vieren en dat er ook een ontzettend gaaf Bc Bladel kamp gaat 

komen echter zullen we dit uitstellen totdat we dit veilig en gecontroleerd kunnen uitvoeren! Via aankomende 

informatie brieven zullen wij jullie hiervan op de hoogte houden. 

ALV Maandag 18 Oktober, 19:30u X-sportcafé 
Op maandag 18 oktober zal de jaarlijkse ALV plaatsvinden. Via sportlink zal deze uitnodiging tevens worden 

verspreid onder de leden. Wij hopen natuurlijk op een zo groot mogelijke opkomst. Ouders en andere 

belanghebbende zijn ook van harte welkom. Leden willen wij graag vragen om via de sportlink app aan te geven of ze 

wel of niet aanwezig zijn bij de ALV. Voor ouders en andere belanghebbende is een aanmelding niet vereist.  

BC Bladel  
Tot slot, als bestuur staan we te springen om weer te kunnen basketballen. Wij hopen dan ook jullie de aankomende 

weken weer allemaal in de zaal te zien. Wat is er mooier dan samen te kunnen sporten, lachen, en mooie momenten 

te beleven. Namens het bestuur Welkom terug in de zaal allemaal, we hebben jullie gemist!  

Met sportieve groet,  

Bestuur BC Bladel. 
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