
Seizoensverslag 2017 – 2018 secretaris vereniging BAL  
 
Leden 
 
Aantal:  
spelende leden   165 (+5 spelers met een dubbele licentie)  
G leden        6 
Niet spelende leden      36 
Totaal     207  

Teams 

Seizoen gestart met 14 teams: 
Breedtesport:  

 U10 (mix), U12 (mix),  U 12-2 (mix), U14-2(jongens), U14-3 (jongens), U16-2 
(jongens), U18-2 (jongens), Heren 3, U16 (meisjes) en U 18 (meisjes) 

 Daarnaast was er op zaterdagochtend uiteraard weer de 
wekelijkse peanuttraining 

Topsport:  

 U14 (jongens), U16 (jongens), U18 (jongens), U 24 (heren), Heren 2 en  
Heren 1   

Resultaten 
 
Breedtesport: 

Afgelopen seizoen hebben alle breedtesportteams leuke dingen laten zien. Ook al 
zijn de resultaten zeker niet het belangrijkste. Ook dit seizoen zijn er  mooie 
resultaten neergezet. 
 

 Kampioenschappen zijn er gehaald door de U 12, de U 14-2, de U 16-2 
 
Topsport: 

Seizoen 2017-2018 werd het seizoen van net niet.  
U 14 werd ongelukkig uitgeschakeld in de halve finale van de FF door Apollo;  
de U 16 verloor onverwacht de halve finale van de FF tegen New Heroes;  
de U18 had een off day in de eerste wedstrijd van de FF bij Apollo, stond in de rust 
van wedstrijd 2 met 10 punten achter, vochten zich terug in de 2e helft, maar hadden 
aan het eind van de wedstrijd net te weinig verschil gerealiseerd. De bekerfinale 
werd onverwacht verloren van Leiden. 
De U 24 verloor de finale van Apollo. 
Heren 2, zoals verwacht een moeilijke start van het seizoen, maar tegen het einde 
werd er veel gewonnen en uiteindelijk een keurige 3e plaatst  
Heren 1, uiteindelijk 4 overwinningen; Veel complimenten over de speelwijze en heel 
veel ere divisie minuten voor onze talenten. 

 
Alle resultaten op een rij: 
 
U10:   5e plaats in 3e klasse 
U12 :   1e plaats in 1e klasse 
U 14:  3e plaats in eredivisie ; in halve finale FF uitgeschakeld in laatste seconden 
U14-2 :  1e plaats in 1e klasse 
U14-3 :  3e plaats in 2e klasse 
U 16:  2e plaats in eredivisie ; in halve finale FF uitgeschakeld 
U16-2 :  1e plaats in 2e klasse 



U 18:  3e plaats in eredivisie; in halve final FF uitgeschakeld en runner up in beker.  
U18-2 :  2e plaats in 1e klasse 
U24:  2e plaats in de Dutch Talent League; verlies in finale 
H1:  9e plaats in de ere divisie 
H2 :   4e plaats in 1e divisie 
VU16 :  4e plaats in 1e klasse 
VU18:  3e plaats in 2e klasse 
 
Ook dit seizoen  waren er veel verenigingswedstrijden te fluiten. Daar veel spelers in diverse 
teams spelen was dit niet altijd even makkelijk. Een compliment  richting Monique  en Hans 
die een prima invulling hebben gerealiseerd. En als het een keer tegenzat dan konden 
wedstrijden doorgang vinden doordat andere leden de scheidstaken wilde invallen. 
 
Activiteiten 
 
Op 9 en 10 september 2017 een zeer geslaagd kick-off weekend 
 
Op 18 januari 2018 een vrijwilligers avond was een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar 
 
 
4 april 2018 vond het arbritragecafé plaats in de kantine onder leiding van Antio 
Sinterniklaas (Internationaal scheidsrechter) en Thijs Volmer (trainer coach CTO en ass 
coach Orange Lions). Een leuke avond waarbij trainers en scheidsrechters met elkaar in 
discussie gingen over diverse wedstrijdsituaties. 
 
Op 6 mei werd het open NK U 12 georganiseerd in sporthal Boshoven, met daarin een 
prima 4e plek voor ons U 12 team 
 
 
18 mei was er opnieuw het Weerter Scholen Toernooi in sporthal Boshoven. 
 
Op 29 juni zal de seizoensafsluitings BBQ georganiseerd worden. 
 
De kantine 
 
Het afgelopen seizoen hebben wel gewerkt aan de uitstraling van de kantine. Met steun van 
Ilham, Sharon, Patricia, Lia, José, Conny en Sabrina hebben wel de invulling van de diverse 
competities en activiteiten verzorgd.  Op de achtergrond samen met Ellen en Rob de 
inrichting van keuken en kantine aangepast.  Voor komend seizoen staat een verdere 
aanpassing van de keuken op het programma. 
Leden of ouders wie het leuk lijken om het kantineteam te versterken kunnen met mij contact 
opnemen. 
 
 
Spelers NL-team 
 
Voorselectie U 15: 
Daan Peerlings, Nino Vrencken, Armin Strojil, Aramis Verhoeven, Odin Verhoeven 
 
Voorselectie U 16 
Jedy Cordilia, Freek Wijnands, Tristan van Bree, Oshean Brathwaite, Jay Jie Fung Sang 
Sander de Hollander, Dimitri Maconda en Jamayro de Windt  
 
Voorselectie U 18. 
Roel van Overbeek, Dimitri Maconda, Sander Hollanders, Tom Ackermans, 



Yarick Brussen, Jacco Fritz. 
  
Voorselectie U 20 
Robin van Heukelom, Jan Gijsen, Tijme van Dijk, Irfan Ramovic, Amer Banda, Wietze 
Nossek, Kevin Verhallen 
 
Voorselectie U 15 meisjes 
Karlijn Ament, Finley van Bree, Milou Bron, Erica Linders. 
 
 
Opleidingen: 
 
Trainersopleiding 
 
Gedurende de eerste helft van het afgelopen seizoen hebben wel de trainersopleiding  2 en 
3 van vorig jaar afgerond.   
In januari 2018 zijn wel gestart met de volgende. Helaas doet er dit jaar maar 1 deelnemer 
van BAL mee (Sem Berkhof). Positief is dat verenigingen uit de regio wel gebruik maken van 
deze gelegenheid 
Daarnaast is er een bijscholing geweest voor leercoaches en praktijkbegeleiders 

 
Scheidsrechtersopleiding 
 
Dit seizoen hebben wel gekozen voor twee opleidingen. Daar de afronding van een 
opleiding bestaat uit het fluiten van wedstrijden welke beoordeeld dienen te worden, zullen 
er cursisten zijn die pas het komende seizoen hun opleiding zullen afronden. 
Dank aan de scheidsrechters begeleidings commissie , Ruud, Sharon en Jan die de 
begeleiding en beoordeling weer perfect wisten te organiseren. 
Aan deze opleidingen namen naast leden van BAL ook leden van Fanatics en Aeternitas 
deel.  
 
Komend seizoen zullen wel wederom een scheidsrechters 2 opleiding verzorgen. Ouders die 
hier aan deel wensen te nemen  kunnen dit doorgeven via 
info@basketbalpromotielimburg.nl  
 
 

Toernooien: 
 
Dit seizoen zijn Peter van Heukelom, Frank Jenniskens en Hans Heijdeman druk geweest 
met het organiseren van een aantal toernooien. De achterliggende gedachte is om deze 
toernooien jaarlijks terug te laten komen om daarmee en ook hierin onderscheidend te zijn. 
Dit seizoen zijn georganiseerd een peanuttoernooi, Streetball Masters indoor, het 
veteranentoernooi en de de Streetball Masters op de beide markten in het centrum van 
Weert. Komend seizoen wordt daar dan nog een Girls Only activiteit aan toegevoegd. Deze 
activiteiten worden natuurlijk ook georganiseerd om inkomsten uit de kantine te genereren. 
Helaas moest het breedtesport toernooi geannuleerd worden doordat er te weinig animo 
voor was.  
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