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Grote clubactie 
Na drie weken Grote Clubactie heeft 
BCE’78 dankzij JULLIE al een fantas-
tisch resultaat behaald van 328 on-
line verkochte loten. (Resultaat lo-
tenboekjesverkoop is nog niet be-
kend!!!) Ons doel is om minimaal 
400 loten te halen. Als dat gaat luk-
ken, gaan we een leuk uitstapje be-
denken voor de jeugdleden! En 400 
is nog steeds mogelijk: de actie duurt 
namelijk nog tot half november. En 
binnenkort is het herfstvakantie, dus 
…..  . 

Tussenstand op 15 oktober 

Maandag 17 oktober 2022 om 19.00 uur in het Sportcafé, Sporthal De Peppel 

Click me! 

Beste leden en ouders/verzorgers  
van  onze jeugdleden, 
Het seizoen is inmiddels weer in 
volle gang. We zien veel publiek op 
de tribunes bij de thuiswedstrijden 
en ook een hoog aantal inschrijvin-
gen. Basketbal in Ede is populairder 
dan ooit. Dit seizoen hebben we 
voor het eerst sinds zeer lange tijd 
weer twee damesteams in de com-
petitie. Daarbij zijn we als club ook 
zeer blij met de komst van Suzanne 
de Koning en Guus Davans in de rol 
van trainer/coach. Suzanne en 
Guus nemen beiden veel ervaring 
mee en zijn een inspiratie voor ve-
len. Als club denken we hard na 
hoe om te gaan met alle inschrij-
vingen. Helaas is er momen-
teel zelfs een wachtlijst voor een 
aantal teams. Gelukkig  is er een 
aantal jeugdspelers dat inmiddels 
trainingen verzorgt of gaat verzor-
gen. Mooi dat ook hier aanwas is 
van onze jeugd. Het komende jaar 
hebben we nog wel een aantal las-
tige stappen te zetten zoals bij-
voorbeeld het organiseren van de 
scheidsrechtersopleiding en zeker 
ook de vervanging van een groot 
deel van het bestuur dat aangege-
ven heeft eind van dit seizoen te 
stoppen. We zijn er echter van 
overtuigd dat dit allemaal gaat luk-
ken. Wat verder een mooie en gro-
te stap in de goede richting is, is 
dat er voor een aantal teams in-
middels teamouders zijn aange-
steld die de dagelijkse gang van 
zaken binnen een het team regelen 
en organiseren. We merken aan 
alle kanten dat er de wil is om er 
met elkaar weer een mooi seizoen 
van te maken. Een seizoen waarin 
we ook nog ons 45-jarig jubileum 
willen vieren. Kortom: na 2 jaar co-
rona alleen maar mooie uitdagin-
gen!!  Vriendelijke groet, Arthur 
Rensenbrink 

Basketbalveldje De Ark  
Eindelijk is het zover. In de week van 
24 t/m 28 oktober wordt het huidige 
basketbalveld ‘De Ark’ aan de Heijen-
daal vernieuwd. Er komen een nieu-
we toplaag van asfalt met belijning 
en een extra lichtmast.  
Samen met de Florisschool heeft 
BCE’78 2 jaar gewerkt aan het verza-
melen van de Ede Doet-bonnen. In 
totaal is zo’n € 8000 verzameld. Aan 
het einde van de herfstvakantie zou 
er weer op het veldje gespeeld kun-
nen worden. Er zijn of waren nog wat 
problemen met het leveren van de 
nieuwe basketbalpalen dus dat zal 
later worden uitgevoerd. 
Voor informatie lees verder op blad-
zijde 10.   

Roy D    32 loten = € 16,00 verdiend  

Jasper H   31 loten = € 15,50 verdiend  

Lio van der H   29 loten = € 14,50 verdiend  

Michael E   28 loten = € 14,00 verdiend  

Fabrice V, Charlot van D  25 loten = € 12,50 verdiend  

Tijl B    13 loten = €   4,55 verdiend  

Bryan de Z   12 loten = €   4,20 verdiend  

Sam H, Luuk S, Lars de V 10 loten = €   3,50 verdiend  
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http://www.bce78.nl/
https://youtu.be/aZkWrNei5xs
https://youtu.be/aZkWrNei5xs
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BCE’78 scheidsrechters vertellen  wat er zo bijzonder is aan het fluiten van een basketbal-
wedstrijd. 
• Het fluiten van wedstrijden zie ik 

gewoon als de beste plek om een 
wedstrijd te kijken. Je leert er veel 
van. Hoe vaker je het doet, hoe be-
ter het gaat. 

• Leuk, leerzaam en goed voor basket-
balervaring natuurlijk .

• Het fluiten van een wedstrijd kan 
enorm leuk zijn omdat je een wed-
strijd goed kan laten verlopen.

• Het leuke aan fluiten vind ik dat je 
niet alleen een wedstrijd kan bekij-
ken, maar ook betrokken bent bij de wedstrijd.

• Het geeft een bijzonder goed en voldaan gevoel wanneer een wedstrijd goed, spor-
tief en zonder nare incidenten verloopt.  

• Erg leuk is de samenwerking met de tafelaars en soms ook met de coaches. 
• Hoe vaker je het doet, hoe beter het gaat en hoe leuker het wordt.

www.bce78.nl 

Sponsor gratis de club 
Je kan BCE’78 gratis sponsoren door je online aankopen via 
SponsorKliks te doen.  BCE’78 krijgt 2 - 4% van jouw aan-
koopbedrag en dat kan dus lekker oplopen.  

Gratis sponsoren is niet niks met BCE’78 SponsorKliks !! 

1 . Ga naar www.BCE78.n l  

2. Klik op de button onder het SponsorK l i ks  l ogo  

3. Ga naar de webshop en bestel je online aankoop  

Masterz  (spelregelbewijs) 
Gelukkig kunnen we weer gaan basketballen en willen we dat 
goed doen, dan is algemene kennis over de basketbalregels echt 
nodig! Als je competitie gaat spelen, dan moet je het Masterz 
spelregelbewijs hebben gehaald. Via  www.basketballmasterz.nl 
krijg je uitleg over de spelregels en kun je ook je kennis testen. Je 
kan inloggen via je sportlink-account om je spelvaardigheidsbe-
wijs te behalen! Iets wat iedere startende basketballer of basket-
balster uiteindelijk moet hebben. Wat ook erg leuk is om dit samen te doen met je ouder /
kind. Als je kennis van de basisregels hebt, dan snap je het spel beter en gaat het ook leuker 
worden. Het maakt kijken naar wedstrijden ook een heel stuk leuker. Wanneer hierover 
vragen zijn, neem dan contact op met wedstrijdzaken.   BCEwedstrijdzaken@hotmail.com 
 

INFO:   www.basketball.nl/competities/spelregels/spelregelbewijs  

Bestuurlijke veranderingen  
Zoals reeds aangegeven zal het huidi-
ge bestuur aan het einde van dit sei-
zoen terugtreden. Toen het inmiddels 
alweer bijna een kleine 10 jaar gele-
den is gestart, bestond het bestuur 
naast Gaston Koolhoven 
(penningmeester), Henk Olijslager 
(wedstrijdzaken), ondergetekende in 
de functie van voorzitter uit nog een 
aantal leden die met elkaar de taken 
verdeelden. Hoewel Herman van der 
Wal nog niet officieel benoemd is, is 
hij al een aantal jaren actief in het 
huidige bestuur. Velen van jullie ken-
nen hem als de (lange) man die over-
al inspringt waar nodig en ook de 
communicatie verzorgt. Herman 
heeft aangegeven zijn rol volgend 
jaar te willen voortzetten. Ook heeft 
vorig jaar Biba Ising de taak van het 
secretariaat op zich genomen. Deze 
vervult ze echter zolang er geen ver-
vanger is gevonden, aangezien zij ver-
der geen binding meer heeft met de 
club. Helaas is het tot nu toe niet ge-
lukt om nieuwe bestuursleden te 
werven of vervanging voor de huidi-
ge. Concreet betekent dit echter dat 
aan het eind van dit seizoen er geen 
bestuur meer is. Helaas zonder be-
stuur, ook geen BCE’78. 
Want als club ontkom je er niet aan 
dat een aantal zaken formeel worden 
geregeld. Daarom willen wij hierbij 
aan eenieder de oproep doen, om 
mee te denken in het invullen van 
bovenstaande functies. 
Mocht dit niet lukken, zal het name-
lijk betekenen dat wij in mei 2023 
geen teams meer gaan inschrijven 
voor de competitie. Concreet zal dit 
inhouden dat we dan overgaan tot 
opheffing van de vereniging. 
We hopen dat het niet zover hoeft te 
komen. 
Het huidige bestuur 

http://www.bce78.nl
http://www.bce78.nl/
http://www.BCE78.nl
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Even terug naar 6 juli 1978. Twee stukjes tekst uit de statuten van BCE’78. 

 

Gezocht: 4 - 5 personen voor de jubileum-/ feestcommissie die: 

• van een feestje houden en dat weten te organiseren 
• leuke en pakkende plannen bedenken en bestaande plannen verder uitwerken 
• gemotiveerd zijn door eigen input en ideeën te bedenken 
• met het bestuur samenwerken en daar alle ondersteuning van krijgen  
• kleine taken weten op te pakken voor het jubileum 
 

Heb je interesse? Bel of mail:           secretariaat@bce78.nl    06-515 535 77 

www.bce78.nl 
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Teamouders   
Zoals al aangegeven zijn we gestart met de werving van teamouders. Bij de 
U12 zijn Frank en bij de U14 Linda al gestart in deze functie. Doel is om als 
club beter met elkaar te communiceren en ook de werkzaamheden te ver-
delen. Veel zaken werden tot nu toe door Henk Olijslager als wedstrijdsecre-
taris geregeld. Denk daarbij aan het regelen van een rijschema, tafelaars-
schema etc. Door de invoering van een teamouder denken we dat we de 
functie van wedstrijdsecretaris minder zwaar kunnen maken. Maar nog be-
langrijker is de hoop hiermee ook de betrokkenheid van de ouders te ver- 
groten. Een mooi voorbeeld daarvan is de oproep voor het ophalen van een 
ballenrek dat we willen plaatsen in de Peppel. Toen we dit ter sprake brach-
ten bij het U12-overleg, was Hendrik Jan, de vader van Sven, direct bereid 
om dit binnenkort op te halen. Ook voor het Sportcafé, dat helaas regelma-
tig gesloten is, hebben we inmiddels een aantal vrijwilligers gevonden. Bin-
nenkort heeft BCE’78 dan ook een echte barcommissie en kunnen we mis-
schien ook op woensdagavond na afloop van de training met elkaar gezellig 
wat drinken en bijkletsen. Vele handen maken het werk licht en leuker.  

www.bce78.nl 

BCE.78 

Bce’78 Bce’78 Legends 

Website beheerder 
(ontwerpen/maken en beheer) 

 

Ontwerpen/maken ??  

Beheer 1 uur / maand 
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BCE’78 Merchandise 
Samen met onze huisleverancier Wow hebben we een mooie web-
shop opgezet met gave BCE’78 artikelen. Met sinterklaas en de kerst-
dagen in aankomst, en misschien wel een verjaardag, is het zeker de 
moeite waar om eens een kijkje te nemen in onze webshop.  
 
 
Nu er de koudere periode van het jaar aanbreekt is het ook weer 
mogelijk om het mooie BCE’78 Varsity Jacket met Ed E. (moeflon 
mascotte) te bestellen.  
Natuurlijk zijn de T-shirts en de twee soorten hoodies in wit en navi 
blauw ook weer gewoon te bestellen.  
Op de witte kleding is het BCE’78 logo en Ed. E als sublimatieopdruk 
(verf in de vezels) te bestellen. Op de donkere kledingstukken word 
met professionele transfers gewerkt.  
Heb je wensen of ideeën voor ander artikelen met een mooi BCE’78 
logo? Neem dan even contact op met Herman van der Wal.  

TIP:  Kijk in de webshop goed naar  

de maattabel bij elk kledingstuk.   
 

Die willen wel eens verschillen met  

de kledingmaat die je normaal hebt. 

www.bce78.nl 

Looking good! 

http://www.bce78.nl
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U12 
Op zaterdag 17 september speelden de U12 
hun eerste, spannende en leerzame wedstrijd 
in Tiel. We vertrokken met 8 jongens, één meis-
je en evenveel ouders naar Tiel. Voor bijna alle 
kinderen (en ouders) was dit de eerste wed-
strijd, dus het was reuzespannend. Het doel van 
de wedstrijd was om plezier te hebben en te 
leren en dat is deze wedstrijd wel gelukt. Om-
dat het de eerste wedstrijd was, konden we van 
tevoren nog helemaal niet goed inschatten hoe 
de krachtsverhoudingen waren. Gelukkig bleek 
al snel in de wedstrijd dat beide teams onge-
veer even goed waren en dat het een spannen-
de wedstrijd zou worden. Het was mooi om te 
zien dat iedereen hard werkte en goed naar de 
coach luisterde. Het was wel even wennen aan 
alles wat bij een wedstrijd komt kijken: een 
warming-up, scheidsrechters, ‘echte tegenstan-
ders’, publiek, wedstrijdspanning. En wat be-
doelt de coach eigenlijk met alles wat ze roept?  
Over de wedstrijd 
BCE schoot uit de startblokken en pakte zelfs 
een 6-0 voorsprong. Helaas wisten we de voor-
sprong niet vast te houden en het werd een 
puntje – puntje wedstrijd. Er werd soms al mooi 
samengespeeld. Tijdens de wedstrijd leerden 
we veel dingen: in het begin van de wedstrijd 
konden we nog niet zo goed onze eigen ‘man’ 
verdedigen, maar dit ging later in de wedstrijd 
steeds beter. Helaas voor BCE pakte de tegen-
standers aan het einde van de wedstrijd een 
aantal keer de bal goed af en wisten te scoren. 
Helaas gingen de laatste pogingen van BCE mis. 
Hierdoor wist Tiel de spannende wedstrijd uit-
eindelijk met 28-22 te winnen. 
 

Het was een leuke, spannende en leerzame 
wedstrijd. Iedereen heeft heel erg hard ge-
werkt. De teleurstelling was groot. Gelukkig 
mogen we nog een keer tegen deze tegenstan-
der spelen. We gaan nu heel hard trainen en 
misschien zit er de volgende wedstrijd meer in!  
 

De wedstrijdtoppers van U12: Stijn, Fabrice, 
Pepijn, Zakaria, Michael, Tijl. Morris, Sam en 
Meike 

B C E ’ 7 8  T E A MS   

U14 
Jongens U14 verliezen thuis van WIK 
De eerste wedstrijd van de jongens U14 begon 
iets later omdat de wedstrijd van de dames 1 
uitliep. Mooi om te zien hoe Jayjay samen met de 
vader van Neo voor een warming-up zorgde. 
Helaas heeft Virginia de eerste wedstrijd gemist, 
omdat zij ziek was. Maar gelukkig kreeg Nienke 
hulp van Michael en Fred. Superfijn! 
De wedstrijd ging tijdens de eerste helft gelijk op! 
In de 3de periode had de tegenpartij veel fast-
breaks gelopen en een groot gat gemaakt. Maar 
in het 4de kwart werd er keihard gewerkt en was 
het bijna gelukt dit gat weer dicht te krijgen! 
Uiteindelijk is het 29-34 geworden. De topscorer 
was Sizan met 19 punten!  

Meisjes U16 
Meisjes U16 maakt in de eerste weken van het seizoen enorme stappen. Voor het eerst in lange tijd is 
er binnen BCE weer een (wedstrijd)team actief dat alleen maar uit meiden bestaat; U16 meiden. Dit 
team bestaat uit een aantal meiden dat vorig jaar mee speelde met de dames, door is gestroomd vanuit 
de U14 (mix team) en een aantal meiden dat nieuw is bij de club/is begonnen met basketballen. Een 
mooie mix dus van geen ervaring, een beetje ervaring en iets meer ervaring.  
De eerste trainingen waren even wennen en aftasten. De trainingen worden dit jaar gegeven door An-
ton (vorig jaar trainer dames) en Suzanne (nieuw bij de club). We beginnen met dit team helemaal bij 
de basisvaardigheden (passen, dribbelen, schieten, verdedigen en de eerste tactische stappen in de 
aanval). In de eerste trainingen moest alles vanaf het begin af aan geleerd worden, maar de meiden 
laten enorme stappen zien. Elke training gaat beter. De techniek verbetert en oefeningen worden op 
steeds hoger tempo uitgevoerd.  
Niet alleen technisch gaat het beter met het team. Ook is het team in een aantal weken naar een echt 
team gegroeid. Buiten de training en de wedstrijden om hebben de meiden het gezellig, terwijl tijdens 
de trainingen hard en geconcentreerd gewerkt wordt.  
Om het team goed voor te bereiden op de wedstrijden (het grootste gedeelte had nog nooit een wed-
strijd gespeeld) hebben de meiden twee oefenwedstrijden gespeeld. De eerste oefenwedstrijd was 
tegen de jongens U14 van BCE. Deze wedstrijd stond in het teken van het leren hoe een wedstrijd ei-
genlijk in zijn werk gaat. We hebben deze wedstrijd geleerd om een ‘mannetje’ te verdedigen. De aan-
val was nog zoekende. We hadden wel leren dribbelen en de lay-up geleerd, maar we hadden nog hele-
maal geen tactiek geoefend. Ondanks dat wisten de meiden de wedstrijd toch nipt te winnen.  
De tweede oefenwedstrijd leek nog meer op een ‘echte’. Er werd gespeeld tegen de meisjes U14 van 
Arnhem Eagles. Een team dat al een jaar langer bij elkaar speelt. Als snel werd duidelijk dat de meiden 
van Ede een stuk groter waren dan de meiden van Arnhem en dat gaf ook uiteindelijk de doorslag om 
ook deze oefenwedstrijd te winnen. Ook in deze wedstrijd lieten de meiden een enorme groei zien. De 
verdediging stond in de loop van de wedstrijd beter en de aanvallen werden beter opgezet. Het was 
wel te merken dat we hier nog een stukje (spel)ervaring missen. Hier gaat dit seizoen hard aan gewerkt 
worden. 
Al met al dus een leuk en gezellig team, maar waarin ook hard gewerkt wordt. De sprongen die in de 
eerste weken gezet zijn, beloven veel voor de toekomst. Op naar een leuk en leerzaam seizoen! 

http://www.bce78.nl/
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Guus Davans  Herman vroeg aan mij of ik iets over mij als (nieuweling) wilde schrijven. Nou, ik denk en weet het bijna zeker 
dat jullie allemaal nieuwelingen zijn t.o.v. mij. Ik was al lid van het voormalige Real basketbal Ede (voorloper van BC Ede) op 13- of 14-
jarige leeftijd.  Er is een foto ooit door Herman geplaatst waar ik op sta met mijn ploeggenoten.   

Op 16-jarige leeftijd ben ik begonnen met trainingen te geven aan destijds meisjes kadetten (nu MO16) en daarna nog vele 
andere teams. Daarna nog voorzitter geweest van de technische commissie. Mooie tijden beleefd met verschillende teams en 
ook nog mijn diploma Trainer A behaald in Zutphen en Deventer. Hier mooie contacten gelegd die ik nu nog steeds heb. Ver-
der heb ik ook trainingen voor VBV uit Veenendaal, Pluto en Blackstars uit Rhenen gegeven. Allemaal mooie verenigingen met 
hun eigen uitstraling. Allemaal wel voor de Heren 1 of de Dames 1. 
Buiten het basketbal ben ik ook nog badmintontrainer (vanaf mijn 9de jaar speel ik ook deze sport), alleen nu niet meer actief 
i.v.m. mijn knieën die niet meer willen meewerken. Eigenlijk wilde ik gewoon stoppen met trainingen verzorgen (ben ook niet 
meer de jongste) maar vorig jaar ben ik weer gevraagd. Eerst voor nieuwe op te zetten jongste jeugd maar ineens werd het 
Dames 1. Ik had ooit een wedstrijd gezien van deze dames en vond het gelijk een leuke groep om naar te kijken. Zij voldeden 
helemaal aan mijn ideeën van o.a. inzet, beleving en enthousiasme.  Dus zolang ik er veel plezier aan beleef hoop ik samen 
met Martijn en Rick dit nog lang te mogen doen.  Ik ben het helemaal eens met wat Herman onlangs schreef over bestuur, 
vrijwilligers en ouders - zonder deze mensen is er geen basketbalclub - want hieruit kan weer iets heel moois groeien voor het 
basketbal in Ede. Voor eenieder een heel mooi basketbalseizoen 2022/2023. Guus. 

B C E ’ 7 8  T E A MS   
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Dames 1 
Dames 1 wint thuis van Arnhem Eagles. 
Zaterdagmiddag was onze eerste wedstrijd. Na 
weken voorbereiding waren we er klaar voor.  
In het begin was het vooral in de aanval nog even 
zoeken. In de verdediging waren we erg sterk. We 
speelden een zoneverdediging waardoor we de 
tegenstanders dwongen te schieten.  
Tijdens de wedstrijd groeiden we in de aanval. 
Esther heeft een aantal mooie driepunters raak 
geschoten. Jessica heeft vanaf de kop vele lay-ups 
geraakt. Virginia heeft bijna al haar vrije worpen 
raak geschoten. Rapha heeft voor de eerste keer 2 
fouten gepakt door goed te verdedigen. Merel 
liep regelmatig vrij, waardoor ze veel kansen 
kreeg. Senna liep of maakte een aantal keer deel 
uit van een snelle fastbreak. Nienke ging regelma-
tig voor een drive en heeft daardoor veel onder 
het bord gescoord. En de meeste punten konden 
niet gemaakt worden door goede assists van An-
nette! Kortom: een compleet team. 
Rick, onze coach, heeft ons allemaal veel speelmi-
nuten laten maken, zodat we konden groeien in 
de wedstrijd. Guus heeft zijn afspraken afgezegd 
om ons te supporten. Ook Danae kwam nog even 
kijken en zorgde voor de filmpjes en foto’s. 
De eindstand was: 57-30. Topscorers waren Es-
ther en Jessica met beiden 15 punten! 

http://www.bce78.nl/
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Op en rond de Edese basketbalvel-
den kunnen we een nieuw gezicht 
aantreffen. Ze is coach, traint en 
bouwt hard mee aan de club. 
Hoogtijd dat we meer over deze 
sprankelende ‘nieuweling’ te we-
ten komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoonlijk  
Naam: Suzanne Koning (31 jaar) 
Geboorteplaats: Ede. 
 

Wat doe je in het dagelijks leven?  
Ik werk als (kwaliteits)verpleegkundige in 
een verpleeghuis in Rhenen.   
 

Hobby’s naast basketbal:  
Legpuzzels en met de hond  
wandelen maken. 
 

Lievelingsboek, film of muziek:  
Ik lees graag (Scandinavische) detectives.  
 

Basketbal 
Wanneer ben je gaan basketballen en waar 
was dat? 
Ik ben begonnen met basketballen toen ik 
10 jaar oud was. Ik begon bij BCE Ede bij de 
mini’s (wat nu U10/U12 is). De trainer daar 
was Guus Davans (huidige trainer van de 
dames). Daarna heb ik één seizoen met de 
kadetten gespeeld (wat nu U16/U18 is). 
Het leuke is, daar was de trainer Anton van 
Beek (waar ik nu de meisjes U16 mee 
train).  
De (basketbal)wereld is dus klein! Daarna 
ben ik naar Pluto in Wageningen gegaan 
zodat ik met leeftijdsgenootjes kon basket-
ballen. Ik heb het daar altijd erg naar mijn 
zin gehad. Op enkele seizoen na, heb ik 
daar bijna altijd gespeeld. Vanaf mijn 14de 
heb ik ook basketbaltraining gegeven aan 
jeugd.  
Ik vind het heel erg leuk dat ik weer op ‘het 
oude nest’ ben in Ede en dat de club zo in 
groei is. Mooi om daar een steentje aan bij 
de dragen! 

 

Wat was jouw mooiste basketbalactie ooit? 
De winnende score maken in de laatste se-

conde! 
 
 

Wat was jouw ergste basketbalblooper ooit?  
Struikelen over de middenlijn…. 
Een technische fout krijgen op 
de bank omdat je volgens de 
scheids te veel aan het lachen 
bent…….  
 

Wie is je basketbalvoorbeeld? 
Thijs van Tongeren. Hij was 5 jaar lang mijn 
trainer, van hem heb ik veel geleerd (zowel 
binnen de lijnen als buiten de lijnen).   
 

De basketbalclub, BCE’78 
Hoe kwam je bij BCE’78? 
Via mijn broertje. Hij speelde al bij de mini’s 
en ik vond het zo leuk dat ik ook wilde gaan 
basketballen. Gelukkig mocht dat van Guus.  
 
Waar geniet je van binnen je team (U14)? 
Ik train de meiden U16 en ik geniet enorm 
van hun plezier en inzet. Het feit dat de mei-
den elke week beter worden geeft mij enorm 

Waar geniet je van / wat is top bij BCE’78? 
Dat we zo enorm aan het groeien zijn en 
dat er zoveel kinderen met plezier bij BCE 
kunnen basketballen.  
 

Wat zou je ooit bij BCE’78 willen bereiken? 
In alle leeftijdsklassen een meisjes team. 
 

Wat hoop je wat BCE’78 als club ooit eens 
gaat doen? 
Een jeugdkamp organiseren. 
 
Wat wil je nog verder kwijt? 
All the way, BCE! Ik wens iedereen een fijn 
basketball seizoen toe! 
 
Wie ontvangt van jou de Alley Oop? 
Ik geef de volgende Alley Oop aan:  
 

Pepijn van Boven U12  
 
Ik heb deze persoon gekozen omdat ik  
Pepijn heb leren kennen als een echte  
entertainer in het team van de U12. Ik ben 
benieuwd wat hij de club te vertellen heeft! 

U12 

U12 
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Op 11 november 2022 speelt Nederland tegen Oekraïne de kwalificatiewed-
strijd voor het wereldkampioenschap basketball in Indonesië, Japan en op de 
Filipijnen. De mannen willen na het EK sterk thuiskomen in eigen land en 
gaan de strijd aan met de Oekraïense ploeg. Steun onze mannen in het Top-
sportcentrum Almere tijdens deze WK-kwalificatie wedstrijd!  
 

Tip-off: 19.00u    Deuren open: 18.00u  
Datum: Vrijdag 11 november   Locatie: Topsportcentrum Almere  

Op 24 november spelen de Orange Lions vrouwen de EK-kwalificatiewedstrijd 
tegen Tsjechië. Het is het  tweede kwalificatiewindow voor het Europees Kam-
pioenschap basketball dat in de zomer van 2023 gespeeld gaat worden in 
Slovenië en Israël. Ook viert de Nederlandse Basketball Bond op deze avond 
haar 75e verjaardag, hierover volgt spoedig meer informatie.  
 

Tip-off: 19.00u    Deuren open: 18.00u  
Datum: woensdag 24 november   Locatie: Topsportcentrum Almere  
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