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2 Voorwoord

Basketballkalender 2012 NBB
Maart
30 maart t/m 1 april NBB Bekerfinales in Almere
April
14 april Final Eight rolstoelbasketball in Almere
14 april Eindronde toernooidivisies rolstoelbasketball in Almere
15 april NJK rolstoelbasketball in Almere
16 april Start finale play-offs vrouwen eredivisie (best-of-seven)
20 en 21 april Final Four rolstoelbasketball in Almere
Mei
5 en 6 mei Final Four landelijke competities in Almere
9 mei Finales NJK in Almere
15 mei Start finale Dutch Basketball League, mannen (best-of-seven)
26 mei Streetball Masters Assen
28 mei Streetball Masters Eindhoven
Juni
3 juni Streetball Masters Amsterdam
9 juni Streetball Masters Achterhoek (Doetinchem)
17 juni Nederlandse Jeugd Kampioenschappen (NJK) in Almere
17 juni Streetball Masters Utrecht
23 juni Streetball Masters Tilburg
27 juni Oranje Fever: Nederland-België, vrouwen (Almere)
30 juni Oranje Fever: Nederland-Litouwen, vrouwen (Almere)
30 juni Streetball Masters Heerenveen
Juli
7 juli Oranje Fever: Nederland-Slovenië, vrouwen (Almere)
7 juli Streetball Masters Woudrichem
11 juli Oranje Fever: Nederland-Slowakije, vrouwen (Almere)
12 t/m 22 juli EK U16, vrouwen, A-divisie (Hongarije)
12 t/m 22 juli EK U20, mannen, B-divisie (Sofia, Bulgarije)
15 t/m 21 juli NBB Camps (15 t/m 20 jaar) in Valkenswaard
19 t/m 29 juli EK U16, mannen, B-divisie (Brasov, Roemenië)
21 juli Streetball Masters Almelo
22 t/m 28 juli NBB Camps (12 t/m 15 jaar) in Valkenswaard
26 juli t/m 5 augustus EK U18, meisjes, A-divisie (Roemenië)
29 juli t/m 4 augustus NBB Camps (12 t/m 15 jaar) in Valkenswaard
Augustus
4 augustus Streetball Masters Den Haag
5 augustus Streetball Masters Finale (Den Haag)
6 t/m 10 augustus NBB Camps (8 t/m 12 jaar) in Valkenswaard
9 t/m 19 augustus EK U18, mannen B-divisie (Bosnië en Herzegovina)
16 t/m 19 augustus North Sea Development Cup U15, mannen en vrouwen (Nederland)
16 t/m 26 augustus EK U20, vrouwen A-divisie (Hongarije)
17 t/m 26 augustus WK U17, vrouwen (Amsterdam)
18 augustus Oranje Fever: Nederland-Bosnië en Herzegovina, mannen (Almere)
27 augustus Oranje Fever: Nederland-Georgië, mannen (Almere)
29 augustus t/m 9 september Paralympics rolstoelbasketball, vrouwen (Londen)
30 augustus Oranje Fever: Nederland-Roemenië, mannen (Almere)
September
8 september Oranje Fever: Nederland-Letland, mannen (Almere)

Basketballkalender 2013
15 t/m 30 juni EuroBasket (EK), vrouwen (Frankrijk)
14 t/m 19 juli European Youth Olympic Festival (Utrecht)
4 t/m 22 september EuroBasket (EK), mannen (Slovenië)



Niet zonder trots bieden wij u dit 

jaaroverzicht over het jaar 2011 aan. 

Het geeft een goede indruk van de 

vele activiteiten van de Nederlandse 

Basketball Bond, de competities, de 

nationale teams en vooral niet te vergeten 

de mooie evenementen voor de jeugd.

Het bestuur heeft zich in 2011 

beziggehouden met de verdere 

vormgeving van het Strategisch Plan, 

waarbij we voldoen aan de NOC*NSF 

eisen van Goed Sportbestuur. 

Dit betekent nogal wat voor de 

organisatiestructuur en we zijn dan 

ook heel blij dat de voorstellen door de 

Algemene Vergadering zijn aangenomen.  

We streven ernaar dat de nieuwe 

organisatie op 1 januari 2013 een feit is. 

Ook hebben we een succesvol bid 

uitgebracht op het wereldkampioenschap 

U17 voor vrouwenteams. De FIBA heeft 

dit toernooi aan Nederland toegewezen 

en het is na het WK Wheelchair 

Basketball in 2006 de tweede keer dat we 

in Nederland een wereldkampioenschap 

mogen organiseren.    

Een aantal bestuursleden heeft om 

verschillende redenen buiten het 

basketball moeten besluiten om hun 

functie neer te leggen. Aan het eind 

van 2011 bestond het bestuur uit 

Martijn Rengelink (topsport),  Arjen 

Burgers (breedtesport), Jelle Witvoet 

(reglementen en arbitrage) en 

ondergetekende. We hopen zo spoedig 

mogelijk in de vacature van onze 

gewaardeerde penningmeester Harry 

Meeuwsen te kunnen voorzien. 

Sportief gezien was 2011 een succesvol 

jaar voor het Nederlandse basketball, 

met diverse hoogtepunten. Twee daarvan 

wil ik graag noemen. Allereerst de vijfde 

plaats van het Nederlands vrouwenteam 

U18 bij het EK, die model staat voor 

de opmars van het vrouwenbasketball 

in ons land. En natuurlijk de prachtige 

prestatie van de rolstoelvrouwen, die 

zilver veroverden bij het EK en zich 

daarmee verzekerden van deelname aan 

de Paralympics.

Ook op ander gebied is er hard aan 

de weg getimmerd in 2011. Basketball 

Unites, de afdeling die zich bezig houdt 

met de ontwikkeling van onze mooie 

sport, slaagde er in om weer heel veel 

mensen – jongens en meisjes, man en 

vrouw, jong en oud, valide en invalide 

– met basketball in aanraking te laten 

komen en enthousiast te maken. Mooie 

voorbeelden daarvan zijn Streetball 

Masters, de pleintjestour die groeide 

naar acht voorronden en het succesvolle 

project Jeugdrolstoelbasketball, dat 

inmiddels is uitgebreid naar tien regio’s.

Graag wil ik alle medewerkers van de 

bond, onze sponsors en partners en 

vooral ook al onze vrijwilligers bedanken 

voor hun bijdrage het afgelopen jaar. 

2012 wordt een mooi jaar met het WK 

U17, onze rolstoelvrouwen in Londen en 

nog veel meer…

Namens het bestuur,

Francisca Ravestein

Voorzitter

Een jaar om trots op te zijn
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Gehuldigd
Jacob Bergsma werd in 2011 gehuldigd 
als Lid van Verdienste van de NBB. Bergsma 
houdt zich al 25 jaar bezig met verzamelen van 
statistieken over de eredivisies en de nationale 
selecties.
Gerard Brinkman werd ook onderscheiden als 
Lid van Verdienste. In 1970 werd Brinkman lid van 
het districtsbestuur Groningen/Drenthe en is daar-
na tot 2010, het jaar waarin hij 70 werd, onafgebro-
ken bestuurlijk actief geweest binnen de bond.
Hans Vorsteveld kreeg de Rob Verheuvel 
Award vanwege zijn grote verdiensten voor het 
rolstoelbasketball in de afgelopen dertig jaar; 
als teamarts en als classifier op nationaal en 
internationaal niveau.
René Martens ontving in 2011 de bondsspeld, 
omdat hij jarenlang een vaste waarde was in de 
nationale rolstoelbasketballploeg. Martens won 
in 1992 goud bij de Paralympics in Barcelona.

Overleden
Piet Leegwater (78) was 32 jaar actief als (in-
ternationaal) scheidsrechter. Hij floot in 1976 de 
olympische finale tussen de Verenigde Staten 
en Joegoslavië. In 1990 werd hij benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 
Rob de Bakker (64) was tientallen jaren 
actief binnen de arbitrage, als scheidsrechter 
tot op het hoogste landelijk niveau, en later 
als commissaris bij wedstrijden in de Dutch 
Basketball League.
Jan Burgert (81) is belangrijk geweest voor 
het vrouwenbasketball in Nederland. Tussen 
1957 en 1972 coachte hij de nationale ploeg 
in 119 wedstrijden. Burgert is na Meindert van 
Veen tweede op de ranglijst van langst 
zittende bondscoaches. 
Henk Aldenberg (93) was betrokken bij DED, 
destijds een van de toonaangevende 
verenigingen van Nederland. Aldenberg 
coachte tussen 1958 en 1959 tien keer het 
Nederlands mannenteam. Hij kreeg in de jaren 
zestig de bondsspeld.
Eric van Beusekom (18) was een talentvolle 
rolstoelbasketballer. Gehandicapt geraakt door 
een ongeluk stortte de oud-voetballer zich 
vol overgave op rolstoelbasketball. Met suc-
ces, want Van Beusekom, lid van Antilope uit 
Utrecht, haalde het Nederlands jeugdteam.
Peter Rijsewijk (65) speelde 75 officiële 
interlands en kwam gedurende zijn loopbaan 
als speler vooral uit voor het Amsterdamse 
Landlust. Rijsewijk was ook coach van het 
vrouwenteam van Landlust en werd twee keer 
uitgeroepen tot coach van het jaar.

Voorwoord



Senioren: de terug-
keer van Dan Gadzuric
De zomer van 2011 begon voor het 
Nederlands basketballteam met mooi 
nieuws. Dan Gadzuric kondigde aan voor 
Oranje uit te willen komen tijdens het 
tweede deel van de EK-kwalificatiereeks. 
De basketballer van NBA-club New 
Jersey Nets speelde voor het laatst in 
1997 voor het Nederlands team. Zijn te-
rugkeer zorgde voor een hoop publiciteit 
rondom de Oranje Fever-campagne van 
bondscoach Gadi Kedar en zijn spelers.
De intensieve voorbereiding werd af-
gesloten met deelname aan de eerste 
editie van EuroJam, een internationaal 
basketballevenement in Topsportcentrum 
Almere. Oranje opende het toernooi met 
een kleine nederlaag (72-77) tegen het 
met NBA-center Zaza Pachulia spe-
lende Georgië, tevens deelnemer aan 

Een zomer met 
dubbele gevoelens
Geen groepswinnaar, toch uitzicht op deelname aan EuroBasket 

2013. Dat was de oogst van het Nederlands mannenteam in de 

zomer van 2011. Oranje, waarin Dan Gadzuric zijn rentree maakte, 

deed vooral van zich spreken met de tweede plaats bij EuroJam 

door onder meer te winnen van EK-deelnemer Israël. Bij de nationale 

jeugdteams presteerde Nederland MU18 het beste. De ploeg van 

Johan Roijakkers eindigde bij het EK in de B-divisie als zesde. 

MU16 werd zevende, de U20 mannen zestiende.

EuroBasket 2011. Vervolgens boekte 
Nederland een fraaie 75-63 overwin-
ning op de jonge universiteitsploeg van 
Villanova, om het toernooi af te sluiten 
met een klinkende 80-70 zege op de 
nationale ploeg van Israël, geleid door 
voormalig Amsterdam-coach Arik Shivek. 
In dat duel stond Gadzuric voor het eerst 
samen in het veld met zijn NBA-collega 
Francisco Elson. Het beviel hem goed. 
Gadzuric: “Het zijn allemaal fantastische 
gasten. Iedereen heeft zijn best gedaan 
om mij goed in te laten stromen.”
Aansluitend aan EuroJam speelde 
Nederland drie EK-kwalificatieduels, die 
door de afschaffing van de divisies
alleen nog tot doel hadden een zo goed 
mogelijke uitgangspositie te creëren voor 
de loting voor EuroBasket 2013, waar 24 
landen aan mee zullen doen. Maar de 
ploeg van Kedar had een duidelijk doel 
voor ogen: ongeslagen blijven.

Uitslagen 
Oranje Fever mannen

18/08/2011
Nederland – Luxemburg  90-54
22/08/2011
Oostenrijk – Nederland  77-76
24/08/2011
Estland – Nederland  78-60

Het begin thuis tegen Luxemburg was 
veelbelovend. Oranje walste met 90-
54 over de tegenstander heen, waar-
bij Robin Smeulders met 22 punten en 
20 rebounds voor een wel hele fraaie 
double-double zorgde. Het was tevens 
de vijftigste interland voor international 
Stefan Wessels, die daarvoor na afloop 
werd gehuldigd.
Het uitduel tegen Oostenrijk ontaardde in 
een ware nachtmerrie: 77-76. De thuis-
ploeg mocht 39 vrije worpen nemen 
(tegen Nederland 22) en het hielp ook 
al niet dat Arvin Slagter voortijdig met vijf 
persoonlijke fouten naar de kant moest. 
Elson en Gadzuric tekenden voor respec-
tievelijk 19 en 13 punten.
Toch lag de eerste plaats in de groep 
nog steeds voor het oprapen. Daarvoor 
volstond winst in Estland. Zover kwam 
het niet. Het duo Gregor Arbet-Gert 
Dorbek geselde Nederland met negen 
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rake driepunters, optimaal profiterend 
van de vele aanvallende rebounds die 
Estland pakte. Oranje verloor met 78-60 
en eindigde daardoor als tweede achter 
de Esten.
Bondscoach Gadi Kedar keek deson-
danks met een positief gevoel terug op 
de kwalificatiereeks. “We zijn met iets 
moois bezig. We hebben een goede 
campagne gedraaid vorig jaar en dit jaar. 
De sfeer is goed in de ploeg, we worden 
volwassen. Het is een jong team met 
zes nieuwelingen. Deze ploeg kan alleen 
maar beter worden. Ik zeg al vier jaar 
lang dat we van landen als Israël, Estland 
en Groot-Brittannië kunnen winnen. En 
misschien in de toekomst ook wel van 
Duitsland. We groeien nog steeds, 
worden nog steeds beter.”

MU20
Steeds net niet!
In 2010 deed Nederland MU20 nog mee 
aan het Europees kampioenschap in de 
A-divisie, maar het verblijf op het hoog-
ste niveau bleef beperkt tot één EK. In 
2011 hoopte Oranje het verloren terrein 
weer terug te winnen. Dat lukte niet, want 
de Nederlandse basketballers kwamen 
bij het EK in de B-divisie in Bosnië en 
Herzegovina niet verder dan de zestiende 
plaats.
Nederland MU20 kende een zure start, 
want het eerste duel werd nipt verloren. 
De inhaalrace tegen Slowakije stokte bij 
55-57. Max van Schaik tekende met 12 
punten en 11 rebounds voor een double-
double. Het herstel kwam meteen in de 
tweede wedstrijd tegen Hongarije. Oranje 
won met 83-57, met Dimeo van der Horst 
(21 punten, 8 rebounds) als topscorer. 

Coach Burhan Alibegovic roemde de 
vechtlust van het team, want de omstan-
digheden waren niet gemakkelijk in de 
snikhete sporthal. 

Vervolgens liet de driepunter de ploeg 
van Alibegovic in de steek tegen Bulgarije 
(68-73). Nederland noteerde 5 uit 24 ach-
ter de driepuntslijn, terwijl de Bulgaren 10 
uit 20 schoten. Van der Horst was met 16 
punten topscorer.
De nederlaag tegen Denemarken (72-
78) zorgde ervoor dat Nederland MU20 
een plek bij de eerste acht kon vergeten. 
Alibegovic vatte de wedstrijd en tegelij-
kertijd het pouleverloop kort en bondig 
samen: “Net niet.” Wederom viel de drie-
punter niet: 2 op 18. Van der Horst 
(19 punten) was opnieuw de meest 
productieve speler bij Nederland.

De 91-77 zege op Roemenië in de tweede 
fase van het toernooi betekende voor de 
MU20 spelers enigszins eerherstel. Dit 
keer werd de voorsprong, die maximaal 
23 punten bedroeg, wel in veilige haven 
geloodst. De statline van Dimeo van der 
Horst (23 punten, 7 rebounds en 4 as-
sists) mocht er weer zijn, evenals de vijf 
driepunters van Jeroen van Vugt.
Maar door een 75-80 nederlaag te-
gen IJsland in het volgende duel werd 
Nederland veroordeeld tot de strijd om de 
vijftiende plaats. En ook die ging verloren. 
Roemenië, waar eerder nog van werd ge-
wonnen, was met 77-58 te sterk. Oranje 
verloor de wedstrijd al in het eerste kwart: 
17-31. Leon Williams was in het laatste 
optreden van Nederland goed voor 18 
punten, 6 rebounds, 4 steals en 4 assists.
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MU18
Zesde in Bulgarije 
Ook Nederland MU18 opende het EK 
in de B-divisie met een nipte neder-
laag. Oranje, in 2010 twaalfde, verloor 
in het Bulgaarse Varna met 65-66 van 
Roemenië, ondanks een 10-0 voor-
sprong na zeven minuten en een 45-31 
ruststand. Mike Schilder en Paul Candiff 
waren gezamenlijk topscorer met ieder 
17 punten.
Dat Oranje wel wat in z’n mars had, liet 
het zien in de tweede wedstrijd tegen 
Montenegro, dat knap met 62-57 aan de 
kant werd gezet. “Een superwedstrijd”, 
vond coach Johan Roijakkers. “Iedere 
speler die op het veld kwam, hielp de 
ploeg.” Mike Schilder tekende voor 13 
punten en 5 assists.
Doordat vervolgens ook Oostenrijk 
eenvoudig met 71-46 aan de kant werd 
geschoven, was Nederland verzekerd 
van een plek bij de laatste acht. Een 
tegenvaller was het uitvallen van Kasper 
Averink met een stevige blessure aan zijn 
ribben. Paul Candiff was goed voor 17 
punten.
In de tweede fase van het toernooi kwam 
de ploeg van Roijakkers tekort tegen 
Israël (62-78), ondanks de 20 punten en 6 
rebounds van Shane Hammink. Na de 43-
68 nederlaag tegen het sterke Zweden 
wist Oranje dat het een plek in de halve 
finales kon vergeten. Hammink was tegen 
de Scandinaviërs met 13 punten opnieuw 
topscorer bij Nederland. 
Door een 47-52 zege op Hongarije hiel-
den de U18 basketballers wel uitzicht op 
de vijfde plaats, met dank aan de fraaie 
statline van Mike Schilder: 13 punten, 
10 rebounds, 6 assists en 5 steals. Het 
werd uiteindelijk de zesde plaats, omdat 
Bulgarije in de laatste wedstrijd net iets 
te sterk was. Net als in het openingsduel 
tegen de Roemenen verloor Oranje met 

Jaron Dijkhuizen was met 21 punten en 
maar liefst 14 rebounds goed voor een 
dikke double-double.
Door in de derde groepswedstrijd gehakt 
te maken van Oostenrijk (90-48 en 23 
punten van Veenendaal) was Nederland 
zeker van een plek bij de laatste acht, 
maar dit tussendoortje werd gevolgd door 
een ‘leerzame’ 59-58 nederlaag tegen 
Slovenië. Vier minuten voor tijd leidde 
Oranje nog met 48-58. Scheltes: “Ze heb-
ben het geduld nog niet om op cruciale 
momenten of als het even tegen zit goede 
opties te nemen en het goed uit te spelen. 
Er wordt dan te snel geschoten, te weinig 
ruimte gecreëerd voor goede opties.”
Zoals verwacht was Cyprus in de laat-
ste poulewedstrijd geen partij voor het 
Nederlands team. In de 50-79 zege 
hadden twee spelers een double-double. 
Pim de Vries had in 20 minuten 12 punten 
en 11 rebounds, Bas Veenstra in slechts 

17 minuten tot 18 punten en 10 rebounds.
Engeland zette Nederland vervolgens 
weer met beide benen op de grond. 
Door de 79-58 nederlaag zat een plek 
bij de laatste vier er niet meer in. Pim de 
Vries (16 punten en 5 rebounds) was de 
enige die zijn vertrouwde niveau haalde. 
Die klap werkte nog door tegen Armenië 
in de strijd om de vijfde t/m achtste
plaats. Oranje verloor met 71-85. 
Uitendelijk werd de nummer vier van 2010 
zevende door in de laatste wedstrijd van 
het EK met 73-57 te winnen van Roemenië, 
een resultaat waar bondscoach Scheltes 
tevreden mee was. “We zijn op de goede 
weg. De coach van Cyprus volgt ons al 
zes jaar. Hij zegt dat wij de enigen zijn die 
echt grote stappen vooruit zetten. Het is 
leuk dat dat wordt gezien door anderen. 
We zitten nog niet in de A-divisie, maar we 
komen wel steeds dichterbij.”

één punt verschil: 62-63. Shane Hammink 
had 23 punten en 9 rebounds.
“De zesde plaats is voor ons een goed 
resultaat”, sprak Roijakkers tevreden. 
“De eerste vier ploegen waren te goed 
voor ons. We hadden ook best vijfde 
kunnen worden, maar ik kijk met een 
heel positief gevoel terug.” De bonds-
coach was vooral te spreken over de 
verdediging tijdens het EK. “Die klopte en 
was heel strak. Het hele toernooi lang. 
Aanvallend kan het beter, daar gaan we 
het komende jaar aan werken.”

MU16
Veel potentie
Het Nederlands mannenteam U16 beleef-
de bij het EK in de B-divisie in Macedonië 
een goed begin. De Nederlandse basket-
ballers wonnen met overtuigende cijfers 
(68-48) van Portugal. Bas Veenstra 
was de grote uitblinker. De speler van 
GasTerra Flames domineerde, tekende 
voor de eerste 12 Nederlandse punten en 
kwam uit op een totaal van 23, plus nog 
eens 8 rebounds.
Ook de tweede poulewedstrijd was een 
prooi voor de ploeg van bondscoach 
Martin Scheltes. Oranje won knap met 65-
76 van Finland, een van de sterkere oppo-
nenten in de groep. Pim de Vries hield de 
beste speler van de Finnen op 5 punten. 

Topsport6
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Senioren: nu nog
het laatste stapje

Het Nederlands vrouwenteam wist op 
voorhand dat het geen eenvoudige 
klus zou worden om deelname aan 
EuroBasket Women af te dwingen. Toch 
reisden bondscoach Meindert van Veen 
en zijn speelsters begin juni vol goede 
moed af naar Hongarije voor vier duels 
in groep B van het Additional Qualifying 
Tournament (AQT). Alleen de groepswin-
naar zou uitzicht houden op het EK in 
Polen (play-offs tegen de andere groeps-
winnaar).
Jammer genoeg startte Oranje meteen 
tegen het gastland, dat volgens Van Veen 
‘op dit moment beter en verder is’ dan 
zijn eigen ploeg. Hongarije won met 68-
39, maar de bondscoach was positief. 
“Ik ben tevreden dat de meiden de hele 

Basketballsters van Oranje behouden hun topposities 

Fraaie vijfde plaats Nederland VU18
Het Nederlandse vrouwenbasketball telt mee in Europa. De nationale selecties zijn er afgelopen jaar in 

geslaagd de opgaande lijn van 2009 vast te houden. Het beste bewijs daarvan is de fraaie vijfde plaats van 

Nederland VU18 bij het EK in de A-divisie. De jonge getalenteerde seniorenploeg eindigde verdienstelijk 

als derde bij het Additional Qualifying Tournament in Hongarije en liep daardoor maar net kwalificatie voor 

EuroBasket Women mis. VU20 en VU16 werden respectievelijk elfde en negende van Europa. Door de 

prestaties van de drie jeugdteams behaalde Nederland de zesde plaats overall op de Europese ranglijst 

(VU20, VU18 en VU16 gecombineerd) in 2011. Alleen Spanje, Frankrijk, Italië, Rusland en Turkije deden het 

beter.

wedstrijd zijn blijven knokken. 
De koppies gingen niet naar beneden.”
Het herstel kwam al in het tweede duel. 
Oranje boekte een fraaie 83-80 zege op 
Finland, maar omdat Hongarije inmid-
dels al drie keer had gewonnen, was de 
eerste plaats voor Nederland niet meer 
haalbaar. Van Veen: “Desondanks was 
dit een goede zege. We hebben ons 
laten zien.”
Vervolgens zorgde het Nederlands vrou-
wenteam voor een sensatie door met 51-
52 te winnen van Oekraïne. Myrthe Beld 
was met haar score acht seconden voor 
tijd matchwinner. Bij winst in het slotduel 
tegen Bulgarije zou Oranje beslag leggen 
op de tweede plaats achter Hongarije. 
Zover kwam het niet. Bulgarije was met 
62-70 te sterk, waardoor Nederland 
uiteindelijk als derde van de vijf deelne-
mende landen eindigde.
Het jonge team van bondscoach Van 

Veen kreeg van diverse kanten lof 
toegezwaaid voor het goede spel in 
Hongarije. Van Veen zelf was ook te-
vreden “Ze hebben het gewoon goed 
gedaan. Je kon goed zien dat de mees-
ten er in de laatste wedstrijd doorheen 
zaten. Tanya Bröring en Naomi Halman 
moesten door het wegvallen van Leonie 
Kooij met een blessure, vlak voor het 
toernooi, dertig minuten per wedstrijd 
spelen. En voor een jonge speelster 
als Marlou de Kleijn is vier duels in zes 
dagen gewoon nog erg zwaar. Maar we 
hebben ons visitekaartje afgegeven. De 
coaches van de andere landen herken-
nen de potentie van dit jonge team en 
dat is mooi om te horen.”
In augustus speelde Nederland nog zes 
oefenduels tegen Amerikaanse college-
teams die op tournee waren in Europa. 
In Almere werd twee keer gewonnen 
van Boston College (61-53 en 67-65). 



Tessel van Dongen maakte daar haar de-
buut in de seniorenploeg. Oranje won (54-
52) en verloor (60-30) van West-Virginia 
in Rome. Tegen UConn, grootmacht in het 
Amerikaanse universiteitsbasketball, ging 
het vervolgens met 58-72 onderuit. Om de 
zomer daarna af te sluiten met een 50-46 
zege op UCLA. Half juni van dit jaar zal het 
Nederlands vrouwenteam kwalificatieduels 
spelen voor EuroBasket Women in 2013.

Uitslagen Oranje Fever 2011 vrouwen
AQT in Sopron (Hongarije)
3 juni: Hongarije – Nederland 68-39
5 juni: Nederland – Finland 83-80
7 juni: Oekraine – Nederland 51-52
8 juni: Nederland – Bulgarije 62-70

VU20: 
zonnige toekomst
Het team van bondscoach Frans 
Griffioen ging met hooggespannen ver-
wachtingen naar het Europees kampioen-
schap in de A-divisie dat van 7 t/m 17 juli 
in Servië werd gehouden. Oranje kende 
een bliksemstart door het eerste duel 
met 42-75 te winnen van Wit-Rusland, 
de nummer elf van het vorige EK. 
Chatilla van Grinsven tekende met 14 
punten en 17 rebounds voor een dikke 
double-double. In de tweede poulewed-
strijd leed Oranje een 44-58 nederlaag 
tegen Italië, gevolgd door 66-58 verlies 
tegen Frankrijk, de nummer drie van het 
EK in 2010.
In de tussenronde slaagde Nederland 
VU20 er niet in om een plek bij de laatste 
acht af te dwingen. Nederlagen te-
gen Spanje (73-36) en Letland (67-58) 
veroordeelden Oranje tot de strijd om 
de negende t/m twaalfde plaats, daar 
kon de 66-70 zege op Groot-Brittannië 
niets meer aan veranderen. Winst tegen 
Letland (68-56) en verlies tegen Turkije 
(58-75) zorgden ervoor dat de 

Nederlandse U20 basketballsters hun 
prestatie van het vorige EK evenaar-
den: tiende. Reden voor bondscoach 
Frans Griffioen om tevreden te zijn. “We 
hebben met een jong team gespeeld en 
daarmee doen we mee met de Europese 
subtop. Dat is voor nu het maximale, 
maar we kunnen nog stappen maken. De 
toekomst ziet er dus goed uit.”

Zijn woorden werden geïllustreerd door 
het driejarige contract dat VU20 speel-
ster Kourtney Treffers na het EK te-
kende bij Rivas Ecopolis in de Spaanse 
stad Madrid. De 16-jarige Treffers kreeg 
aanbiedingen uit Duitsland en van vele 
Amerikaanse collegeteams, maar koos 
voor een avontuur bij de Madrileense 
topclub. Rivas Ecopolis had haar in 2010 
al gescout bij het EK voor U16 meisjes in 
Griekenland waar ze topscorer was en 
als beste power forward in het All Star 
Team werd gekozen. 

VU18: knappe
vijfde plaats
In 2009 speelde Oranje VU18 nog in 
de B-divisie. Twee jaar later is het 
Nederlands team in deze leeftijdscate-
gorie de nummer vijf van Europa, een 
prestatie om met recht trots op te zijn. 
De selectie van coach Remy de Wit 
werd dan ook na terugkeer uit Roemenië 
met bloemen en mooie woorden van het 
NBB-bestuur onthaald op Schiphol.
De Wit kon op weg naar het EK in 
Roemenië pas laat over een voltallige 
selectie beschikken, omdat een aantal 
speelsters met Nederland VU20 actief
was. Toch startte Oranje sterk met 
zeges op Tsjechië (81-69) en Slowakije 
(49-42), gevolgd door een 60-67 ne-
derlaag tegen grootmacht Frankrijk. Na 
twee verliespartijen tegen Servië (51-60)
en België (71-54) zorgde een cruciale 

Van Veen fulltime 
bondscoach met 
erepenning 

Meindert van Veen, de bondscoach van 
de nationale vrouwenploeg, kreeg in 
2011 een fulltime aanstelling bij de NBB, 
waarmee voor de Heldenaar een droom 
uitkwam (“het is heerlijk om zo te kunnen 
werken”). Met Oranje wil hij zich komen-
de zomer kwalificeren voor het Europees 
kampioenschap in 2013.

De 60-jarige Van Veen is al meer dan 
dertig jaar actief als basketballcoach. 
Onder zijn leiding werd het eerste vrou-
wenteam van Den Helder veertien keer 
kampioen van Nederland. Met de man-
nen van Den Helder won hij in 1995 de 
nationale titel. In 2009 werd hij benoemd 
tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau 
voor zijn verdiensten voor het Helderse 
en Nederlandse basketball. Vorig jaar 
ontving hij de Zilveren Erepenning van de 
gemeente Den Helder.

Als bondscoach had Van Veen de 
Nederlandse vrouwenploeg tot nu toe 
liefst 234 keer onder zijn hoede. Oranje 
won onder zijn leiding 123 duels, verloor 
110 keer en speelde ook eenmaal gelijk. 
In 2011 liep het Nederlands team op een 
haar na kwalificatie voor EuroBasket 
Women mis door bij het Additional 
Qualifying Tournament in Hongarije als 
derde te eindigen.
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zege op Italië (55-48) ervoor dat de VU18 
ploeg toch de laatste acht haalde. Maar 
tegen latere finalist Spanje had Nederland 
vervolgens in de kwartfinale weinig te 
vertellen: 88-50. Door aansprekende 
overwinningen op Turkije (81-73) en Polen 
(80-62) legde het team toch nog beslag 
op de vijfde plaats. 
“Alles bij elkaar opgeteld, was dit het 
maximale resultaat voor ons”, vond 

bondscoach Remy de Wit. “Op die vijfde 
plaats moeten wij enorm trots zijn. Twee 
gebeurtenissen waren bepalend. Dat 
was de wedstrijd tegen Frankrijk, waar 
we bij 48-48 drie kansen krijgen om voor 
te komen, maar die niet pakken. En het 
verlies tegen Servië was totaal onnodig. 
Daardoor kwamen we aan de verkeerde 
kant van het schema en moesten we al 
in de kwartfinale tegen Spanje. Ik vind het 
knap van de groep hoe ze altijd zijn blijven 
knokken. Dat heb ik niet bij alle andere 
landen gezien. Daar ben ik trots op.”

VU16: 
eervol negende
van Europa
De vrouwen U16 eindigden op het EK in de 
A-divisie op een eervolle negende plaats. 
Na eerst knap vijfde te zijn geworden bij 
het Europees Jeugd Olympisch Festival 
in Turkije startte Oranje in Italië met een 
68-61 zege op Servië, hetgeen de hoop 
voedde om de mooie zevende plaats van het 
vorige EK te verbeteren. Nederlagen 
tegen Turkije (46-57) en Frankrijk (43-66) 
in de resterende twee pouleduels maakten 
het er niet gemakkelijker op, aangezien 
die twee resultaten mee werden genomen 
naar de volgende ronde. Bovendien raakte 
bondscoach René van der Wielen zijn top-
scorer Isabella Slim al vroeg in het toernooi 
kwijt door een handblessure.
De nederlaag tegen Spanje (46-77) 
in de tussenfase was ingecalculeerd. 
Vervolgens won Nederland VU16 dik    
van Hongarije (60-37) en ook van Italië 
(62-57), maar door de uitslagen in an-
dere duels haalde Oranje toch de laatste 
acht niet. Van der Wielen: “We zaten in 
de verkeerde groep in de tussenfase: 
“In die andere groep zaten allemaal 
landen waar wij in de voorbereiding van 
hebben gewonnen. Maar ja, dat is toer-
nooibasketball. En het resultaat van jaren 

niet uitkomen op dit niveau. In de toe-
komt zal de loting gunstiger zijn.”
Zeges op Slowakije (52-48) en Tsjechië 
(56-49) deden Nederland op de ne-
gende plaats eindigen. “We hebben de 
laatste vier wedstrijden gewonnen. Dat 
vind ik knap”, aldus de bondscoach. 
“We hebben dit toernooi laten zien een 
echt A-land te zijn. We kunnen met bijna 
iedereen meespelen. Vergeet ook niet dat 
we Isabella Slim al vroeg kwijtraakten. We 
hebben goed teambasketball gespeeld 
en een goede mentaliteit getoond.”

VU15: 
sterk optreden
in Kopenhagen
Tenslotte deed ook Nederland VU15 
van zich spreken door in Denemarken 
de Copenhagen Invitational te winnen. 
Saskia Berends van MSV Noordwijk en 
Hoofddorp-speelster Esther Fokke wer-
den in het All Star team gekozen. Bij de 
North Sea Development Cup in het Duitse 
Kiel won de VU15 ploeg na verlenging 
van Zweden. Het team onder leiding van 
bondscoach Yvonne Lansink Rotgerink 
eindigde daar als derde.
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WK VU17 in Nederland 
in 2012

De Nederlands Basketball Bond mag van 
de internationale basketballbond FIBA in 
2012 het wereldkampioenschap U17 voor 
vrouwen organiseren. Het evenement 
wordt gehouden van 17 t/m 26 augustus. 
Nederland kreeg de voorkeur boven de 
andere kandidaten, te weten Sri Lanka, 
Litouwen en Roemenië.

Het binnenhalen van het WK past in doel-
stellingen die in het strategisch plan zijn 
geformuleerd. De Nederlands Basketball 
Bond heeft de ambitie om in de toekomst 
meer grote evenementen te organiseren. 
Er doen twaalf landen aan mee. Door 
het binnenhalen van de organisatie is 
Nederland automatisch deelnemer aan 
het WK in 2012. De NBB vaardigt het 
VU16 team van 2011 af. Het is de eerste 
keer dat een Nederlandse jeugdselectie 
meedoet aan een jeugd WK en de kans 
krijgt zich te meten met de beste landen 
van de wereld.



Rolstoelbasketballdag
Het rolstoelbasketball in Nederland tim-
mert aan de weg. Een goed voorbeeld 
daarvan was de allereerste Nationale 
Rolstoelbasketballdag die op 16 april in het 
Topsportcentrum Almere werd gehouden 
om de sport meer bekendheid te geven. 
De dag begon met een korte rolstoel-
basketballclinic voor een aantal bekende 
Nederlanders, bijgestaan door spelers van 
het CTO-rolstoelbasketballteam dat traint 
op Papendal. Aansluitend speelden de 
BN’ers een wedstrijd tegen elkaar. De cast 
van de populaire tv-serie Oh Oh Cherso 
nam het op tegen een team met o.a. 
presentator Sebastiaan Labrie en cabare-
tier/columnist Joep van Deudekom. Zes 
punten van Jokertje en twee van Sterretje 
bezorgden het Oh Oh Cherso-team een 
8-2 voorsprong, maar Van Deudekom en 
Labrie lieten dat niet op zich zitten en door 
een score van Labrie eindigde het duel in 
gelijke 10-10 stand. De opmerking van Van 
Deudekom na afloop was veelzeggend: 
“Als ik volgend jaar weer wordt gevraagd 
ga ik eerst drie maanden in het krachthonk 
aan de gewichten hangen. Man, wat is dit 
zwaar voor je armen.”
NBB-voorzitter Francisca Ravestein 
onderscheidde later op de dag rolstoel-
basketbalfenomeen René Martens met de 
bondsspeld. Een terechte onderscheiding, 
want Martens was jarenlang een vaste 
waarde in het Nederlands team en won 

70-47 van Arrows’81. BC Verkerk bleef het 
hele seizoen ongeslagen. Topscorer in de 
finale was Samir El Hamyani van Arrows 
met 24 punten. Voor Verkerk, dat ook al 
de beker won, scoorde Edwin Schalkx 19 
punten, gevolgd door zijn teamgenoot Paul 
Toes met 15 en Inge Huitzing met 12.

Voorprogramma 
Globetrotters
Nog meer mooie publiciteit. Het Neder-
lands rolstoelbasketballteam verzorgde op 
3 mei het voorprogramma van de Harlem 
Globetrotters in het Topsportcentrum Rot-
terdam. Als onderdeel van hun ‘Four Times 
the Fun World Tour’ deden de Harlem 
Globetrotters ook Rotterdam aan. Hun 
uitverkochte optreden werd voorafgegaan 
door een demonstratie van het Nederlands 
rolstoelbasketballteam.

Mannen weer serieus 
genomen
Het Nederlands rolstoelbasketballteam 
veroverde in 2010 de Europese titel in de 
B-divisie en keerde daardoor afgelopen jaar 
terug op het hoogste niveau. Het Euro-
pees kampioenschap in de A-divisie, dat in 
september in Israël werd gehouden, was 
voor de mannen van bondscoach Gertjan 
van der Linden het ideale podium om te 
laten zien dat de ploeg de laatste jaren veel 
progressie heeft geboekt en weer tot de 
Europese top behoort.
Van der Linden kijkt met een positief gevoel 
terug op het EK, ondanks de achtste plaats 
in de eindstand, met als gevolg: het missen 
van de Paralympics in Londen. “We hebben 
een geweldig toernooi gespeeld”, zegt de 
bondscoach van het mannenteam. “Je kunt 
niet zeggen dat we hebben gefaald of din-
gen beter hadden moeten doen. Met een 
beetje meer geluk zit je wel bij de eerste 
zes en ga je naar Londen.”

met Oranje goud bij de Paralympics in 
Barcelona in 1992. Hij was verguld met zijn 
onderscheiding. “Deze sport is voor mij de 
basis geweest voor een groot netwerk en 
veel sociale contacten. Rolstoelbasketball 
heeft me veel gebracht.”
De Nationale Rolstoelbasketballdag leverde 
veel publiciteit op voor het rolstoelbasket-
ball in Nederland. Internationals Marc de 
Hond en Mark van de Kuilen verschenen in 
de Madiwodovrijdagshow, De Hond gaf een 
interview aan het NCRV-radioprogramma 
Cappuccino en SBS Shownieuws volgde de 
jongens en meisjes van Oh Oh Cherso in 
het Topsportcentrum.

BC Verkerk 
landskampioen
Tijdens de Nationale Rolstoelbasketballdag 
werd ook de finale om het landskampioen-
schap gespeeld. De titel ging naar BC 
Verkerk. De ploeg uit Zwijndrecht won met 

Het Nederlands team sloot de poulefase 
met drie zeges (Spanje, Zweden en Polen) 
en twee nederlagen (Frankrijk en Duits-
land) af als nummer twee in groep A achter 
Duitsland en speelde daardoor in de kwart-
finale tegen de latere kampioen Groot-
Brittannië, een duel dat met 55-71 werd 
verloren. En dus kwam alles voor Neder-
land aan op het duel tegen Turkije. Bij winst 
zou Oranje om de vijfde en de zesde plaats 
mogen strijden en was het team zeker van 
deelname aan de Paralympics. Maar zover 
kwam het niet, want de ploeg van Van der 
Linden verloor met 79-73 van Turkije. “Niets 
ten nadele van de andere jongens, maar 
we misten Edwin Schalkx, die eerder in het 
toernooi geblesseerd was geraakt aan zijn 
schouder, heel erg in die wedstrijd. Hij is 
starter en een belangrijke pion in de aanval 
en de verdediging.”
Dat zijn ploeg daarna in de strijd om de 
zevende plaats tegen met 45-57 van Israël 
verloor zegt Van der Linden niet zoveel. 
“We hebben vijf jongens in de ploeg die al 
eens een Paralympics hebben gespeeld en 
voor wie het waarschijnlijk de laatste kans 
was om het nog een keer mee te maken. 
Als je het dan net niet redt, overheerst de 
teleurstelling.”
De bondscoach vindt dat het Nederlandse 
rolstoelbasketball op de goede weg is. 
“Met de mannen zijn we de afgelopen twee 
jaar heel erg gegroeid. Eerst kampioen 
geworden in de B-divisie en nu hebben we 
aansluiting gevonden bij de wereldtop. 

Onvergetelijk jaar 
rolstoelbasketball
2011 was een mooi jaar voor het Nederlandse rolstoelbasketball. De nationale 
vrouwenploeg veroverde in september de zilveren medaille bij het Europees 
kampioenschap in Israël en plaatste zich voor de Paralympics die in 2012 
worden gehouden. De mannen speelden ook een sterk EK, maar kwamen 
net te kort om zich te kwalificeren voor Londen.  
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Vrouwen naar 
Paralympics
De vrouwen zijn al jarenlang een vaste 
waarde op het hoogste niveau. Na 
de vijfde plaats in 2010 bij het WK had 
de ploeg onder leiding van de nieuwe 
bondscoach Hans Bais nu zijn zinnen 
gezet op een podiumplek bij het EK in 
Israël en kwalificatie voor de Paralympics. 
Die doelstelling werd bemoeilijkt door een 
onrustige voorbereiding, waarbij Bais en 
de speelsters afscheid van elkaar namen 
en Luc Vergoossen de coaching ad-inte-
rim voor zijn rekening nam.
Oranje begon het toernooi met een 
‘ingecalculeerde’ 31-39 nederlaag tegen 
titelverdediger Duitsland. Vergoossen: 
“Dit is er eentje die je mag verliezen. We 
hebben het goed gedaan. We houden 
een ploeg die normaal tachtig punten per 
wedstrijd scoort op 39.”
Vervolgens fungeerde gastland Israël als 
kanonnenvoer (77-14) en boden ach-
tereenvolgens Frankrijk (65-34), Spanje 
(78-33) en Turkije (76-25) niet al te veel 
weerstand. Met de zege op Turkije was 
de eerste doelstelling behaald: kwalifica-
tie voor de Paralympics in Londen. 
Het laatste pouleduel tegen Groot-
Brittannië fungeerde als een generale 
repetitie voor de halve finale, waarin de 
Britse rolstoelbasketballsters opnieuw 
de tegenstander zouden zijn. De eerste 
ontmoeting ging met 36-45 naar Groot-
Brittannië, maar toen het er echt om ging 
toonde Nederland zich van zijn beste 
kant. De ploeg bleek geleerd te hebben 
van de verloren poulewedstrijd en hield 
dit keer de bucket vrij, hetgeen meer 
ruimte voor de aanvallende acties ople-
verde, en er werd minder gehaast aan-
gevallen. Daarnaast speelde Oranje ver-
dedigend een formidabele wedstrijd, wat 
zich vertaalde in een schotpercentage 
van slechts 27 voor Groot-Brittannië. Bij 
de rust leidde Nederland met 30-16. De 

We zijn weer een gerenommeerd A-land, 
en zijn op de goede weg met het CTO-pro-
gramma, waarbij een groep van mannen 
en vrouwen fulltime met rolstoelbasketball 
bezig is. Andere landen willen daar alles 
van weten. We krijgen erkenning. Iedereen 
was bij dit toernooi vol lof over ons.”

Uitslagen EK in Israël
Poulefase
Nederland – Spanje 69-47
Nederland – Frankrijk 65-74
Nederland – Zweden 72-70
Nederland – Duitsland 60-61
Nederland – Polen 65-62
Kwartfinale
Nederland – Groot-Brittannië 55-71
5e t/m 8e plaats 
Nederland – Turkije 73-79
7e/8e plaats
Nederland – Israël 45-57
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Topdag voor rolstoel-
basketballfanaat Akos 
De 15-jarige Akos Kordes mocht zich 
voor één dag speler van het Nederlands 
rolstoelbasketballteam noemen. De Doe 
Een Wens Stichting Nederland had voor 
de ernstig zieke Akos geregeld dat zijn 
grootste wens – meetrainen met Oranje 
– in vervulling ging. Akos, die lijdt aan een 
levensbedreigende darmaandoening, 
was op 20 augustus op Papendal te gast 
bij Oranje. Hij werd ’s ochtends samen 
met zijn ouders en zus Kaya opgehaald 
in een heuse Hummer limousine, vloog 
daarna op de simulator in een Chinook 
helikopter, waarna het hele gezelschap 
in een echte helikopter van Amsterdam 
naar Papendal werd gebracht voor een 
ontmoeting met het Nederlands rolstoel-
basketballteam. Akos, zelf ook fanatiek 
rolstoelbasketballer, was duidelijk over 

zijn ambitie: “Over een paar jaar train 
ik met jullie mee.” Als afsluiting van een 
geweldige dag mocht Akos tijdens de 
interland Nederland – Frankrijk meedoen 
aan de warming-up en kreeg hij een 
officieel tenue aan met zijn eigen naam 
erop, Tijdens de wedstrijd zat hij op de 
spelersbank tussen de internationals in. 
De Hummer bracht Akos en zijn familie 
weer naar huis.

Britse vrouwen probeerden in de tweede 
helft de wedstrijd te laten ‘kantelen’ met 
een full court press, maar Nederland 
kwam steeds knap onder die druk uit. 
Interim-bondscoach Luc Vergoossen: 
“Dit was echt een hele goede wedstrijd 
van ons, we waren heel scherp, vooral 
verdedigend. We hebben ze de eerste 
helft echt overdonderd met ons spel.”
In de finale was Duitsland voor de twee-
de keer te sterk, al maakte Oranje het 
de oosterburen knap lastig, getuige de 
48-42 score. Vergoossen was tevreden 
met de tweede plaats. “Natuurlijk wil je 
winnen en dat zat er ook in, maar als je 
alles in ogenschouw neemt dan is dit een 
geweldige prestatie. Door de coachwis-
sel was de voorbereiding niet ideaal. 
Toch hebben we hele goede wedstrijden 
gespeeld bij dit EK, vooral de halve finale 
tegen Groot-Brittannië was fantastisch. 
We kunnen trots zijn op dit resultaat.”

Het toernooi kreeg nog een mooi slot 
met de uitverkiezing van Cher Korver en 
Carina Versloot in het All Star Team. Inge 
Huitzing eindigde met een gemiddelde 
van 21,4 punten per duel als tweede op 
de topscorerslijst.

Uitslagen EK in Israël
Poulefase
Nederland – Duitsland 31-39
Nederland – Israel 77-14
Nederland – Frankrijk 65-34
Nederland – Spanje 78-33
Nederland – Turkije 76-25
Nederland – Groot-Brittannië 36-45
Halve finale 
Nederland – Groot-Brittannië 58-38
Finale
Nederland – Duitsland 42-48



demonstraties om het vrouwenbasketball 
te promoten in Andalusië. Vervolgens 
nam CTO Amsterdam deel aan een 
regionaal toernooi in Sevilla. De eerste 
twee wedstrijden werden ruim gewonnen 
van C. Náutico Sevilla (42-84) en Alba 
Informatica Utrera (36-92). De laatste 
wedstrijd leverde een zege op tegen 
CB Corbia: 55-79. Na de toernooiwinst 
speelde het CTO nog een wedstrijd in 
Huelva, tegen de plaatselijke club C.B. 
Conquero Huelva. Na vijf zeges op rij 
verloren de talenten met 85-71 van de 
club die uitkomt in de tweede Spaanse 
divisie (LF2).
De trip eindigde in Barcelona met een 
duel tegen het opleidingsteam van de 
Spaanse basketballbond, bestaande 
uit speelsters van het nationale team 
Spanje VU18. De wedstrijd ging in de 
slotseconden met 50-51 verloren. De 
ervaring van reizen en gelijk moeten 

CTO Amsterdam Vrouwenbasketball

Nieuwe impulsen
Het Nederlandse vrouwenbasketball zit in de lift. Het resultaat van de nationale jeugdselecties bij de EK’s zorgde ervoor 

dat Nederland in 2011 gemiddeld de nummer zes was van Europa. Dat succes heeft alles te maken met het opleiden van 

talent. De NBB heeft daar de afgelopen jaren werk van gemaakt met het talententeam van het Centrum voor Topsport 

en Onderwijs (CTO) in Amsterdam. Voor CTO Amsterdam Vrouwenbasketball was 2011 in alle opzichten een mooi jaar.

De talentenselectie onder leiding 
van talentcoach Remy de Wit en zijn 
staf deed voor het eerst mee aan de 
competitie en de beker, met als doel de 
CTO-speelsters – die allemaal in een van 
de nationale selecties uitkomen – nog 
meer wedstrijden op niveau te laten 
spelen. Dat resulteerde in de derde 
plaats in de eindstand van de eredivisie. 
Op aandringen van de clubs had het 
bestuur van de NBB vooraf besloten dat 
het CTO-team niet aan de play-offs zou 
deelnemen, maar in plaats daarvan een 
internationale trainingsstage in Spanje 
zou beleggen. Het programma van CTO 
Amsterdam Vrouwenbasketball heeft als 
doel om speelsters uiteindelijk zover te 
begeleiden dat zij met het Nederlandse 
team kunnen acteren bij de Europese 
top. Deze stage bood de speelsters de 
gelegenheid om ervaring op te doen op 
internationaal niveau. 

Nieuwe impulsen
De talentenselectie verbleef daarom 
van 20 februari t/m 5 maart in Spanje 
en speelde in die periode oefenduels in 
Malaga, Sevilla en Barcelona. De stage 
voor de talenten had meerdere doelen. 
Het was goed om even uit het ‘dagelijkse 
ritme’ van het fulltime programma in 
Amsterdam te zijn en nieuwe impulsen 
op de te doen in een land waar 
basketball een zeer grote sport is. 
Daarnaast diende de stage ook meteen 
als voorbereiding op de programma’s 
van de nationale selecties, waar de 
speelsters een aantal weken later aan 
begonnen.
De stage begon in Malaga, waar het CTO 
overtuigend won van University of Malaga 
(45-73) en CB Presentacion (40-62). 
Behalve de trainingen en de wedstrijden 
gaven de speelsters ook clincs en 

presteren was een goede leerschool voor 
de talenten uit Amsterdam. Als afsluiting van 
de trip bezocht het team de Euroleague-
wedstrijd tussen de mannenteams van 
Regal Barcelona en Union Olympija. Het 
bezoeken van deze topwedstrijd was een 
onvergetelijke ervaring en goede motivatie 
voor de speelsters om hun dromen na te 
blijven jagen.

Eerste professional
Sharon Beld hield aan de stage een 
contract over bij C.B. Conquero uit 
Huelva, een van de tegenstanders tijdens 
het verblijf in Spanje. De 22-jarige Beld 
was daarmee de eerste speelster van 
CTO Amsterdam Vrouwenbasketball 
die als professioneel basketballster bij 
een buitenlandse club aan de slag ging. 
Voor Beld, oorspronkelijk afkomstig van 
Eurosped Twente, was het een droom 
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die uitkwam. “Dit heb ik altijd gewild.” 
Mark Schuurman, manager topsport 
bij de NBB, noemde de ‘transfer’ een 
‘belangrijk moment’ voor het CTO, de 
speelsters, de staf, en alle betrokken 
partners. “We proberen zoveel mogelijk 
speelsters via een fulltime programma 
op te leiden met als perspectief 
profbasketballster te worden. Dit is waar 
iedere betrokkene het voor doet: een 
basketballopleiding in combinatie met 
school, studie of werk. Sharon rondt ook 
nog haar studie podotherapie af. Mooier 
kan niet.”

Nieuwe stappen
Begin mei kwam het volgende goede 
nieuws, toen bekend werd dat Remy de 
Wit bijtekende als talentcoach van CTO 
Amsterdam Vrouwenbasketball. Plus 
de overstap van CTO-speelster Karen 
van den Nieuwendijk naar Syracuse 
University in Amerika, een grote naam in 
het Amerikaanse universiteitsbasketball. 
Weer een bewijs dat de opleiding 
rendeert.
Bij de start van het derde seizoen van 
CTO Amsterdam Vrouwenbasketball, 
in september, telde de 21 koppige 
selectie negen nieuwe gezichten. 
Bovendien ondersteunt de fulltime 
bondscoach Meindert van Veen dit 
fulltime programma, een belangrijke 

toegevoegde waarde. Met behulp 
van alle betrokken partners werden 
opnieuw belangrijke stappen gezet. 
Zo werd de begeleiding van talenten 
verder uitgebreid met een extra coach 
en een mentor voor iedere individuele 
speelster. Een nauwere samenwerking 
tussen de basketballcoaches, fysieke 
trainer, sportdiëtiste en fysiotherapeuten 
hielp de speelsters op het veld verder. 

En buiten het veld waren de CTO-
manager, de teammanager, mentoren en 
studiebegeleiders er om de speelsters de 
juiste begeleiding te bieden.

Mooi slot
Aan het einde van het kalenderjaar slaagde 
CTO Amsterdam Vrouwenbasketball er 
niet in om zich voor de tweede keer op rij 
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voor de Final Four te plaatsen. Maar 2011 
kreeg een mooi slot met de individuele 
trainingsstage van CTO-speelsters 
Loyce Bettonvil en Richelle van der Keijl 
op Ibiza. Het tweetal verbleef samen 
met Remy de Wit een week in Spanje 
bij Palacio de Congresos de Ibiza, een 
club die op het hoogste Spaanse niveau 
speelt. Fieke Ligthart, één van de oudere 
talenten in het CTO, ging alleen op een 
internationale stage. Zij bracht ruim 
een week door op Gran Canaria, om 
daar mee te trainen bij Gran Canaria la 
Caja de Canarias, een subtopper in de 
hoogste Spaanse divisie. Tijdens deze 
stageweken, mogelijk gemaakt door 
het Leo van de Kar Sportfonds, leerden 
de CTO’ers wat het leven van een 
profbasketballster inhoudt, een enorm 
leerzame ervaring. 
Groot nieuws was er ook nog tussen 
kerst en oud-en-nieuw, toen CTO’ers 
Marlou de Kleijn en Jill Bettonvil per direct 
overstapten naar de profclub van Ibiza, 
Palacio de Congresos de Ibiza. Deze club 
bood de beide 19-jarige talenten de kans 
om de rest van het seizoen af te maken 
op het hoogste niveau in Spanje, waar ze 
tegen Europese topclubs gaan spelen. 
Een kans die ze met beide handen 
aangrepen.

CTO Vrouwenbasketball 

Amsterdam wordt 

mogelijk gemaakt door het 

Ministerie van VWS, NOC*NSF, 

de gemeente Amsterdam 

en vele andere partners die 

te vinden zijn op pagina 27.



Zinderende finaleserie
Leiden moest er 33 jaar op wachten, maar 
dat was het meer dan waard. In een zinde-
rende beslissende, zevende wedstrijd met 
drie verlengingen won de ploeg van Toon 
van Helfteren in de finale van de Dutch 
Basketball League met één punt verschil 
(96-95) van GasTerra Flames. Match-
winner werd Monta McGhee (27 punten) 

met cruciale scores in de slotfase en de 
beslissende aanvallende rebound.
De laatste keer dat de uitspelende ploeg 
in een beslissende wedstrijd van de finale 
de titel pakte was in 2002 toen Amster-
dam onder leiding van Ton Boot toesloeg 
in Nijmegen. Daartoe leek Groningen in 
de bomvolle 5 mei-hal (2000 toeschou-
wers) in de eerste helft niet in staat. 
Leiden kwam al snel voor met 21-13 en 
leidde bij de rust met 40-33. Toch knokte 
de ploeg van coach Marco van den Berg 
zich in de tweede helft terug, waarna zich 
een bloedstellend schouwspel voltrok. 
Uiteindelijk waren drie verlengingen (na 
69-69, 80-80 en 86-86) nodig om de 
titelstrijd te beslissen. 
De ontlading bij de hechte Leidse ploeg 
was vanzelfsprekend gigantisch. Het 
enorme gevecht tussen beide teams in 
de zevende en allesbeslissende wedstrijd 
verdiende eigenlijk geen verliezer en was 
een ware reclame voor het basketball 

in Nederland. Die verliezer kwam er uit-
eindelijk toch in de vorm van het bezoe-
kende team, zoals dat in de hele serie 
steeds het geval was geweest.
Leiden had zich voor de finale geplaatst 
door in de halve finale Magixx playing 
for Kidsrights uit Nijmegen met 3-1 uit te 
schakelen in de best-of-five-serie. De 
Flames hadden één wedstrijd meer nodig 
om de finale te halen. In de uitverkochte 
Martiniplaza (4000 toeschouwers!) liet de 
Groningse club in de vijfde en beslissende 
wedstrijd van de halve finale geen spaan 
heel (78-46) van EiffelTowers Den Bosch. 

Troostprijs voor de 
Flames

Voor onttroonde landskampioen Gas-
Terra Flames was in 2011 wel een andere 
prijs weggelegd: de nationale beker. Die 
werd in het Topsportcentrum Almere 
veroverd door in de finale van de NBB 
Bekerfinales WCAA Giants uit Bergen 
op Zoom met 67-55 te verslaan. Bij rust 
keek de landskampioen nog tegen een 
achterstand van acht punten (35-27) aan.
De ploeg van coach Marco van den Berg 
beleefde in de aanloop naar de NBB 
Bekerfinales een dip door drie competitie-
duels op rij te verliezen. Ook in de halve 
finale tegen Nijmegen op vrijdagavond 
speelde GasTerra een moeizaam duel, 
maar plaatste zich door een 84-74 zege 
wel voor de eindstrijd. Daarin was WCAA 
Giants de tegenstander. De club uit Ber-
gen op Zoom had het Brabantse onder-
onsje tegen EiffelTowers Den Bosch met 
76-79 in zijn voordeel beslist.
In de finale op zondag was Giants in de 
eerste helft de betere ploeg. Mede door 
tien Groningse turnovers leidde de ploeg 
van coach Wierd Goedee met 35-27 bij 
de rust. Maar in het derde kwart gooiden 
de basketballers uit het noorden van 
Nederland er een schepje bovenop. 

Competitie en Beker

Titel voor Leiden,
beker voor Flames,
dubbelslag Leiderdorp
Voor het eerst sinds 1978 is de Nederlandse basketballtitel weer in 

Leiden terecht gekomen. Zorg en Zekerheid Leiden rekende in 2011 

in een zinderende finale af met GasTerra Flames. De Groningse club 

moest het doen met het winnen van de beker. Bij de vrouwen zorgde 

Wereldtickets.nl Leiderdorp voor een dubbelslag door de titel en de 

Carla de Liefde Trofee te winnen. 
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Seizoensprijzen 
2010/2011

MVP: 
Jason Dourisseau (GasTerra Flames)
All Star Team: 
Frank Turner (EiffelTowers Den Bosch), Julien 
‘Skip’ Mills (EiffelTowers Den Bosch), Jason 
Dourisseau (GasTerra Flames), Seamus Boxley 
(Zorg en Zekerheid Leiden) en Matt Haryasz 
(GasTerra Flames)
Meest efficiënte speler: 
Julien ‘Skip’ Mills (EiffelTowers Den Bosch)
Beste speler U23: 
Jessey Voorn (ABC Amsterdam)
Most Improved Player: 
Worthy de Jong (Zorg en Zekerheid Leiden)
Coach van het Jaar: 
Toon van Helfteren (Zorg en Zekerheid Leiden)
Scheidsrechter van het Jaar: 
Nico Zwiep 

Vooral reboundend kwam dat tot uiting, 
want GasTerra pakte in dat kwart dertien 
aanvallende rebounds. Door drie scores 
op rij van Matt Bauscher kwamen de 
Flames met 43-46 voor. Zac Tiedeman 
bracht de Giants aan het begin van het 
vierde kwart nog één keer op voorsprong 
(52-51), maar de spreekwoordelijke tank 
bij de Brabanders was daarna leeg. 



in de finaleserie in het Topsportcentrum 
Rotterdam eindigde in 49-58.
Het werd allemaal nog mooier, want met 
het veroveren van de Carla de Liefde 
Trofee pakte Wereldtickets.nl Leiderdorp 
de felbegeerde ‘dubbel’. Door ProBuild 
Lions met 76-59 te verslaan, zorgde het 
ervoor dat de beker niet voor het vierde 
jaar op rij in Landsmeer belandde. En dat 
na een matige start, want in een mum 
van tijd stond Leiderdorp met 0-9 achter. 

De inbreng van de international Marlous 
Nieuwveen was precies wat de kersverse 
kampioen nodig had. Via 19-13 werd het 
35-30 bij de rust. Door een press kwam 
ProBuild nog terug tot 51-46 in het derde 
kwart, maar daar bleef het bij. Driepunters 
van Francis Donders en Linda Appers 
brachten het verschil op zeventien punten 
(68-51) en zo ging de Carla de Liefde 
Trofee mee naar Leiderdorp.
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Seizoensprijzen 
2010/2011

MVP: 
Jason Dourisseau (GasTerra Flames)
All Star Team: 
Frank Turner (EiffelTowers Den Bosch), Julien 
‘Skip’ Mills (EiffelTowers Den Bosch), Jason 
Dourisseau (GasTerra Flames), Seamus Boxley 
(Zorg en Zekerheid Leiden) en Matt Haryasz 
(GasTerra Flames)
Meest efficiënte speler: 
Julien ‘Skip’ Mills (EiffelTowers Den Bosch)
Beste speler U23: 
Jessey Voorn (ABC Amsterdam)
Most Improved Player: 
Worthy de Jong (Zorg en Zekerheid Leiden)
Coach van het Jaar: 
Toon van Helfteren (Zorg en Zekerheid Leiden)
Scheidsrechter van het Jaar: 
Nico Zwiep 

Seizoensprijzen 
2010/2011

MVP (Sandra van Embricqs Award): 
Kati Harty (ProBuild Lions)
All Star Team: 
Kati Harty (ProBuild Lions), Molly 
McDowell (ProBuild Lions), Myrthe Beld 
(Eurosped Twente), Kourtney Treffers 
(HLB Accountants Den Helder) en 
Marlous Nieuwveen (Wereldtickets.nl 
Leiderdorp)
Coach van het Jaar: 
Laki Lakner (ProBuild Lions)
Scheidsrechter van het Jaar: 
Jannemieke Kuijpers
Belofte van het Jaar: 
Kourtney Treffers (HLB Accountants)

Een 10-0 run, afgerond met een score 
plus bonus van Matt Haryasz bracht 
het verschil op negen punten (52-61) in 
Gronings voordeel, waarna de strijd was 
beslist. Bij 55-67 was de eerste bekertitel 
voor de Groningers een feit en konden 
de kurken van de champagne.

Dubbel voor 
Leiderdorp 

De basketballsters van Wereldtickets.nl
Leiderdorp beleefden afgelopen jaar 
een primeur. Voor het eerst in de 
clubgeschiedenis werd de club kampioen 
van Nederland. Dat gebeurde door in de 
finaleserie af te rekenen met Challenge 
Sports/Binnenland, dat in de halve finale 
verrassend landskampioen ProBuild 
Lions had uitgeschakeld. 

Leiderdorp won het derde duel van de 
best-of-five met 73-65, waardoor de titel 
een feit was. Tot tweemaal toe knokte 
Binnenland zich terug van een flinke 
achterstand, maar bij 57-55 werd een 
derde tussensprint van Leiderdorp de 
Barendrechtse club te machtig. Marlous 
Nieuwveen was met 26 punten de grote 
uitblinkster in het beslissende duel. 
Nieuwveen had er in het eerste duel 
(85-60) ook al 24. De tweede wedstrijd 

Miljoenen kijkers 
Er blijken jaarlijks miljoenen mensen naar 
basketball op de Nederlandse televisie 
te kijken. In de periode van juni 2010 tot 
en met mei 2011 waren dat er om precies 
te zijn 41.335.338. In een jaar tijd was 
er bijna 13 uur basketball (NBA, DBL en 
Oranje) op tv bij de NOS. Dat is geble-
ken uit cijfers van NOC*NSF / Top Sports 
facts. Uit de cijfers zijn nog wat aardige 
feiten af te lezen. De best bekeken 
wedstrijd van 2011 was namelijk niet de 
zevende en beslissende play-offwedstrijd 
tussen ZZ Leiden en GasTerra Flames. 
Deze live uitzending met drie verlengin-
gen trok op het hoogtepunt 689.000 kij-
kers. De samenvatting van de bekerfinale 
tussen Flames en WCAA Giants trok bijna 
1,4 miljoen kijkers. 
In totaal was er – verdeeld over 763 
minuten – 102 keer een onderwerp over 

basketball op televisie. Gemiddeld keken 
daar per keer iets meer dan 400.000 
mensen naar. De gemiddelde duur van 
de bijdrage (live en samenvatting) was 
zeveneneenhalve minuut. 65 procent van 
de zendtijd ging naar de Nederlandse 
competitie en de play-offs. De NBA kreeg 
nog 17 procent. De rest is verdeeld over 
de nationale teams, de vrouwen en de 
Europa Cup.

Alle kampioenen en 
bekerwinnaars van het 
seizoen 2010/2011: 
Landelijke competitie
Mannen Eredivisie: ZZ Leiden
Mannen Promotiedivisie: Binnenland
Mannen Eerste Divisie: The Jugglers 
Mannen U20 Eredivisie: EiffelTowers Den Bosch
Mannen U18 Eredivisie: ZZ Leiden
Mannen U16 Eredivisie: Lokomotief
Vrouwen Eredivisie: Wereldtickets.nl Leiderdorp
Vrouwen Promotiedivisie: BC Apollo Amsterdam
Vrouwen U20 Eredivisie: Lokomotief
Rolstoel Eredivisie: BC Verkerk
Rolstoel Toernooidivisie A: RBVM
Rolstoel Toernooidivisie B: VIOS ‘82 1
Rolstoel Toernooidivisie C: VIOS ‘82 2
Beker
Mannen: GasTerra Flames
Vrouwen: Wereldtickets.nl Leiderdorp
Mannen U20: BC Apollo

Vrouwen U20: Lokomotief
Rolstoel: BC Verkerk
NJK’s
Mannen U22: Groene Uilen
Mannen U14: Landstede Basketbal
Mannen U12: BS Leiden 
Vrouwen U18: Lokomotief
Vrouwen U16: Eurosped Twente
Vrouwen U14: STOL-Grasshoppers
Vrouwen U12: STOL-Grasshoppers



Meedoen alle Jeugd 
door Sport

Omdat de projectperiode van 
‘Meedoen alle Jeugd door Sport (MAJDS)’ 
werd verlengd tot en met juni 2011 (de 
oorspronkelijke einddatum was eind 
december 2010) kreeg de NBB de 
mogelijkheid om de banden met enkele 
gemeenten verder te versterken en meer 
verenigingen de kans te geven in het 
project te participeren. Afgelopen jaar 
lag de focus binnen het project vooral op 
(het continueren of starten) van een 
Basketball’sCool. De eindrapportage van 
dit grote project is in 2011 ingediend bij 
het Ministerie van VWS. 
De nevenstaande clubs draaiden van 
2006 tot en met 2011 mee in het project.

Basketball Unites
Zoveel mogelijk mensen in aanraking laten komen met basketball. Zoveel 

mogelijk mensen laten bewegen. Zoveel mogelijk mensen laten zien dat 

basketball niet voor niets één van de meest beoefende sporten ter wereld 

is. Dat is wat Basketball Unites, de afdeling voor basketballontwikkeling van 

de NBB, wil bereiken. Basketball Unites boekt al sinds 2007 successen met 

projecten in de wijken, in de kinderopvang, op basisscholen, op middelbare 

scholen, in het speciaal onderwijs, 

in sporthallen en gymzalen en op 

pleintjes. De lijnen Peanutbasketball 

(5 t/m 12 jaar) en Streetball (vanaf 

12 jaar) hebben sindsdien steeds 

meer vorm gekregen.
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Vereniging Gemeente
AMVJ Amsterdam
BV Amsterdam Amsterdam
Club 2000 Amsterdam
DWV Amsterdam
The Falcons  Amsterdam
Tha Firebirdz Amsterdam
Harlem Lakers Amsterdam
ProBuild Lions Amsterdam
Arnhemia Eagles Arnhem
Arnhem Aces Arnhem
Black Eagles Den Bosch
EBBC Den Bosch
HBV The Jumpers Den Haag
ST4R Den Haag
DBV Rowic Dordrecht
Almonte  Eindhoven
Fighting Pirates Eindhoven
The Jugglers Enschede
Arriba Enschede
Matrixx Magixx Nijmegen
Wildcats Nijmegen
Divine Rotterdam
Rotterdam Basketbal Rotterdam
Rotterdam Zuid Rotterdam
Initial High Five Tilburg
Pendragon Tilburg
Amazone Leidsche Rijn Utrecht
BC Utrecht Utrecht
Cangeroes Utrecht
SVO Utrecht
UBALL Utrecht
Alkmaar Guardians Alkmaar
Dyna ‘75 Heerenveen
BS Weert Weert
BC Kimbria Maastricht
BC Bumpers Sittard
ZAC - Landstede Zwolle
MBCA Amstelveen

www.meedoenallejeugddoorsport.nl



De lijn 
Peanutbasketball
Het concept Peanutbasketball is speciaal 
ontwikkeld voor kinderen in de basis-
schoolleeftijd. Het is een spelvorm die 
wordt gespeeld op een half veld met 
twee baskets op minihoogte en met een 
kleinere bal. De spelvorm is 3-tegen-3, 
zodat alle kinderen actief bij het spel 
betrokken zijn en op een laagdrempelige 
manier kennismaken met basketball.

De spelregels van Peanutbasketball zijn in 
grote lijnen gelijk met die van het reguliere 
5-tegen-5 basketball. Het grootste ver-
schil is echter dat het bij Peanutbasket-
ball niet om winnen alleen draait. Plezier 
hebben staat voorop en daarnaast draait 
het om de STAR-waarden. STAR staat 
voor Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie 
en Respect. Deze sportieve normen en 
waarden worden de kinderen bijgebracht 
en hier worden ze ook op aangesproken. 

Bij STAR ligt de focus op samen plezier 
beleven door samen te spelen. De prijzen 
die worden uitgereikt bij activiteiten zijn 
dan ook bedoeld voor jongens en meisjes 
die de STAR-waarden het best tot uitvoe-
ring brengen.

Ook in 2011 is weer een aantal nieuwe 
producten en projecten gerealiseerd. 
Steeds meer wordt gekeken hoe de suc-
cesfactoren elkaar kunnen versterken 
door ze op elkaar af te stemmen. 
En steeds meer verenigingen zien de voor-
delen van de producten en introduceren ze 
binnen de vereniging en hun omgeving. 
www.basketball.nl/peanutbasketball

Proeftuin Vereniging als 
Winkel en Leerbedrijf 
Na vier jaar is het proeftuinproject afge-
rond. Uit het project zijn allerlei leerer-
varingen opgedaan die gebundeld zijn 
in het proeftuinmagazine ‘Vereniging als 
Winkel en Leerbedrijf’, en die zijn terug te 
vinden op de website van NOC*NSF. 

De NBB kijkt met trots terug op het 
behaalde succes in Eindhoven waar een 
basketballvereniging, een volleybalver-
eniging en een handbalvereniging samen 
met de kinderopvang een nieuw product 
ontwikkelden: Themabox Sport & Co.

Dat is een lessenreeks waarin de basis-
elementen van sport aan bod komen. 
Kinderen leren spelenderwijs stuiteren, 
rollen en gooien. Dit spreekt kinderop-
vangcentra enorm aan. In Eindhoven 
liep het project zo goed (ook financieel) 
dat de drie verenigingen gezamenlijk de 
stichting Sport & Co opgezet hebben. De 
NBB heeft met dit project ook basket-
ballverenigingen in Zwolle, Voorburg en 
Groningen ondersteund.
www.nocnsf.nl/innovatiegroothandel

Peanut Power
In september 2011 is het nieuwe project 
Peanut Power van start gegaan. Pea-
nut Power is onderdeel van het VWS-
programma ‘Sport&Bewegen in de Buurt 
2011: uitrol concepten’. Hierbij krijgen 
sportbonden de kans om de succes-
volle concepten uit eerdere projecten 
als ‘Meedoen Alle Jeugd door Sport’ en 
‘Proeftuinen’ verder te ontwikkelen.

Bij Peanut Power gaat het om Sport & 
Co, Be a Basketball STAR en de Bas-
ketball’sCool. Er wordt daarnaast ook 
gekeken hoe deze drie concepten elkaar 
kunnen versterken. Plezier maken en het 
bevorderen van positief gedrag voeren in 
deze programma’s de boventoon. Lokale 
samenwerking met onderwijs en de ge-
meente moet de continuïteit waarborgen. 
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Met de vereniging of combinatiefunctio-
naris als spin in het web maken kinderen 
op school, na school, op de kinderop-
vang en binnen de vereniging kennis met 
basketball. Peanut Power had aanvanke-
lijk een looptijd t/m eind december 2011, 
maar is verlengd tot 31 maart 2012. De 
onderstaande clubs hebben afgelopen 
jaar meegedaan aan Peanut Power. 

Stars ’84 & Peatminers (Almelo)

Basketball’sCools (Amsterdam)

Arnhem Eagles (Arnhem)

HBV the Jumpers (Den Haag)

The Jugglers (Enschede)

Almonte (Eindhoven)

Biks Shots (Hilvarenbeek)

BBF Migliore (Rijen)

BS Weert & Aeternitas (BPL) (Weert en Stramproy)

WSC (Waalwijk)

Landstede Basketbal & ZAC (Zwolle)

Be a Basketball STAR 
Be a Basketball STAR is een product dat 
is voortgekomen uit de projecten ‘Mee-
doen Alle Jeugd door Sport’ en ‘Basket-
ball in de kinderopvang’. Be a Basketball 
STAR is een concept dat een sportieve 
houding combineert met een basketball-
aanbod voor basisscholen, waarbij de 
lokale vereniging een samenwerking aan-
gaat met meerdere basisscholen in de 
gemeente. Het aanbod voor de kinderen 
is gebaseerd op de filosofie van Peanut-
basketball. Met een speciaal ontwikkeld 
lessenpakket voor leeftijdscategorie 
4 t/m 12 jaar leren de kinderen niet alleen 
de basketballFUNdamentals, maar ook 
(sportieve) waarden en normen. Een bij-
zonder aspect van het programma is de 
mogelijkheid voor kinderen om zelf een 
‘Basketball STAR’ te worden (inclusief 



alle Jeugd door Sport’. Bij de Basket-
ball’sCool kunnen kinderen op een vaste 
dag en vast tijdstip training krijgen van 
trainers van de lokale basketballvereni-
ging, zonder dat ze direct in een com-
petitie spelend team worden gezet. Het 
is een permanente instuif. In de lijn van 
Peanutbasketball draait het bij de lessen 
om samen spelen en plezier maken. De 
kinderen ervaren de voordelen van spor-
ten in groepsverband en maken zo op 
een leuke, intensieve en gezellige manier 
kennis met basketball.

Steeds weer is gebleken dat de stap van 
schoolactiviteit naar spelen in competitie-
verband bij een club voor veel kinderen 
nog te groot is. Via de Basketball’sCool 
kunnen de kinderen in hun eigen tempo 
kennis maken met basketball. De NBB 
heeft speciaal voor deze groep kinderen 
een flexibel lidmaatschap in het leven 
geroepen, zodat meer kinderen op een 
laagdrempelige manier in aanraking 
komen met basketball en toch opgeno-
men worden in de vereniging. De kinde-
ren betalen per keer een kleine bijdrage 
of kunnen kiezen voor een voordelige 
strippenkaart. 
Behalve meer deelnemers en een betere 
doorstroming is de Basketball’sCool ook 
een oplossing voor de lange wachtlijsten, 
waar veel basketballverenigingen mee 
worstelen. Daarnaast vervult de Basket-
ball’sCool ook een wijkfunctie, omdat 

Peanut’s Playground
Peanut’s Playground is een spel dat 
speciaal is ontworpen is om kinderen 
op een leuke manier in aanraking te 
laten komen met basketball. Het spel 
is een soort levend ganzenbord en 
wordt gespeeld op een ‘main court’ van 
twee bij twee meter. Er zijn meerdere 
spelvarianten. Die zorgen ervoor dat 
Peanut’s Playground kan worden 
gespeeld in bijna elke situatie en met 
elke doelgroep.

De belangrijkste doelgroepen zijn 
basisschoolkinderen en de U8/U10 
teams van de basketballverenigingen, 
maar het spel is bijvoorbeeld ook 
geschikt om met minder valide 
spelers te spelen. Het minimaal aantal 
deelnemers bij Peanut’s Playground is 
vier personen, maar ook grotere groepen 
(tot honderd deelnemers) kunnen 
het prima spelen. Door verschillende 
basketballvaardigheden goed uit te 
voeren kunnen de spelers of teams zich 
verplaatsen over het speelbord en zo 
een gooi doen naar de overwinning. Bij 
de Be a Basketball STAR-variant van 
Peanut’s Playground moet er naast het 
goed uitvoeren van de oefeningen ook 
bewust gekeken worden naar Sportiviteit, 
Teamwork, Acceptatie en Respect.

www.basketballunites.nl
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veel kinderen uit de buurt op de activiteit 
af komen. Veel verenigingen zetten de 
Basketball’sCool ook in om een depen-
dance te starten in (achterstands)wijken 
waar relatief weinig leden vandaan 
komen. De onderstaande verenigingen 
hebben in 2011 een Basketball’sCool 
georganiseerd.

www.basketballscool.nl

Basketball’sCool Stad Vereniging

Amsterdam Osdorp Amsterdam Harlemlakers - A’dam

Amsterdam Bijlmer Amsterdam Club2000

Amsterdam Noord Amsterdam ProBuild Lions

Amsterdam West-Bos&Lommer Amsterdam BVA

Amsterdam Geuzenveld Amsterdam AMVJ

Amsterdam Zuid Amsterdam Mosquito’s

Amsterdam Oost Amsterdam  

Alkmaar Guardians Alkmaar Alkmaar Guardians

Arnhem de Laar Arnhem Arnhem Eagles

Arnhem Klarendal Arnhem Arnhem Eagles

Arnhem Malburgen Arnhem Arnhem Eagles

Arnhem Presikhaaf Arnhem Arnhem Eagles

Arnhem Schuytgraaf Arnhem Arnhem Eagles

Utrecht Overvecht Utrecht BC Utrecht

Utrecht Bonifatius Utrecht BC Utrecht

Utrecht De Meern Utrecht SVO Basketball

Utrecht Ondiep Utrecht Cangeroes

Utrecht Zuilen Utrecht BC Utrecht

Utrecht Nieuw-Welgelegen Utrecht Cangeroes

Divine Rotterdam Divine

Eindhoven Eindhoven Almonte

Den Haag Ypenburg Den Haag Rayon West

Tilburg Tilburg Initial High Five

Rotterdam Basketbal Rotterdam Rotterdam Basketbal

Den Haag Hilal Den Haag HBV The Jumpers

Weert Weert BS Weert

Maastricht Maastricht BC Kimbria

Sittard Sittard BC Bumpers

Enschede Enschede The Jugglers

Zwolle Zwolle ZAC/Landstede Basketbal

Heerenveen Heerenveen Dyna ‘75

Almelo Almelo Uitsmijters

Amstelveen Amstelveen MBCA

basketballpaspoort en bijbehorende 
stickers). STAR staat voor Sportiviteit, 
Teamwork, Acceptatie en Respect. Op 
deze manier hebben, naast het sportieve 
deel, ook de sociale en pedagogisch 
educatieve aspecten een belangrijke 
plek.
Be a Basketball STAR, dat in 2011 verder 
is ontwikkeld, bestaat uit:

• Lesboekje met tien lessen
• Paspoorten en stickers
• De STAR-poster: een contract waar 
  de afspraken voor de les op genoteerd 

worden
• De STAR-bal: de bal waarmee de 

normen en waarden van basketball 
aangeleerd worden

• Het materialenpakket: in samenwerking 
met Nijha samengesteld pakket om 
alle oefeningen uit Be a Basketball 
STAR, waaronder de Basketball 

  Race4Fun, uit te kunnen voeren
• Peanutbasketballhesjes: speciale 
  kindermaatjes voor kinderen in de 

basisschoolleeftijd 

www.basketball.nl/beabasketballstar

Basketball’sCool
De Basketball’sCool is een van de meest 
succesvolle concepten die door de NBB 
zijn ontwikkeld bij het project ‘Meedoen 



gen de kids gratis kijken bij de topsport-
wedstrijd waaraan de DKC is gekoppeld.

In 2011 zijn er 3 Dunkers Kids Club Dagen 
geweest. De eerste was tijdens de NBB 
Bekerfinales in maart, met 40 deelne-
mende kids en Mike Nahar als clinician. In 
september waren 35 kids getuige van de 
eerste Supercup bij de mannen. Daaraan 
gekoppeld was de tweede DKC Dag van 
2011, waarbij Fun4All de clinic verzorgde. 

Het Peanutbasketballtoernooi was dit 
keer nog meer gericht op de STAR-
waarden. De kinderen werden zodanig 
verdeeld, dat ze met onbekende team-
genootjes moesten samenspelen. De 
derde DKC Dag werd op 28 december 
gehouden in Zwolle. Als side event van 
de Basketball Days was dit evenement 
een groot succes. Na een clinic van Mike 
Nahar en het Peanuttoernooi mochten 
20 DKC-leden met de teams het veld op 

tijdens het voorstellen van de spelers. 
Eind december 2011 telde de Dunkers 
Kids Club 121 leden.
Om nog meer kinderen te bereiken is 
de Dunkers Kids Club in 2011 het land in 
gegaan met Dunker On Tour. Een Dunker 
on Tour Dag is vergelijkbaar met een 
Dunkers Kids Club Dag. Er wordt ook 
begonnen met een clinic gegeven door 
een topbasketballer, vaak uit de regio van 
waar het evenement gehouden wordt. 
Na de clinic is er een Peanuttoernooi met 
diverse side events. Na afloop kunnen de 
kinderen kijken naar een topduel.
In 2011 zijn er twee Dunker on Tour dagen 
geweest. De eerste was in Zwolle. Hier 
kregen 60 kids een clinic van Herman van 
den Belt. De tweede was gekoppeld aan 
het grote Dunker Zwarte Pieten Toernooi 
in Utrecht. Tijdens dit toernooi waren 
maar liefst 110 kinderen getuige van een 
clinic van de hoofdpiet. 

Basketball Experience
Sinds 2011 heeft de NBB de Basketball 
Experience. Door middel van de Basket-
ball Experience wil de bond zoveel mo-
gelijk mensen in aanraking laten komen 
met basketball. Er wordt voor gezorgd 
dat deelnemers diverse basketballgames 
kunnen spelen in een op en top basket-
ball ‘look and feel’. 

De Experience is in 3 varianten in te hu-
ren. Zo is de Guard-variant speciaal voor 
scholen en kleine evenementen. 
De middelvariant, genaamd Forward, 
is perfect geschikt voor de wat grotere 
evenementen. 
Voor de grote evenementen is er de 
Center-variant waarbij volledig wordt uit-
gepakt om de bezoekers basketballgek 
te maken. Alle varianten zijn uiteraard 
aan te passen aan de specifieke wensen 
van de consument.

De Basketball Experience bracht in 2011 
een bezoek aan een congresdag van de 
KVLO, EuroJam, ROC Midden Nederland 
(vestigingen Amersfoort en Nieuwegein), 
Basketball vereniging Krimpen en de 
Basketball Days in Zwolle. In totaal proef-
den meer dan 1000 personen aan bas-
ketball tijdens de diverse Experiences.

Dunkers Kids Club en 
Dunker On Tour
De Dunkers Kids Club is de fanclub van 
het Nederlandse basketball en is ver-
noemd naar Dunker, de mascotte van de 
NBB. De Club is voor kinderen van 5 t/m 
12 jaar oud. Elk lid krijgt een ledenpasje 
en kan daarmee meedoen aan de Dun-
kers Kids Club Dagen.
In 2011 is het lidmaatschap van de Dun-
kers Kids Club verbeterd. Naast gratis 
toegang bij de DKC Dagen, krijgen leden 
nu ook een heus welkomstpakket, met 
daarin o.a. een pen, pet en stickers. 
Daarnaast krijgen leden ook een echt 
lidmaatschapcertificaat en een eigen 
Dunkerpaspoort. Ook krijgen leden kor-
ting op Dunker on Tour Dagen en andere 
basketballevenementen.

Dunkers Kids Club Dagen hebben een 
vaste opbouw. Zo wordt altijd begonnen 
met een clinic gegeven door een Basket-
ball Unites ambassadeur of een topspeler 
of -speelster. Na de clinic, wordt een 
Peanuttoernooi gespeeld, waarbij de 
teams strijden om prijzen op het gebied 
van Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie 
en Respect. Naast de wedstrijden zijn 
er altijd verschillende contests zoals de 
Basketball Race4Fun, shooting games en 
lay-up games. Na afloop van de dag mo-
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De lijn Streetball

Het 3-tegen-3 basketball wint ook in rap 
tempo aan populariteit in de buitenlucht. 
Jongeren vanaf 12 jaar ontdekken mas-
saal streetball, een basketballvorm die 
perfect past bij de hedendaagse ‘street-
cultuur’. De NBB gaat met de tijd mee 
en speelt derhalve in op de behoefte van 
de jongeren met streetballprojecten en 
–producten, zoals Streetball Masters, City 
Streetball en het nieuwe College Street-
ball. Dat ligt helemaal in de lijn van de 
FIBA, want de internationale basketball-
bond is bezig om van het 3-tegen-3 bas-
ketball een officiële discipline te maken 
binnen de basketballsport. ‘3x3’ moet 
een volwaardige basketballvorm worden 
naast het gewone 5-tegen-5 basketball, 
met een eigen WK, een eigen EK en zelfs 
een eigen plek op de (Jeugd) Olympische 
Spelen.

Streetball Masters
Streetball Masters is de pleintjesbasket-
balltour van de Nederlandse Basketball 
Bond. In 2011 werden acht voorronden 
georganiseerd. De afsluiting van de 
tour was een grote finale, het Neder-
lands Kampioenschap Streetball, op het 
Spuiplein in Den Haag. Streetball Masters 
ontwikkelt zich in een rap tempo tot een 
evenement om naar uit te kijken.
Aan de voorronden in Tilburg, Amster-
dam, Zwolle, Utrecht, Heerenveen, 
Woudrichem, Almelo en Den Haag en 
aan de finale hebben in totaal zo’n 1250 
deelnemers meegedaan, verdeeld over 
bijna 300 teams. Ook dit jaar was tijdens 
de finale weer een open NK voor rol-
stoelbasketballers, voor de eerste keer 
onder de naam NK Streetball on Wheels, 
gewonnen door de BG Ryders. 

De andere titels gingen in 2011 naar: 

Het Feestje (meisjes 12-15 jaar)
Tijgeroog (meisjes 16-18 jaar)
The Burning Pinkies (vrouwen 19-22 jaar)
STAR Diva’s (vrouwen 23+)

Battiboys (jongens 12-15 jaar)
BallazGrounD (jongens 16-18 jaar)
ST4R Prospects 2 (mannen 19-22 jaar)
ST4R Ballers (mannen 23+)

Jinga Gosschalk (3 Point Contest vrouwen)
Nard Willemse (3 Point Contest mannen)
Vincent van Sliedregt (beste dunker)

ST4R Ballers, de Nederlands kampioen 
bij de mannen 23+, mocht Nederland 
vertegenwoordigen bij het officieuze WK 
Streetball in Moskou. Het lukte de ploeg 
niet om door te dringen tot de achtste 
finales. Bij het open toernooi, een dag 
later, werden de ST4R Ballers uitgescha-
keld in de kwartfinales.
De winnaars in de categorieën jongens 
16-18 jaar (BallazGrounD) en meisjes 
16-18 jaar (Tijgeroog) deden half septem-
ber mee aan het eerste ‘Invitational 3x3 
Youth World Championship’, georgani-
seerd door FIBA in Italië. De Nederlandse 
jongens eindigden in Rimini als 32ste, de 
meisjes werden 18e.

www.streetballmasters.nl

Ambassadeurs
Basketball Unites beschikt over een team 
van speciale ‘ambassadeurs’ die wor-
den ingezet bij activiteiten om basketball 
onder de aandacht te brengen en jong 
en oud aan het bewegen te krijgen. De 
BU-ambassadeurs zijn stuk voor stuk 
mensen die hun sporen in het basket-
ball hebben verdiend en op een goede, 
waardige wijze de sport aan de man kun-
nen brengen. Op dit moment bestaat het 
ambassadeursteam uit tien personen:

Mike Nahar: kwam 48 keer uit voor het 
Nederlands team. Mike wordt vooral 
ingezet als clinician.
Henk Pieterse: is in het hele land bekend 
om zijn clinics. 101-voudig international. 
Heeft voor iemand van 2.11 meter een 
goede moonwalk in huis.
Jeanine Tjin-A-Sioe: voormalig eredivi-
siespeelster die ook wel raad weet met 
kinderen en clinics.
Cees van Rootselaar: deze 118-voudig 
international is clinician en debuteerde in 
2011 als Head Coach bij de NBB Camps.
Wendy van der Wal: rolstoelbasketball-
international die al haar enthousiasme er 
tegenaan gooit bij clinics. 
Paul Toes: rolstoelbasketballinternational 
bij de mannen. Wordt vooral ingezet als 
clinician.
Sandra van Embricqs: met haar WNBA-
verleden en 94 interlands een zeer ge-
respecteerd ambassadeur. 
Vincent Krieger: Ex-international Krieger 
(86 interlands) wordt voornamelijk inge-
zet bij Streetball-activiteiten van de NBB.
Fun4All (Roel Stuifmeel en Marvin van der 
Houwen): zij geven veel basketballclinics 
in het land en laten op die manier heel 
veel kinderen kennis maken met de bas-
ketballsport.
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City Streetball 
In het City Streetball project organiseert 
de Nederlandse Basketball Bond in 
samenwerking met lokale basketballver-
enigingen structureel, op vaste dagen en 
tijden, basketballactiviteiten op bestaan-
de basketballpleintjes in de wijk.
In 2011 is het project uitgebreid naar 
vier verschillende steden. Naast straat-
basketballvereniging ST4R, die in 2010 
in Den Haag al was begonnen met City 
Streetball, kregen ook Heerenveen 
(Dyna ’75), Tilburg (High Five) en Almelo 
(Triple Diamond Training) de status van 
City Streetball-stad. Van april tot en met 
oktober 2011 werden er activiteiten in 
deze steden georganiseerd op de lokale 
playgrounds. 
City Streetball leverde in alle vier de 
steden de nodige hoogtepunten op. Zo 
waren er in Den Haag maar liefst 392 
clinics in alle acht de stadsdelen. Daar-
naast werd per basketballcourt, na een 
examenmoment, een team geformeerd 
met jongeren van 12 jaar en ouder. De 
focus lag daarbij op de STAR-waarden. 
Speciaal voor deze teams was er een 
onderlinge competitie. 
Ook in Almelo verliep City Streetball 
0546 onder leiding van Mathieu ten Dam 
succesvol. Het project leverde de lokale 
basketballvereniging de Uitsmijters drie 
nieuwe teams op. De clinics werden we-
kelijks door zo’n 60 jongeren gevolgd. 

In Tilburg vond City Streetball 013 plaats 
op vier verschillende courts, waaronder 
het Center Court in het centrum van de 
stad. Op dit court werd ook wekelijks, 
speciaal voor de vrouwen, een drukbe-
zochte Ladies Night georganiseerd. In to-
taal wist High Five maar liefst 200 nieuwe 
streetball-leden te werven. 

Dyna ’75 organiseerde in het kader van 
City Streetball 0513 activiteiten op drie 
verschillende basketballcourts. Door de 
actieve inzet van de vereniging werd dit 
jaar het unieke ‘basketballcourt Heeren-
veen’ gerealiseerd. Dit court is voor-
zien van QR-codes op en rondom het 
veld. Deze code brengt je snel naar een 
speciale website waar alle City Streetball 
0513 activiteiten van de vereniging staan 
beschreven. 

College Streetball
In 2011 heeft de Nederlandse Basketball 
Bond de eerste stappen gezet in een 
nieuw innovatief project: College Street-
ball. Hierbij biedt de NBB, in samen-
werking met de basketballverenigingen, 
streetballactiviteiten aan op MBO-scho-
len. Deze activiteiten bestaan uit een 
Basketball Experience, een lessenreeks 
tijdens schooltijd, clinics na schooltijd 
en toernooien. Het doel is toe te wer-
ken naar een College Streetball League, 
waarbij MBO-scholen het tegen elkaar 
opnemen. Daarnaast wordt een kader-
opleiding aangeboden aan de studenten 
van de deelnemende MBO-scholen.

In 2011 is het eerste onderdeel, de Bas-
ketball Experience getest op het ROC 
Midden Nederland (locaties Amersfoort 
en Nieuwegein). Dit waren succesvolle 
evenementen met in totaal bijna 250 
deelnemers. In 2012 zal College Streetball 
worden georganiseerd op tenminste tien 
MBO-scholen door heel Nederland.
College Streetball wordt mogelijk ge-
maakt door subsidies van het ministerie 
van VWS, in het kader van de pilotfase 
Sporten en Bewegen in de Buurt, en de 
MBO-Raad voor sportkader en sportaan-
bod.

Streetwise
In 2010 publiceerde het Mulier Instituut 
in samenwerking met de Nederlandse 
Basketball Bond de rapportage ‘Sport 
terug in de wijk’. Mede met de kennis en 
expertise uit deze rapportage is de NBB 
in 2011 met verschillende Nederlandse 
gemeenten om tafel gegaan om de kwa-
liteit van de huidige openbare basketball-
pleintjes te verbeteren. Dit heeft onder 
andere bijgedragen aan de realisatie van 
het basketballcourt Heerenveen: een 
high tech basketballcourt voorzien van 
een speciale ondergrond, verstelbare 
baskets en diverse QR codes op en om 
het court. 
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Arbitrage

Deelnemersaantallen NBB Camps 2011:

Camp 1 (14 t/m 20 jaar): 82
Camp 2 (12 t/m 15 jaar): 42
Camp 3 (12 t/m 15 jaar): 70
Camp 4 (8 t/m 12 jaar): 72

Totaal: 266

www.basketball.nl/camps

Jeugdrolstoelbasketball
Regio Brabant mag zich de eerste 
Nederlands kampioen regioteams 
jeugdrolstoelbasketball noemen. 
Brabant won op zondag 10 april 2011 
in Topsportcentrum Almere de finale 
van het eerste NK, waaraan acht 
regioteams meededen. De Brabanders 
versloegen Regio Zuid-Holland Zuid 
met 18-15. Het brons ging naar Regio 
Den Haag dat Oost Nederland versloeg 
met 21-17. De dag werd omlijst door de 
Basketball Race4Fun van Basketball 
Unites en een demonstratiewedstrijd 
van spelers en speelsters van de 
rolstoelbasketballopleiding van de NBB: 
het CTO Papendal.
 
Het NK was de afsluiting van de 
jeugdcompetitie rolstoelbasketball die in 
2010/’11 zijn eerste seizoen beleefde. 

Deze competitie is gerealiseerd met 
support van de Johan Cruyff Foundation, 
die de Nederlandse Basketball 
Bond ondersteunt met het project 
Jeugdrolstoelbasketball. In 2009 is het 
projectplan ‘Seven Up’ gestart met als 
doel het rolstoelbasketball in Nederland 
(als breedtesport) te ontwikkelen. Het 
project is mogelijk gemaakt door subsidie 
van NOC*NSF en de Johan Cruyff 
Foundation.
 
Het plan, met een doorlooptijd van 3 jaar, 
behelst onder meer het opzetten van 
regio’s in Nederland waar gehandicapte 
jongeren en jong volwassenen worden 
geholpen om via revalidatiecentra 
en speciaal onderwijs de weg te 
vinden naar de sportvereniging, waar 
ze georganiseerd en begeleid in 
teamverband kunnen gaan sporten. Eén 
van de resultaten van bovengenoemd 
project is de realisatie van een heuse 
jeugdcompetitie rolstoelbasketball, waar 
gedurende het gehele seizoen zo’n 75 
kinderen aan deelnamen. Tevens is in 
september 2011 de tiende regio voor 
jeugdrolstoelbasketball – regio Limburg – 
actief geworden.

www.jeugdrolstoelbasketball.nl

Andere BU-projecten
NBB Camps
De NBB organiseert al decennia lang 
basketballkampen in de zomer. Deze 
NBB Camps voor kinderen van 8 t/m 20 
jaar zijn inmiddels een begrip in basket-
ballend Nederland. In 2011 werden de 
Camps voor de vijftigste keer gehouden. 
Dat gebeurde voor de 18e en laatste 
maal op het terrein van Stayokay in Elst. 
Locatiemanager Albertine Heetland, die 
destijds de NBB Camps van Papendal 
naar Elst haalde en er al die jaren heel 
nauw bij was betrokken, moest een 
traantje laten bij het afscheid.

De in totaal 265 Campers werkten hard 
aan hun basketballskils. Daarnaast kre-
gen ze tijdens hun verblijf in Elst hoog 
bezoek. Herman van den Belt, coach van 
Landstede Zwolle, en René Spandauw, 
coach in de Duitse vrouweneredivisie 
bij Saarlouis, kwamen clinics geven. Dat 
deed ook de bondscoach van de man-
nen, Gadi Kedar. Zijn bezoek was onder-
werp van twee reportages (radio en tv) 
bij RTV Utrecht. International Henk Norel, 
speler van de Spaanse topclub Joventut 
Badalona en gedraft door de Minnesota 
Timberwolves, kwam naar Elst om inspi-
rerende verhalen te vertellen over zijn 
basketballcarrière.

Op vrijdag 12 augustus, op de laatste 
dag van Camp 4, was er een reünie voor 
(oud-)stafleden, om nog één keer terug 
te blikken op vijftig jaar NBB Camps. 
Volgend jaar verhuizen de Camps voor 
één keer naar Stayokay in Valkenswaard 
en vanaf 2013 is Stayokay Soest de 
vaste locatie voor de NBB Camps. Daar 
worden gloednieuwe basketballvelden 
aangelegd. 
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Voorbeelden daarvan zijn de Talent-
ontwikkelingstrajecten voor landelijke 
talenten en rayon-arbiters, de applicatie 
‘Omgaan met Beïnvloedingsfactoren en 
Weerstanden’ die samen met andere 
sportbonden is ontwikkeld, de training 
‘Praktijkbegeleider Arbitrage’, versprei-
ding van promotiemateriaal over arbitra-
ge, een gezamenlijke digitale registratie 
van alle begeleidingen/beoordelingen 
voor rayons en bondsorganisatie en 
het uitvoeren van onderzoeken onder 
scheidsrechters en andere deelnemers 
aan de sport.
Hiermee worden mooie resultaten ge-
boekt. Dat blijkt uit het feit dat de NBB de 
doelstellingen die VWS heeft gesteld aan 
het Masterplan Arbitrage, heeft gehaald. 
Zo zijn er meer vrouwelijke scheids-
rechters en scheidsrechters van andere 
etnische afkomst actief op alle niveaus. 
Meer dan 90 procent van alle wedstrij-
den wordt geleid door gekwalificeerde 
scheidsrechters (met uitzondering van 
U12 en jonger waar een spelleider vol-
doende is). Er wordt aandacht besteed 
aan het klimaat & imago van de scheids-
rechter en aan een vaste organisatie op 
alle niveaus (van scheidsrechterfunctio-
naris binnen de club tot aan vaste plan-
ners voor rayon/landelijke competities).
Op rayon en landelijk niveau geven be-
geleiders/beoordelaars diverse vormen 
van begeleiding aan scheidsrechters. Dat 

kan variëren van een persoonlijk bege-
leidingstraject tot een echte beoordeling 
die tot promotie naar een hoger niveau 
kan leiden. Er is bij de clubs behoefte 
aan goede begeleiding. Daarom is een 
training Praktijkbegeleider Arbitrage ont-
wikkeld. Daaraan hebben afgelopen jaar 
40 personen meegedaan, die inmiddels 
bezig zijn de training af te ronden.
De komende tijd zal veel aandacht wor-
den besteed aan Sportiviteit en Respect. 
De manier waarop scheidsrechters, 
spelers, coaches en toeschouwers met 
elkaar omgaan in het basketball kan nog 
sterk worden verbeterd. Het onheus be-
jegenen van clubscheidsrechters, maar 
ook het in diskrediet brengen van een ar-
biter via de media, zijn daar voorbeelden 
van. In samenwerking met andere sport-
bonden zijn diverse ‘rollen’ benoemd die 
invloed hebben op Sportiviteit en Res-
pect. Denk bijvoorbeeld aan de bestuur-

der die beleid maakt, maar ook anderen 
aanspreekt op gedrag. Aan de trainer/
coach die een voorbeeldfunctie heeft 
langs het veld. En aan de scheidsrechter 
die zorgt voor het sportief verlopen van 
de wedstrijd. In de komende jaren zal dit 
belangrijke aspect van onze mooie sport 
veel aandacht krijgen in het project ‘Veilig 
Sportklimaat’.

Samen werken 
aan kwaliteit
Binnen de NBB wordt op vele manieren aandacht besteed aan de arbitrage. Vanuit 
de Rayon Scheidsrechter Commissies en Bonds Scheidsrechter Commissie wordt in 
eerste instantie de operationele kant van de arbitrage ingevuld (planningen, opleidingen, 
begeleiding, etc.). In beleidsmatig opzicht ontwikkelt de NBB in samenhang  met het 
Masterplan Arbitrage activiteiten die de arbitrage verbeteren en ondersteunen.
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Ook zijn er workshops georganiseerd, 
waar opleiders zijn bijgeschoold in hun 
nieuwe rol als leercoach, expert en/of 
beoordelaar. Dit heeft geleid tot de eer-
ste kwalificaties van opleiders, die aan de 
hand van een portfolio en in de praktijk 
zijn beoordeeld op de eisen die door 
NOC*NSF zijn vastgesteld. Bovendien 
werden vier clinics georganiseerd voor 
praktijkbegeleiders. Ook zijn de oude 
Trainer A-boeken vervangen door nieuwe 
readers, die optimaal aansluiten bij de 
workshoponderwerpen die op niveau 3 
aan de orde komen. 

Voor de eerste officiële BT4-opleiding 
die in mei van start ging, is ook veel 
nieuw lesmateriaal ontwikkeld. Daarbij 
zijn de formats gebruikt die ‘sportbreed’ 
zijn ontwikkeld door de Academie voor 
Sportkader, waar de NBB onderdeel van 
uitmaakt. Liefst 45 cursisten nemen deel 
aan de BT4-opleiding, die tot eind 2012 
loopt. Daarnaast is een tiental cursisten 
individueel begeleid op weg naar hun 
niveau 4 diploma in de zogenaamde 
ASK-pilot. Dat is een project waarbij de 
afdelingen topsport en opleidingen van 
de NBB nauw samenwerken. Het eer-
dere samenwerkingsproject tussen beide 
afdelingen - Masterclass ‘Over de Grens’ -
leidde tot de uitreiking van 30 coach-
certificaten.

Er zijn in 2011 zestien opleidingen van start 
gegaan, waaronder een aantal interne op-
leidingen, georganiseerd door verenigingen 
en rayons. Bovendien is samengewerkt met 
een aantal onderwijsinstellingen, zoals het 
ROC Midden Nederland, de ALO Amster-
dam en het Alfa College te Groningen. 
Dit is het overzicht van alle gegeven oplei-
dingen:
1 RA-opleiding: 7 gediplomeerden
1 RB-opleiding: 13 gediplomeerden
3 D-opleidingen: 38 gediplomeerden
6 BT2’s: 45 gediplomeerden 
4 BT3’s: 35 gediplomeerden
1 BT4: 12 gediplomeerden
6 Coachclinics: 113 deelnemers
Een bron van zorg bij de reguliere trainers-
opleidingen is het aantal mensen dat een 
diploma haalt. Dat blijft achter bij het aantal 
cursisten dat aan een opleiding begint. In de 
hele sportsector is dit een groot aandachts-
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Oud-international Hein Gerd Triemstra, 
vertegenwoordiger van een nieuwe 
generatie basketballcoaches, startte op 
1 augustus met een drie jaar durende 
internationale opleiding. Dit programma 
van de FIBA European Coaching Certificate 
(FECC) staat onder bezielende leiding van 
Svetislav Pesic. Hij is één van de meest 

succesvolle topcoaches van Europa en 
heeft niet alleen als speler, maar ook 
als coach al vele kampioenschappen 
gewonnen. In het FECC programma, 
waarbij de cursisten tijdens EK’s voor U16, 
U18 en U20-teams drie keer één week 
bij elkaar kwamen, waren ook andere 
topcoaches betrokken. 

Triemstra, in het verleden assistent-coach 
bij topclub GasTerra Flames en thans 
werkzaam bij de Basketball Academy/RTC 
in Groningen, vond het een eer om namens 
Nederland afgevaardigd te worden. “Het 
is geweldig om te leren van de begeleiding 
en mede-deelnemers, en basketballkennis 
en ervaring uit te wisselen.”

Triemstra in de leer bij topcoach Svetislav Pesic

Opleiden van opleiders
Ook in 2011 heeft de NBB veel aandacht en zorg besteed aan de opleidingen 

voor basketballtrainers en -coaches. Na het aflopen van het project ‘Van 

Opleidingen naar een Basketball Academy’ heeft de afdeling opleidingen 

vooral aandacht besteed aan de opleiding voor opleiders en de herziening 

van het studiemateriaal. 

punt. Binnen de NBB is daarom een start 
gemaakt met het screenen en evalueren 
van de huidige opleidingsopzet, waarbij 
zowel wordt gekeken naar het ontwikkelde 
lesmateriaal voor cursisten én opleiders, als 
naar de inhoud van de workshops van de 
opleidingen. Naar verwachting wordt hal-
verwege 2012 gestart met een vernieuwde 
opzet, met als voornaamste doelen: een 
hoger slagingspercentage op alle niveau’s 

én een eenduidige opzet van het lesmate-
riaal voor alle opleidingen. Het zo optimaal 
mogelijk inrichten van een leertraject op maat 
voor iedere cursist zal hierbij leidend zijn!
In 2011 is ook een begin gemaakt met het 
formuleren van de kaders van het Master-
plan Educatie, een apart hoofdstuk van het 
Strategisch Plan. Er zal daarbij aandacht 
zijn voor sporttechnisch, arbitrerend en 
bestuurlijk kader.

Opleidingen Marketing
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Krachtige partners en interessante 
doelgroepen
De Nederlandse Basketball Bond heeft een zeer breed productaanbod, dat laagdrempelig is en geschikt voor veel 

mensen. Daardoor komen de partners van de NBB in contact met diverse en gevarieerde groepen uit de samenleving.

Communicatie
De NBB maakt optimaal gebruik van de 
eigen media om de basketballsport breed 
uit te dragen en om te communiceren 
met haar leden en geïnteresseerden 
in basketball. Daarnaast zorgt de NBB 
voor ondersteuning en het faciliteren van 
free publicity bij overige mediadragers 
dan wel externe media. De NBB blijft 
continu bezig met ‘meer aandacht voor 
basketball in de ruimste zin van het 
woord’. 

Websites en 
nieuwsbrieven
www.basketball.nl is de website voor 
onze leden, de basketballbestuurder 

zijn de persconferentie tijdens de NBB 
Bekerfinales en tijdens de interland 
Nederland-Luxemburg van het nationale 
mannenteam. Bij evenementen was 
de afdeling Marketing & Communicatie 
verantwoordelijk voor de organisatie van 
het perscentrum en het informeren van 
pers en publiek. 

Partners
Om onze meerjarenplannen en ambities 
te kunnen realiseren zullen wij additionele 
projecten en plannen blijven ontplooien. 
Hiervoor is extra budget van essentieel 
belang. 

Naast de financiële middelen van 
NOC*NSF en het ministerie van VWS, 
het zelf ‘marketen’ en opbrengsten 
genereren vanuit onze producten en 
diensten, zullen extra financiële middelen 
nodig zijn om het merk basketball in zijn 
totaliteit in de markt te zetten. Hiervoor 
is sponsoring/partnership door en met 
bedrijven van wezenlijk belang.

Sponsoring zien wij als een belangrijke 
‘alternatieve’ financiële stroom naast 
onze structurele subsidies maar we 
zien het niet alleen als inkomsten. 

en allen die werkzaamheden verrichten 
binnen de vereniging. De website, die 
in 2012 volledig wordt vernieuwd, heeft 
per jaar 480.000 unieke bezoekers, per 
maand zijn dat er gemiddeld 40.000. 
Al deze bezoekers bekijken 2,4 miljoen 
pagina’s per jaar; 184.000 per maand. De 
NBB nieuwsbrief verschijnt maandelijks 
en heeft een bereik van 3000 abonnees. 

Nieuwe media
Op het gebied van nieuwe media zijn 
de eerste stappen gezet. Op Twitter en 
Facebook is de NBB gestart met het 
verstrekken van relevante informatie voor 
onze doelgroepen. Sinds de peildatum 1 
maart 2011 tot aan peildatum 1 november 
2011 is bij beide social media platforms 
een stijging in volgers waar te nemen van 
respectievelijk 177 en 146 procent. 

Evenementen en 
persconferenties
Naast de verantwoordelijkheid voor 
websites en nieuwsbrieven, organiseerde 
de afdeling Marketing & Communicatie 
een aantal persconferenties rondom 
topevenementen en speciale 
gebeurtenissen. Voorbeelden hiervan 

Sponsoring is voor ons ook een vorm 
van samenwerking die verder reikt dan 
het geven van geld en het teruggeven 
van toegangsbewijzen, hospitality 
mogelijkheden en naamsvermelding 
op de diverse communicatiedragers. 
Sponsoring kan organisaties met elkaar 
verbinden. Niet alleen de sponsor en de 
gesponsorde, maar ook twee sponsoren 
onderling. Daartoe biedt de Nederlandse 
Basketball Bond diverse mogelijkheden 
rondom evenementen.

De NBB wil voor een langere periode 
(minimaal 3 jaar) partners verbinden 
aan de NBB. De partners doen een 
structurele en substantiële investering 
in het basketball en zijn bereid mee te 
groeien met onze ambities.

Marketing



Activatie
De NBB wil de partnerbudgetten 
ten behoeve van de desbetreffende 
modules, in samenwerking met de 
partners, intensiever activeren. Met elke 
partner onderhoudt de NBB geregeld 
contact over de invulling van het activa-
tiebudget. Dit zal in 2012 verder worden 
uitgebouwd.

Diverse doelgroepen
De NBB partners bereiken meer dan 
40.000 georganiseerde basketballers 
bij zo’n 361 basketballverenigingen. 
Voeg hierbij nog de streetballers en 
overige basketballers die geen lid zijn 
van een club, maar wel deelnemen aan 
NBB-activiteiten die vallen onder Street-
ball en Peanutbasketball. De diversiteit 

nationale selectieteams van de NBB 
(valide en rolstoel).
De samenwerking is tot stand gekomen 
op basis van een zeer transparante 
invulling van de werkelijke reiskosten in 
combinatie met een wederzijdse inspan-
ning van zowel de NBB als Uniglobe A&P 
Travel om de basketballsport in Nederland 
in zijn geheel (topsport en breedtesport) 
te ondersteunen. Uniglobe zegt bij monde 
van directeur Rob Jansen ‘trots te zijn om 
met een professionele sportbond als de 
NBB te mogen samenwerken!’. Overige 
nieuwe partners die zich aansloten in 2011 
zijn Red Bull, Xtandit en Innovalue.

Relatiemarketing
De afdeling Marketing & Communicatie 
introduceerde in 2011 een vernieuwend 
thema op het gebied van relatiemarke-

aan doelgroepen – van peanuts vanaf 4 
jaar tot 45-plussers en van streetballers 
tot basketballende mannen en vrouwen – 
maakt de NBB een interessante partner.

In 2012 zal de NBB met de partners in 
gesprek gaan over de sponsorpropo-
sitie voor de periode 2012-2014. Het 
te organiseren WK voor meisjes U17 in 
Amsterdam zal een belangrijk onderdeel 
in de nieuwe afspraken zijn.

Krachtige partners
De NBB heeft in 2011 naast de bestaande 
partners (zie overzicht) een aantal nieuwe 
partners aan zich weten te verbinden. 
Autohaag Zeeuw, dat de merken Renault, 
Dacia, Kia, Fiat en Nissan voert, heeft 
een groot aantal vestigingen in de regio 
Den Haag. Het autodealerbedrijf stelde in 
2011 auto’s ter beschikking aan de NBB 
voor bondsmedewerkers en spelers van 
de nationale selecties. Daarnaast was 
Autohaag Zeeuw intensief betrokken bij 
het finaleweekend van Streetball Masters 
2011 in Den Haag. 
Op 11 april 2011 ondertekenden Uniglobe 
A&P Travel Rotterdam en de NBB een 
samenwerkingsovereenkomst. Uniglobe 
verzorgde in 2011 alle reizen voor de 

ting, partnering en verbinding. Partners, 
relaties, businessclubleden, zakelijke 
markt in Almere, coaches en leden 
konden zich aanmelden voor een inter-
actieve presentatie, buffet, netwerkbij-
eenkomst en het bijwonen van de halve 
finales van de NBB Bekerfinales. Een 
relatiemarketing dag in de breedste zin 
van het woord.

De interactieve workshop ‘Teamwork 
is succes!’ van Marlies van der Putten 
(Quality Contact) werd goed ontvan-
gen door de deelnemers. De voormalig 
softbalinternational hield op vrijdagavond 
25 maart voorafgaande aan de halve 
finales van de mannen bij de NBB Beker-
finales 2011 een inspirerend verhaal over 
hoe je jezelf en anderen kunt coachen 
naar succes. Als geen ander weet zij 
wat het is om te winnen. Hoe creëer 
je bij jezelf, teamgenoten of medewer-
kers meer passie, plezier en resultaat? 
Daar ging het bij deze workshop in de 
skybox met uitzicht op het veld over. 
Voor de meeste aanwezigen was het 
verhaal dat een uur duurde te kort, maar 
iedereen was er meer dan voldoende 
door geïnspireerd en had genoeg energie 
opgedaan om daarna actief mee te doen 
aan de workshop.

Vervolgens gaf ex-international en 
NBB-ambassadeur Cees van Rootselaar 
exclusief aan de gasten van het seminar 
een boeiende voorbeschouwing op de 
twee halve finales, terwijl op de achter-
grond de spelers van EiffelTowers en 
WCAA Giants met hun warming-up bezig 
waren.
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De NBB wil de volgende partners, sponsors en suppliers bedanken voor hun steun in 2011:

Sporthallen
Zuid




