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Voorwoord

Stappen gezet 

Hierbij treft u het jaaroverzicht 2014 aan, dit keer vastgelegd 

in aansprekende foto’s en pakkende teksten. 2014 was een 

jaar waarin we stappen hebben gezet om met verenigingen, 

leden, vrijwilligers en medewerkers onze mooie sport sterker 

te maken en een jaar waarin we ook successen met elkaar 

konden vieren.

Sportief gezien was het een mooi jaar: kwalificatie door de 

mannen voor het EK 2015, brons voor de vrouwen bij het WK 

rolstoelbasketball, zilver voor de meiden 3x3 op de Jeugd 

Olympische Spelen, goud voor de vrouwen bij het EK U25 

rolstoelbasketball, kwalificatie door de vrouwen U18 voor 

het WK VU19, promotie naar de A-divisie door vrouwen 

U16 en kwalificatie door de vrouwen 3x3 voor de Europese 

Olympische Spelen. Onze CTO-programma’s op Papendal en 

in Amsterdam laten zien dat onze speelsters en spelers steeds 

beter en sterker worden. 

 

Onze Streetball 3x3 tour is afgelopen jaar gegroeid in alle 

steden en we hebben in het finaleweekend in Amsterdam 

ook het FIBA Europe EK-kwalificatietoernooi 3x3 mogen 

organiseren. 

 

Veel verenigingen haken aan op ons programma ‘Naar een 

veiliger sportklimaat’, de Verenigingsbox wordt enthousiast 

ontvangen en het basketballseminar in september was zowel 

wat betreft opkomst als inhoud zeer geslaagd.

 In 2014 was de bekerfinale bij de mannen en de jongens 

uitverkocht, hadden we een mooie en goed bezochte 

bekerfinale bij de vrouwen en de rollers, en kenden we 

spannende play-offs in de Dutch Basketball League en 

Vrouwen Basketball League.

 

Verder nam de Algemene Vergadering van 29 november het 

historische besluit om de integratie van de vijf rayons en de 

landelijke bond tot één nieuwe NBB te voltooien. 

Vanaf 1 januari vormen we één organisatie en zijn we aan de 

slag gegaan in een nieuwe NBB.

Graag willen wij alle vrijwilligers en medewerkers bedanken 

voor hun geweldige inzet en betrokkenheid in 2014! We kijken 

met veel plezier uit naar een mooi en sportief 2015, waarin 

we vele mooie nationale en internationale evenementen en 

activiteiten in het vooruitzicht hebben.

Namens bestuur en bureau,

Francisca Ravestein  
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ORANJE

Mission Possible
Niemand gaf vooraf ook maar een stuiver voor de 
kansen van het Nederlands mannenteam om zich voor 
EuroBasket 2015 te kwalificeren. Wie zin en tijd had 
om mee te doen in Oranje, was welkom. Zo ongeveer 
begonnen de coaches Toon van Helfteren en Sam 
Jones na alle afzeggingen aan de schier onmogelijke 
klus. Totdat op woensdag 27 augustus in Leiden voor 
volle tribunes Montenegro voor de tweede keer op een 
nederlaag werd getrakteerd. De Nederlandse mannen 
plaatsten zich voor het eerst in 25 jaar voor een EK en 
dat leidde tot emotionele taferelen in de Vijf Meihal. Een 
oppepper die het Nederlandse basketbal heel goed kan 
gebruiken. In één woord: sensationeel.

         Nederland - Montenegro (EK-kwalificatie)

         Leiden

         27 augustus 2014 Foto Christian Aarts



ORANgE ANgELs VU20

Leeuwinnen
Een goed begin is het halve werk, alleen ging dat 
niet op voor de Orange Angels VU20 bij het Europees 
kampioenschap in de A-divisie. Ze vochten als 
leeuwinnen, zoals Jacobine Klerx en Isabella Slim op 
deze foto laten zien. Met zeges op Italië en Wit-Rusland 
kende Nederland een vliegende start, maar na twee 
nederlagen in de volgende fase zat er voor de meiden 
van bondscoach Joyce Bolman-Siderius niet meer in 
dan de toch ietwat teleurstellende tiende plek, net als 
in 2013. Tiende van Europa; dat de Angels daar al niet 
meer tevreden mee zijn, zegt alles over de grote sprong 
voorwaarts die het Nederlandse vrouwenbasketball de 
laatste jaren heeft gemaakt.

         Nederland - Italië (EK VU20 A-divisie)

         Udine

         3 juli 2014  Foto FIBA Europe



ARBItRAgE

Teamwork
Zonder hen geen basketball. Voor alle wedstrijden die 
elk weekeinde overal in den lande worden gespeeld, zijn 
scheidsrechters nodig. Of het nou een U12-wedstrijd is 
bij de jeugd, of de Lotto NBB Bekerfinale bij de mannen, 
zoals op deze foto, we hebben ze nodig. Sterker nog, we 
moeten ze koesteren. Play fair, show respect! Dit beeld 
geeft goed weer hoe drie scheidsrechters als een hecht 
team opereren, in dit geval de drie internationals Paul 
van den Heuvel (l), Nico Zwiep (r) en Antio Sinterniklaas. 
Laatstgenoemde verdiende door de EK-kwalificatie van 
Nederland in 2014 een nominatie voor EuroBasket 2015.

         Lotto NBB Bekerfinale mannen

         Zwolle

         30 maart 2014  Foto simone Puhl



ORANgE ANgELs 3X3

Silver girls
Dat er aan de vrouwenkant veel talent rondloopt, 
is inmiddels niets nieuws  meer. Het wachten was 
op een medaille en die kwam er tijdens de Jeugd 
Olympische Spelen in Nanjing. Orange Angels Esther 
Fokke, Janis Ndiba, Charlotte van Kleef (alledrie uit het 
opleidingsprogramma CTO) en Fleur Kuijt schreven 
geschiedenis door zilver te winnen in het 3x3 Basketball. 
In de halve finale staken de Angels basketballgrootmacht 
Spanje de loef af. Dat in de finale reus Amerika te sterk 
was, mocht de pret niet drukken. Het stond er echt: Kuijt, 
Ndiba, Fokke en Van Kleef, silver! En dat voelde aan als 
goud. Coach Peter van Paassen was sprakeloos. ‘Echt een 
megaprestatie’. Hulde, meiden!

         Jeugd Olympische Spelen

         Nanjing, China

         16 t/m 28 augustus 2014 Foto FIBA



ROLstOELBAskEtBALL

Snel, veelzijdig en attractief
Rolstoelbasketball is een aantrekkelijke sport voor 
mensen met een lichamelijke handicap. Het is snel, 
veelzijdig en attractief. Al sinds 2009 zorgt de NBB er 
samen met de Johan Cruyff Foundation via het project 
‘Jeugdrolstoelbasketball Nederland’ voor dat de jeugd 
met een beperking in aanraking komt met basketball. 
Daartoe zijn tien regio’s opgezet. Elk jaar vaardigen 
de regio’s een team af naar het NK Regioteams 
Jeugdrolstoelbasketball. In Topsportcentrum Almere 
ging de titel dit keer naar Brabant, met hier in actie 
Joshua Jansen van Achilles’71 uit Nuenen. Brabant 
(donkerblauwe shirts) won in de finale met 30-35 van 
Noord Nederland. Het was voor de vierde keer dat het NK 
werd gehouden. 

         NK Jeugdrolstoelbaskeball

         Almere

         13 april 2014 Foto simone Puhl



Streetball Masters in cijfers

Aan Streetball Masters 2014 deden 3612 spelers mee, verdeeld over 

921 teams. Er waren 15 events (12 SBM Tour  en 3 Winter Tour events) die in 14 

verschillende Nederlandse steden werden gehouden. Voor SBM Heerenveen was het de 5 de keer op rij. Aan de deelnemers 

werden 3500 SBM reversibles uitgedeeld en 600 FIBA reversibles. 

SBM Groningen was met 115 teams   op 14 half courts het grootste toernooi. Streetball Masters 

prijst zich gelukkig met 5 landelijke sponsoren (Bouncewear, Schelde Sports, NBA2K14, PEAK en Slam Dunkz) 

en 306 lokale vrijwilligers. De succesvolle 3x3 tour kreeg 2254 

likes op SBM Facebook, 202 volgers op Instagram en 552 volgers op Twitter.



stREEtBALL MAstERs

Hoogvlieger
Streetball Masters is de afgelopen jaren uitgegroeid tot 
een volwassen 3x3 Basketballtour, die volle pleinen 
(en soms zalen) trekt. In 2014 deed de 3x3 karavaan 
elf plaatsen in Nederland aan met het finaleweekeinde 
in Amsterdam, georganiseerd in samenwerking met 
FIBA Europa. Dat laatste geeft aan dat de kwaliteit van 
de tour internationaal niet onopgemerkt is gebleven. 
Het enige dat de organisatie niet in de hand heeft, zijn 
de weergoden. Soms moet uit worden geweken naar 
binnen, maar in dat geval is de Apollohal een geweldig 
decor. Orlando Gomes doet de historie van deze 
basketballtempel alle eer aan tijdens de Dunk Contest. 

         Streetball Masters Finals

         Apollohal, Amsterdam

         20 juli 2014 Foto Andrew Paquette



BONDssPELD

Anouk, bedankt!
Die knie. Als die nou gewoon eens goed was gebleven, 
dan had Anouk Biesters nu nog zorgeloos over het veld 
gedarteld.  De forward zette met pijn in het hart een punt 
achter haar carrière als speelster van Lekdetec.nl  en 
als international. Met een staat van dienst als Biesters 
(twee titels met ProBuild Lions, de beker met Lekdetec.
nl, MVP van de eredivisie, 59 interlands en promotie 
naar de A-divisie met Oranje) behoor je een waardig 
afscheid te krijgen. Dat gebeurde voor de interland 
Nederland - Zweden, toen ze uit handen van NBB-
voorzitter Francisca Ravestein de bondsspeld kreeg.  
Plus mooie woorden van bondscoach Meindert van Veen 
en captain Tanya Bröring, en een staande ovatie van het 
publiek in de Sporthallen Zuid. Dik verdiend!

         Nederland - Zweden (EK-kwalificatie)

         Amsterdam

         22 juni 2014  Foto Frans Nelissen



NBB FINALs

Pick and roll
In de NBA wordt tegenwoordig in een kwart van alle 
aanvallen pick and roll gespeeld. De man met de bal 
gebruikt het screen (pick) om zijn man vast te dribbelen 
en kan dan kiezen: zelf scoren, of de bal passen naar de 
screener die afrolt. Ook op de Nederlandse velden is de 
pick and roll een veel toegepast ‘wapen’, zoals hier goed 
is te zien in de MU14-finale tussen de teams van Leiden 
en Lokomotief tijdens de NBB Finals. Leiden won dat 
duel in Zwolle overigens met 80-65 en was een van de 
vele kampioenen in 2014. 

         NBB Finals

         Landstede Sportcentrum, Zwolle

         17 en 18 mei 2014 Foto NBB



tOPsPORt VROUWEN

Droomseizoen
In Barendrecht droomden ze al jaren van de landstitel in 
het vrouwenbasketball. In 2014 was het eindelijk zover. 
Binnenland/Rotterdam mocht zich tot kampioen van 
Nederland laten kronen door in de finale ProBuild Lions 
met 4-1 te verslaan in de best-of-seven-serie. Eerder in het 
seizoen had de ploeg van Joost van Rangelrooy al de Final 
Four (in 2013) en de nationale beker voor zich opgeëist. 
Binnenland/Rotterdam klopte in de strijd om de Carla de Liefde 
Trofee Lekdetec.nl met 78-66, reden voor een uitbundige 
teamfoto. Een terechte beloning voor het jarenlange harde 
werken. En een mooie aanvulling voor de prijzenkast. 

         Carla de Liefde Trofee (Lotto NBB Bekerfinales)

         Wijchen

         29 maart 2014 Foto Frans Nelissen



ORANJE MU20

Dat zijn er drie
Niets lekkerder dan een driepunter die op het goede 
moment valt. Mooi deze intense beleving bij Frederik 
Adriaans (10), Floris Versteeg (13) en Lenno Witteveen 
(7) van Nederland MU20. De ploeg van bondscoach Hein 
Gerd Triemstra en zijn assistent Wierd Goedee speelde 
een prima EK in de B-divisie. In de Bosnische stad 
Sarajevo eindigde Oranje op de verdienstelijke vijfde 
plek, de beste prestatie in de laatste vier jaar. De andere 
twee jeugdselecties deden het minder goed. 
Nederland MU18 kwam niet verder dan de dertiende 
plek in Bulgarije en MU16 werd elfde in Macedonië. 

         Nederland – Zwitserland (EK MU20 B-divisie)

         Sarajevo, Bosnië en Herzegovina

         14 juli 2014 Foto FIBA Europe



ORANgE ANgELs

Smaakt naar meer
Orange Flavour. Onder die nieuwe naam werkte het 
Nederlands vrouwenteam twee kwalificatiewedstrijden 
af voor EuroBasket 2015 in Sporthallen Zuid, de nieuwe 
thuishaven voor alle Orange Angels-selecties. Met 
Rusland en Zweden als tegenstanders in de poule had 
Nederland het bepaald niet getroffen bij de loting. Toch 
trokken de Angels dapper ten strijde. Voor volle tribunes 
in Amsterdam maakte Oranje het vooral de Russinnen 
knap lastig (60-68), zoals Chatilla van Grinsven hier 
laat zien. Team en fans hebben de smaak te pakken.

         Nederland - Rusland (EK-kwalificatie)

         Sporthallen Zuid, Amsterdam

         15 juni 2014  Foto Frans Nelissen



ROB VERhEUVEL AWARD

Boegbeeld
Zie het als een prijs voor haar hele oeuvre als sportvrouw. 
Rolstoelbasketbalster Cher Korver ontving in 2014 
de Rob Verheuvel Award, een prijs die jaarlijks door 
de naamgever wordt uitgereikt aan iemand die zich 
verdienstelijk heeft gemaakt voor het rolstoelbasketball 
in Nederland. In het geval van de speelster van DeVeDo uit 
Ermelo is daar geen twijfel over mogelijk. Paralympisch 
brons in 2012, Europees kampioen in 2013, WK-brons 
in 2014, international sinds 1998, maar bovenal het 
boegbeeld van het rolstoelbasketball bij de vrouwen in 
Nederland. Een vrouw met een winnaarsmentaliteit, die 
ook nog eens haar sport promoot met allerlei projecten en 
haar passie overbrengt op de jeugd.

         Lotto NBB Beketfinales

         Arcushal, Wijchen

         29 maart 2014  Foto simone Puhl



NBB Camps in cijfers

De NBB Camps zijn al 50 jaar een fenomeen in het basketball. 157 deelnemers 

bezochten in 2014 een van de 3 kampen, samen goed voor 15 dagen basketballplezier. Om hen een 

onvergetelijke week te bezorgen, stonden 30 coaches klaar. Bij de trainingen werden 300 

ballen gebruikt. We telden 8.777 jumpshots, 9.251 lay-ups, 

401.988dribbels en – er gaat ook wel eens een bal mis – 820 push-ups.

Omdat je van al trainen dorst krijgt, waren er 250 bidons beschikbaar. Voor de inwendige mens had de 

organisatie 1000 appels geregeld. Bij het ontbijt en de lunch verdwenen 3500 

boterhammen in de hongerige magen. Voor de winnaars van diverse contests lagen 60 prijzen klaar.



NBB CAMPs

Week van je leven
Iets dat al meer dan vijftig jaar bestaat, moet wel 
goed zijn. De NBB Camps zijn een niet meer weg te 
denken fenomeen in de zomervakantie, waarbij jonge 
basketballers vanaf twaalf jaar een week lang op een 
mooie locatie aan hun fundamentals kunnen werken. 
Het is de ideale combinatie tussen beter worden in 
je favoriete sport en lol maken met leeftijdsgenoten.  
De een gaat zeilen, de ander wandelen, wij gaan 
basketballen! De headcoaches Eric Buis, Frans van de 
Geer en George Abbringh zorgden er met hun trainers 
voor dat de deelnemers met een voldaan gevoel naar 
huis gingen. Volgend jaar weer!

         NBB Camps

         Soest

         20 juli t/m 6 augustus 2014  Foto Frans Nelissen



tOPsPORt MANNEN

Niets boven Groningen
Cashmere Wright van GasTerra Flames kiest het 
luchtruim en dwingt Robert Holcomb-Faye van Zorg en 
Zekerheid Leiden tot een pass. De Groningers pakten 
in het stijf uitverkochte Landstede Sportcentrum de 
nationale beker door in de finale met 79-71 van Zorg 
en Zekerheid Leiden te winnen. Dat smaakte blijkbaar 
naar meer, want Donar, zoals de Groningse fans hun 
club het liefst noemen, veroverde twee maanden later 
ook de landstitel, hun vierde. In een finale die absolute 
reclame was voor het Nederlandse basketball, trokken 
de Groningers in de best-of-seven-serie tegen SPM 
Shoeters met 4-3 aan het langste eind. 2014 was een 
mooi basketballjaar in de Martinistad.

         Lotto NBB Bekerfinales

         Landstede Sportcentrum, Zwolle

         30 maart 2014  Foto Frans Nelissen



tALENtONtWIkkELINg

Stevig fundament
Remy de Wit begon in 2009 met een pen en een blocnote 
in de duiventil, zoals de commentaarpositie boven in 
hal 1 van Sporthallen Zuid gekscherend wordt genoemd. 
Daarna volgde een bouwkeet op de parkeerplaats. CTO 
Amsterdam Vrouwenbasketball beleefde in 2014 zijn 
vijfde seizoen en Inmiddels werkt de hoofdcoach van 
in een echt kantoor en zijn er vier fulltimers in dienst 
binnen de nationale vrouwenlijn. Maar het liefst staat 
hij op het veld om de talenten van het CTO nog beter 
te maken. De Wit en de zijnen (coaches, begeleiders 
en vrijwilligers) hebben samen een stevig fundament 
onder het Nederlandse vrouwenbasketball gelegd. En de 
hoofdcoach geniet nog elke dag. ‘Het is een eer om met 
deze speelsters te mogen werken.’ 

         Cangeroes - CTO Amsterdam Vrouwenbasketball

         Utrecht 

         15 november 2014          Foto Ruud Fokke



ORANgE ANgELs ROLstOEL

Huitzinghoog
Inge Huitzing schreef in 2014 geschiedenis door als 
eerste rolstoelbasketbalster genomineerd te worden 
voor Paralympisch Sporter van het jaar. Ze won die 
prijs niet, maar die nominatie was volkomen verdiend. 
Huitzing speelde in de Canadese stad Toronto een 
fabelachtig wereldkampioenschap. Deze foto, genomen 
in de met 75-74 verloren halve finale tegen Canada, 
is illustratief voor haar indrukwekkende spel. Met 
een gemiddelde van 21,8 punten per duel werd de 
spelverdeelster uitgeroepen tot MVP van het WK. 
Huitzing is al jaren een van de boegbeelden van 
het Nederlandse rolstoelbasketball. Ze leverde een 
belangrijke bijdrage aan de opmars van de Orange 
Angels, die in 2012 brons wonnen bij de Paralympische 
Spelen, goud bij het EK in 2013 en afgelopen jaar brons 
bij het WK in Toronto.

         WK rolstoelbasketball (Canada – Nederland)

         Toronto, Canada

         27 juni 2014 Foto Wheelchair Basketball Canada



WORLD tOUR 3X3

AmsterJAM
Team Amsterdam. Onder die naam plaatsten Niels 
Plieger, Sjoerd van Vilsteren, Jesper Jobse en Sander 
Trommelen zich voor de World Tour Lausanne. Ze deden 
dat door de Streetball Masters Finals in Amsterdam te 
winnen. De World Tour wordt ook wel als de Champions 
League van het 3x3 basketball gezien. In Lausanne 
(Zwitserland) waren dan ook alle Europese 3x3 
topteams aanwezig. Na het overleven van de poulefase 
zorgde Team Amsterdam in de kwartfinale voor een 
enorme stunt door de 3x3 World Tour kampioen van 
2013 te verslaan! Helaas had deze geweldige prestatie 
zoveel van de mannen geëist, dat de halve finale tegen 
het Sloveense Trbovlje verloren ging. De Nederlanders 
maakten niet alleen indruk met hun resultaten, maar 
ook met hun attractieve spel. Ze werden dan ook 
omgedoopt tot  Team AmsterJAM. 

         Amsterdam - Monastir (World Tour 3x3)

         Lausanne, Zwitserland

          29 en 30 augustus 2014 Foto FIBA Europe



ORANgE ANgELs 3X3

Orange boven
FIBA heeft serieuze plannen met 3x3 Basketball. 
Naast het WK 3x3 en de Youth Olympic Games werd 
in 2014 voor het eerst een Europees Kampioenschap 
3x3 georganiseerd.Tijdens het EK-kwalificatietoernooi 
dat de NBB samen met FIBA Europe in Amsterdam 
organiseerde tijdens de 3x3 EuroTour Streetball Masters 
Finals plaatsten de Orange Angels zich voor het EK in 
Boekarest. Door in de kwartfinale de sterker geachte 
Tsjechen te verslaan, bereikten Jinga Gosschalk, 
Karen Heinen, Lisa van den Adel en Sharon Beld tot 
ieders verrassing de halve finale. Het eremetaal bleef 
uiteindelijk net buiten bereik, maar met de vierde plek 
liet het viertal zien dat Nederland mee kan doen om de 
prijzen. Tijdens dit EK dwong Nederland ook plaatsing 
voor de European Games in 2015 af.

         Europees Kampioenschap 3x3

         Boekarest, Roemenie

         5 t/m 7 september 2014 Foto FIBA Europe



ORANgE ANgELs VU18

Geplaatst!
Fleur Kuijt en Emese Hof zijn door het dolle na het duel 
tegen Polen bij het Europees kampioenschap voor 
VU18-teams in de A-divisie. Deze openingszege van 
de Orange Angels in Portugal was de aanzet voor een 
sterk toernooi, met de zesde plaats en plaatsing voor het 
Wereldkampioenschap VU19 in 2015 als fraai resultaat. 
Dan mag je best juichen. Reden voor vreugde was er ook 
bij de VU16-Angels. Het stapje terug naar de B-divisie 
werd in 2014 meteen weer ongedaan gemaakt. In de 
strijd om het brons won Oranje in Tallinn (Estland) met 
54-44 van Slovenië. Hulde aan Bart Sengers en zijn 
team. 

         Nederland – Polen (EK VU18 A-divisie)

         Matosinhos, Portugal

         17 juli 2014 Foto FIBA Europe



VSK in cijfers

In 2014 kregen gemiddeld 4.807 ontvangers de 13 VSK-nieuwsbrieven, waarvan 1 thema-editie 

over homo-acceptatie in de sport. 130 vrijwilligers namen deel aan het basketballseminar. Zij vertegenwoordigden 

67 verenigingen en 4 rayons. Er zijn 68 verenigingsboxen persoonlijk uitgereikt. 67 Bestuurders van 

32 verenigingen volgden de workshop Sportief Besturen. De laatste 43 voorstellingen van ‘Wel Winnen Hè!’ voor 

vrijwilligers en ouders werden ten tonele gebracht. Hier gingen vanuit 37 verenigingen 228 bezoekers naartoe. 

18 maal werd de STAR-workshop verzorgd voor trainers, coaches en bestuurders. 11 verenigingen bestelden samen 

312 tompoezen voor hun scheidsrechters in de Week van de Scheidsrechter. 5 arbitragecafés vonden plaats door 

heel het land. VSK-ambassadeur Cees van Rootselaar  schreef5 columns.  4 verenigingen namen deel aan Sportief Coachen. 

2 websites werden gelanceerd: Basketball Masterz en Tv-Sportplezier. Er verscheen 1VSK E-zine met een basketballcover.



BAskEtBALLsEMINAR

Blijvertje
‘Dit mag een jaarlijks terugkerend evenement worden’. 
Deze veelzeggende reactie van een deelnemer is 
een dikke pluim voor de organisatoren van het 
Basketballseminar, dat in 2014 voor de tweede keer 
werd gehouden. Onder leiding van dagvoorzitter en 
voormalig international Niels Meijer (hier in gesprek 
met NBB-directeur Frank Berteling) werd een dag lang 
zinnig over sport gesproken en gediscussieerd, met 
een veilig sportklimaat als rode draad. Een greep uit 
de workshops: het kind centraal, clubcoaches die nooit 
verliezen, clubarbitrage, sponsoring en de nieuwe 
spelregels. De Vlaamse poppenspeler Armand Schreurs 
vatte de geslaagde dag op een hilarische manier samen.

         Basketballseminar

         Hilversum

         6 september 2014  Foto simone Puhl



Landelijke competities

Mannen Eredivisie:  GasTerra Flames

Vrouwen Eredivisie:  Binnenland

Rolstoel Eredivisie:  DeVeDo

Mannen Promotiedivisie:  De Groene Uilen

Vrouwen Promotiedivisie:  Amazone

Mannen Eerste Divisie:  CobraNova

Mannen U20 Eredivisie:  SPM Shoeters Den Bosch 

Vrouwen U20 Eredivisie:  De Wit-Grasshoppers

Mannen U18 Eredivisie:  SPM Shoeters Den Bosch

Mannen U16 Eredivisie:  BC Apollo Amsterdam

Mannen U14 Eredivisie:  BS Leiden

Rolstoel Toernooidivisie A:  Arrows ’81 2

Rolstoel Toernooidivisie B:  The Black Eagles

Rolstoel Toernooidivisie C:  Only Friends

Nederlandse Jeugdkampioenschappen

Vrouwen U18:  Batouwe

Vrouwen U16:  Landslake Lions

Vrouwen U14:  Jolly Jumpers

Mannen U12:  Almere Pioneers

Vrouwen U12:  De Wit-Grasshoppers

Bekerwinnaars

Mannen:  GasTerra Flames

Vrouwen:  Binnenland

Rolstoel:  Arrows ‘81

Mannen U20:  Landstede Basketbal

Vrouwen U20:  De Wit-Grasshoppers 

Mannen U18:  Landstede Basketbal

Alle kampioenen van 2014 op een rij



Rayon Noord-Holland 
Mannen Senioren: MSV/Zeemacht 
Vrouwen Senioren: Onze Gezellen en BC Apollo Amsterdam
Mannen U22: Onze Gezellen 
Vrouwen U22: BV Hoofddorp 
Mannen U20: Waterland Basketbal 
Vrouwen U20: BV Hoofddorp 
Mannen U18: Harlemlakers 
Vrouwen U18: Landslake Lions
Mannen U16: Landslake Lions 
Vrouwen U16: Landslake Lions 
Mannen U14: Den Helder Kings Noordkop 
Vrouwen U14: Derba 
Mannen U12: BC Apollo Amsterdam
Vrouwen U12: Dozy BV Den Helder

Rayon Zuid 
Mannen Senioren: JRC
Vrouwen Senioren: JRC
Mannen U22: The Black Eagles
Mannen U20: Yellow Sox
Vrouwen U20: NBB Basketball Academy Limburg
Mannen U18: Vlissingen
Vrouwen U18: Black Eagles
Mannen U16: Kimbria
Vrouwen U16: NBB Basketball Academy Limburg
Mannen U14: Attacus
Vrouwen U14: EBBC
Mannen U12: Marathon
Vrouwen U12: BV Virtus
Mix U10: The Black Eagles

Rayon West 
Mannen Senioren: Binnenland 
Vrouwen Senioren: Binnenland
Mannen U22: Rotterdam Basketbal 
Vrouwen U22: Zoebas 
Mannen U20: DBV Rowic 

Vrouwen U20: De Wit-Grasshoppers 
Mannen U18: Woodpeckers 
Vrouwen U18: De Wit-Grasshoppers 
Mannen U16: Woodpeckers 
Vrouwen U16: De Wit-Grasshoppers 
Mannen U14: Woodpeckers 
Vrouwen U14: De Wit-Grasshoppers 
Mannen U12: Almere Pioneers  
Vrouwen U12: De Wit-Grasshoppers 

Rayon Noord 
Mannen Senioren: Scylla 
Vrouwen Senioren: Scylla 
Mannen U22 / U20: Celeritas-Donar U22 2
Vrouwen U20 / U18: H.S.V.Basketball U18 1
Vrouwen U20 / U16: Exercitia ‘73 U16 1
Mannen U18 A + C: Exercitia ‘73 
Mannen U18 B: Quintas 
Mannen U16: Celeritas-Donar 
Vrouwen U16 / U14: BV Millwings U16 1
Mannen U14: Celeritas-Donar 
Mix U12 Friesland: BV Penta 
Mix U12 Topklasse: Assist 

Rayon Oost 
Mannen Senioren: Pigeons
Vrouwen Senioren: The Jugglers
Mannen U20: BV Wyba
Vrouwen U20: Twente Buzzards
Mannen U18: Pluto, De Snipers en Amical 
Vrouwen U18: Batouwe
Mannen U16: Joy-M, Landstede Basketball ZAC en 
 The Jugglers
Vrouwen U16: Jolly Jumpers
Mannen U14: Wildcats, Rebound’73 en Uitsmijters
Vrouwen U14: Jolly Jumpers
Mannen U12: BV Wyba
Vrouwen U12: Jolly Jumpers



De NBB bedankt partners, sponsors en suppliers voor hun steun in 2014:

SportMatch


