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Ook in 2009 is er door de 
drie ambassadeurs van de 
Nederlandse Basketball Bond 
weer veel goed werk verricht. Op 
de foto ziet u (vlnr) Alice Felter, 
Sandra van Embricqs en Mike 
Nahar, die worden ingezet bij tal 
van activiteiten van Basketball 
Unites! om Nederland aan het 
basketballen te krijgen.



Voor u ligt een jaaroverzicht ‘nieuwe 

stijl’. Een combinatie van de belangrijkste 

activiteiten en memorabele momenten 

van het afgelopen jaar, aangevuld met 

de zogenaamde ‘nieuwe basketball-

producten’.

In 2009 is een aanzet gegeven tot 

een structurele wijziging binnen de 

organisatie van de NBB, die noodzakelijk 

is om het basketball in Nederland op 

een hoger plan te kunnen brengen, 

waardoor deze prachtige sport in staat 

wordt gesteld het marktaandeel in de 

toekomst te vergroten.

Een flinke aanzet hiertoe is gegeven 

door o.a. Basketball Unites! – de nieuwe 

naam voor onze afdeling Breedtesport 

– die veel nieuwe producten heeft 

(door)ontwikkeld, die met enthousiasme 

zijn ontvangen in het land. Momenteel 

raken wij met steeds meer partijen in 

gesprek, die interesse hebben om deze 

producten te gaan inzetten. Het is de 

bedoeling om deze nieuwe activiteiten 

te gaan uitrollen over het gehele land, 

hetgeen regionaal reeds is gestart.

Hier ligt een geweldige mogelijkheid voor 

verenigingen om de eigen activiteiten 

uit te breiden en daarmee in te spelen 

op recente ontwikkelingen en zodoende 

een meer solide basis te leggen voor de 

toekomst. Maar er is meer!

De afdeling Topsport heeft het initiatief 

genomen om een Centrum voor 

Topsport en Onderwijs (CTO) op te 

zetten, daartoe – voor een belangrijk 

deel – in staat gesteld door Topsport 

Amsterdam en de gemeente. Een mooi 

project, waarbij 17 jonge meiden hun 

studie combineren met het opbouwen 

van een serieuze basketballcarrière.

Kijkend naar de sportieve resultaten 

van de nationale teams, is 2009 

een jaar geworden om niet snel 

te vergeten! Maar liefst vier teams 

promoveerden naar de A-divisie, drie 

daarvan werden Europees Kampioen 

in de B-divisie. Daarnaast behaalden 

de rolstoelbasketballsters een zilveren 

plak bij het Europese Kampioenschap. 

Prestaties die tot de verbeelding 

spreken!

Voor wat betreft het spel basketball, 

zijn de uitdagingen legio. In de eerste 

plaats zullen wij moeten inspelen op de 

wensen van de jeugd op dit moment. Er 

is een trend naar het ‘minder gebonden’ 

beoefenen van sport, buiten de avond-

uren, in een nieuwe omgeving. Willen 

wij basketball meer onder de aandacht 

brengen – of beter gezegd: verkopen 

wat we doen – dan zullen wij daarop 

moeten anticiperen en deze mooie sport 

echt zichtbaar moeten maken. Zien 

basketballen, doet basketballen!

De zalen op afgelegen locaties, 

met hoge muren en weinig glas, 

de ‘sportbunkers’, zullen moeten 

plaatsmaken voor maatwerk, een 

innovatief, multifunctioneel gebouw, dat 

sporten samenbrengt, vele gezichten 

heeft, centraal is gesitueerd en dat 

‘uitdaagt’.

Er zal dus in toekomstplannen veel 

aandacht moeten zijn voor de behoefte 

van de sporter in 2016!

De ingezette, uitdagende ontwikkeling 

binnen de NBB is voor de buitenwereld 

niet onopgemerkt gebleven. Niet alleen 

waren er positieve kritieken, externe 

partijen toonden interesse in samen-

werking op meerdere vlakken, stelden

onze mening op prijs en wij raakten weer 

in gesprek met mogelijke toekomstige 

partners.

Zijn wij er al? Nee, nog lang niet, maar 

wij zijn goed op weg en willen graag 

met alle enthousiaste ‘basketballfans’ 

en nieuwe partners de komende 

uitdagingen aan.

Wat is er mooier!

Jan-Wim Stals

Directeur

2009, een jaar van uitdagingen!
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Nog even een opsomming van een 
fantastische zomer die smaakt naar 
meer:

•	 Dames	U16	-	promotie	naar	A-divisie		
 Nummer 15 op Europese eindranking 
•	 Heren	U16 - B-divisie 
 Nummer 31 op Europese eindranking
•	 Dames	U18 - B-divisie 
 Nummer 29 op Europese eindranking 
•	 Heren	U18 - B-divisie 
 Nummer 22 op Europese eindranking
•	 Dames	U20	-	promotie	naar	A-divisie		
 Nummer 15 op Europese eindranking
•	 Heren	U20	-	promotie	naar	A-divisie		
 Nummer 15 op Europese eindranking
•	 Dames	Senioren	-	promotie	naar	A-divisie		
 Nummer 15 op Europese eindranking
•	 Heren	Senioren - B-divisie 
 Nummer 21 op Europese eindranking

Nationale teams 
nog nooit zo succesvol
Sinds de invoering van de divisies (A, B en C) van FIBA Europe heeft 

Nederland altijd geacteerd op B-niveau. Na jarenlange inzet van 

sporters, begeleiders, clubs, ouders en sponsoren was 2009 het jaar 

waarin vier van de acht Nederlandse basketballteams promoveerden 

naar de A-divisie. Het was het jaar waarin partners de samenwerking 

voor het basketball bleven versterken, en het jaar waarin vele topsport-

evenementen in Nederland werden georganiseerd. 2009 was ook het 

jaar van de unieke start van zeventien speelsters bij het CTO Amsterdam 

Vrouwenbasketball.

meeste progressie boekten in Europa, 
sinds de invoering van de divisies. Naast 
het feit dat er ook dit jaar spelers en 
speelsters in het All Star Team van de 
jeugdeindtoernooien werden gekozen 
(Jeroen van der List/HU20, Francis 
Donders/DU20 en Sharon Lammerink/
DU16), had Willemijn Kallenberg de eer 
om tot Most Valuable Player van het 
Europees Kampioenschap te worden 
verkozen. Deze prijs is nog nooit eerder 
door een talent uit Nederland gewonnen. 

De programma’s van de Nationale 
Teams zijn door hulp van partners en de 
belangeloze inzet van staf en sporters 
uitgebreid tot minimaal 50 dagen 
voor de jeugd- en 75 dagen voor de 
seniorenteams. Dit is een belangrijke 
structurele stap op weg naar meer 
successen.

De doelstelling van alle 

Nationale Teams: in 2016 structureel 

in de A-divisie mee te spelen.

De eerste - nooit eerder gezette - 

stap is in 2009 gezet door met de helft 

van de teams te promoveren.

Deze vier selecties strijden in 

de zomer van 2010 tegen de top 

van Europa, een unicum voor het 

Nederlandse basketball.

Voor het tweede jaar op rij handhaaft 
Nederland zich op de tweede plek 
in de ranking voor de landen die de 
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Heren senioren

Het Nederlandse team stond in 2009 
opnieuw onder leiding van bondscoach 
Gadi Kedar. Na de eerste cyclus met 
kwalificatieduels stond Nederland 
tweede in de poule. De opdracht voor 
Oranje was om eerste in de poule, of de 
beste nummer twee van de drie poules 
te worden. De voorbereiding begon met 
een aantal weken training in thuisbasis 
Almere. Daarnaast werd er een toernooi 
in Hongarije afgewerkt en speelde 
Nederland in eigen land een aantal 
voorbereidingswedstrijden in Utrecht en 
Leiden. Tijdens de Windmill Summer Jam 
oefende Oranje tweemaal in Utrecht 
tegen Georgië. In het daarop volgende 
weekend deed de ploeg mee aan de 
eerste editie van de Keytown Nations 
Cup in Leiden. Oranje won daar in een 
attractieve wedstrijd van het sterke 
Duitsland.

In het tweede jaar van de Eurobasket-
kwalificatieduels had Oranje wederom 
de beschikking over een brede selectie. 
Naast captain Peter van Paassen waren 
ook Francisco Elson (NBA) en Henk 
Norel (Spaanse ACB en gedraft door de 
Minnesota Timberwolves) van de partij. 
Helaas werd ook in 2009 niet gewonnen 
van grootmacht en latere promovendus 
Montenegro. Het andere uitduel 
tegen IJsland ging ook verloren. Alle 
thuiswedstrijden in Almere werden wel 
in winst omgezet. In de voorbereiding 
won Oranje knap van Israël en tijdens de 
officiële interlands ook van Oostenrijk en 
Denemarken.

Nederland eindigde tweede in de poule, 
hetgeen niet voldoende was om voor 
promotie naar de A-divisie te mogen 
spelen. De mannen van Gadi Kedar gaan 
in 2010 proberen weer een nieuwe basis 
te leggen voor mogelijke successen in 
2011.

Officiële wedstrijdstatistieken van spelers die 
in 2008 en 2009 voor Oranje uitkwamen:
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Dames senioren

Het Nederlandse Dames team onder 
leiding van bondscoach Meindert 
van Veen stond bij de start van de 
returnwedstrijden in 2009 op de tweede 
plek in de poule achter Montenegro. 
De Oranje-speelsters hadden een 
missie: promoveren naar de A-divisie! 
In de voorbereiding speelde de selectie 
een oefentoernooi onder leiding van 
assistent-coach Erik Braal. In Nederland 
deed de ploeg ook mee aan de Windmill 
Summer Jam in Utrecht en de Keytown 
Nations Cup in Leiden. 

De Nederlandse basketballsters bleken 
in staat om hun goede uitgangspunt van 
het eerste jaar te benutten. Door zeges 
thuis op Slovenië en uit tegen IJsland 
moest er nog één wedstrijd worden 
gewonnen om als tweede van de poule 
door te gaan naar de kruisfinales. Dat 
gebeurde in en tegen Zwitserland. 
Nederland speelde vervolgens de 
kruisfinales tegen de nummer één 
van de andere poule: Zweden. In een 
bloedstollende strijd won Oranje in 
Almere met acht punten verschil. Vier 
dagen later was het doel behaald! 
Oranje speelde voor het eerst in de 
historie gelijk, maar dat was voldoende 
om promotie naar de A-divisie af te 
dwingen.

Uitslagen van campagne 2008 en 2009:
 06.09.2008 vs MNE 63-70 (H) 
 10.09.2008 vs AUT 58-54 (A) 
 13.09.2008 vs ISL 84-68 (H) 
 17.09.2008 vs DEN 79-64 (A) 
 15.08.2009 vs MNE 68-93 (A) 
 19.08.2009 vs AUT 83-60 (H) 
 22.08.2009 vs ISL 75-87 (A) 
 26.08.2009 vs DEN 82-54 (H)

Staf:
Gadi Kedar - Hoofdcoach
Burhan Alibegovic - Assistent-coach
Mark van Schutterhoef - Assistent / Analist
Tanja Sarenac - Fysieke trainer
Dino Bergens - Fysiotherapeut
Erik Jager - Arts
Jaap de Goede - Verzorger
Tonok Bwefar - Teammanager
Matthijs Groot - Teammanager

Partners	van	de	afdeling	Topsport	van	de	NBB	in	2009	waren:

	

•		Sportkoepel	NOC*NSF	

•		FIBA	Europe	

•		Ministerie	van	VWS	

•		Gemeente	Almere	-	Topsportcentrum	Almere

•	Spalding

•		Sport	’81	–	Molton	

•		NAC	Sport	-	video-analysesystemen	

•		Suunto	-	hartslagmeters	en	perfomance	monitoring	

•		Skillzz	-	Keytown	Nations	Cup	

•		Stichting	Basketballpromotie	Utrecht	–	Windmill	Summer	Jam	

•		Gemeente	Rotterdam	en	Challengesports	(toernooi	U18	Heren	met	o.a.	Spanje)	

•		Gemeente	Utrecht,	Enschede,	Amsterdam	en	Den	Haag	(host	Turkije	U18	Dames)	

•		NH	Hoteles	Naarden	en	NH	Jan	Tabak	

•		OAD	-	travelpartner	

•		Autorent	Nederland	-	travelpartner	

•		Kamsteeg	Autolease	Leiden
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Uitslagen van campagne 2008 en 2009:
27.08.2008  vs SLO 83-81(A)
30.08.2008  vs ISL 81-70(H)
03.09.2008  vs MNE 80-82(A)
06.09.2008  vs SUI 83-46(H)
10.09.2008  vs IRL 77-65(H)
15.08.2009  vs SLO 69-58(H)
19.08.2009  vs ISL 70-52(A)
22.08.2009  vs MNE 61-70(H)
26.08.2009  vs SUI 71-58(A)
29.08.2009  vs IRL 62-67(A)
05.09.2009  vs SWE 67-59(H)
09.09.2009  vs SWE 60-60(A)

Officiële wedstrijdstatistieken van speelsters 
die in 2008 en 2009 voor Oranje uitkwamen:

Staf:
Meindert van Veen  - Hoofdcoach
Erik Braal - Assistent-coach
Sandra van Embricqs - Assistent-coach
Maja Ivanovic - Fysieke trainer
Joukje Versluijs - Fysiotherapeut
Patrick Kathmann - Teammanager
Caspert van Mierlo - Fysiotherapeut
René van der Wielen - Scout / Analist
Maarten van Ras - Video
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De Nederlandse sport heeft, in 
vergelijking met een aantal internationale 
concurrenten, te weinig van zulke 
centra. Op initiatief van het NOC*NSF, 
ondersteund door het ministerie van 
VWS, probeert Nederland met de 
(inmiddels vier) CTO’s een inhaalslag te 
maken.
 
CTO Amsterdam werkt samen met 
zeven nationale sportbonden. Deze 
bonden kiezen ervoor om in Amsterdam 
fulltime topsport trainingsprogramma’s 
te organiseren voor minimaal 200 dagen 
per jaar. CTO Amsterdam heeft een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten 
met de NBB (vrouwenbasketball), 
NeVoBo (herenvolleybal), KNZB 
(zwemmen), KNVB (vrouwenvoetbal), 

CTO Vrouwenbasketball
Een unieke kans voor talentvolle 
basketballsters
Het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Amsterdam biedt 

sinds 2009 talentvolle basketballsters een unieke kans om fulltime te 

trainen, in combinatie met studeren en wonen in Amsterdam. Hierbij 

staan professionele voorzieningen en minimale reistijd voor de sporter 

centraal. Trainingsaccommodaties, onderwijsfaciliteiten, huisvesting en 

voorzieningen als (para)medische begeleiding, fysieke trainingen en 

mentale begeleiding zijn op fietsafstand gerealiseerd voor de ruim 150 

sporters.

KNRB (roeien), KNBSB (honkbal) en de 
SBN (squash).

CTO Amsterdam is onderdeel van 
Topsport Amsterdam. Het CTO biedt 
topsporters goede trainingsfaciliteiten, 
professionele begeleiding en 
aangepaste studieroosters.
Binnen het Centrum voor Topsport en 
Onderwijs kunnen de talenten alle typen 
onderwijs volgen, zoals de middelbare 
school, VMBO/ROC, HBO en universitair 
onderwijs. Het te volgen programma 
hangt af van het aantal inschrijvingen. 
Op dit moment zijn er ongeveer twintig 
plaatsen, maar als zich meer speelsters 
aanmelden, onderzoekt de NBB samen 
met NOC*NSF en CTO Amsterdam de 
mogelijkheid tot uitbreiding.

Vanaf september 2009 namen 
zeventien speelsters deel aan het 
opleidingsprogramma om enthousiast 
en gepassioneerd aan hun droom 
te werken: het hoogst haalbare uit 
hun basketbalcarrière halen. Van de 
zeventien basketballsters hebben er 
vijftien het seizoen afgemaakt.

De pioniers van het CTO Amsterdam Vrouwenbasketball waren:

1.	 Dena	Bandt	 HLB Accountants Den Helder 
2.	 Judith	Beld	 Eurosped Basketball Tubbergen 
3.	 Myrthe	Beld Eurosped Basketball Tubbergen 
4.	 Sharon	Beld Eurosped Basketball Tubbergen 
5.	 Jill	Bettonvil Black Eagles Rosmalen 
6.	 Annicke	van	der	Burg BV Lely Amsterdam
  (eerder ook Probuild Lions Landsmeer 
  en Autocad Amazone Utrecht) 
7.	 Demelza	ten	Caat BV Lely Amsterdam 
  (eerder HLB Accountants Den Helder) 
8.	 Tessel	van	Dongen ABV Mosquito’s Amsterdam 
9.	 Stephanie	Elve ABV Mosquito’s Amsterdam 
  (eerder BBC uit België) 
10.	 Tamlyn	de	Groot BV Lely Amsterdam 
  (eerder Onze Gezellen Haarlem) 
11.	 Marianne	van	der	Hoek HLB Accountants Den Helder 
  (eerder Eurosped Basketball Tubbergen) 
12.	 Amanda	van	Huenen BV Batouwe Bemmel 
  (eerder Wildcats Nijmegen) 
13.	 Randell	van	der	Lee BV Lely Amsterdam 
  (eerder Autocad Amazone Utrecht) 
14.	 Fieke	Ligthart BV Lely Amsterdam 
15.	 Karen	van	den	Nieuwendijk HLB Accountants Den Helder 
  (eerder Renes Binnenland en DAS Delft) 
16.	 Faith	Rooke* ABV Mosquito’s Amsterdam
  (eerder Almonte Eindhoven) 
17.	 Dewi	Keppy* ABV Mosquito’s en BV Lely Amsterdam

* beëindigde vroegtijdig het CTO-programma
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speelden de talenten in november de 
eerste oefenwedstrijden tegen Pioneers 
Almere en de eredivisieploeg Autocad 
Amazone uit Utrecht. Van 21 t/m 23 
december mochten de speelsters hun 
krachten meten met België. 
 
Het hele jaar door worden de speelsters 
getoetst op hun rendement en dit wordt 
tweemaal per jaar met hen zelf en de 
ouders besproken. In de maanden 
december en maart wordt er gekeken 
naar het behaalde rendement binnen het 
gestelde Persoonlijke Ontwikkeling Plan 
van de speelster. Indien het rendement 
hoog genoeg is en de betreffende 
speelster zicht heeft op ontwikkeling tot 
een internationale speelster, bestaat de 
mogelijkheid om hun opleiding binnen 
het CTO Amsterdam Vrouwenbasketball 
te continueren. 
 
Het doel is om in de toekomst zoveel 
mogelijk internationale ervaring op 
te doen. De grote uitdaging is om 
met dit programma in elk geval vier 
internationale stages te gaan realiseren, 
waarbij de Nederlandse talenten tegen 
Europese topspeelsters kunnen spelen. 
De hulp van steeds meer partners 
en sponsoren is hierbij zeer welkom. 

Technische staf:

•	 Remy	de	Wit
 Talentcoach 
•	 Ronald	van	der	Oord
 Assistent-talentcoach 
•	 Simon	van	Rooijen
 Teammanager 
•	 Godelivia	Veira
 Teammanager 
•	 Inge	van	der	Veen
 Teambegeleidster 
•	 Paul	Lammers
 Fysieke Trainer 
•	 Chris	Swier
 Fysiotherapeut 
•	 Claire	Verheul
 Fysiotherapeut

De landen die behoren tot de Europese 
basketballtop trainen en spelen in 
fulltime programma’s. Nederland wil met 
dit programma niet alleen de promotie 
naar de A-divisie vasthouden, maar 
ook doorgroeien in Europa. De NBB 
geeft vrouwelijke basketballtalenten 
een kans door te groeien naar een 
hoog internationaal niveau, met 
de mogelijkheid om professioneel 
basketballster te worden.
In het seizoen 2009/’10 trainden de 
speelsters negen maal per week in 
de Sporthallen Zuid, de Hogeschool 
van Amsterdam en UCS West, om 
vervolgens op vrijdagmiddag naar de 
club af te reizen voor de competitieduels 
in het weekend. Na het vele trainen in 
de maanden september en oktober 

Partners van het programma in 2009 waren:

• Sportkoepel NOC*NSF 

• FIBA Europe 

• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

• Gemeente Amsterdam, inclusief Sporthallen Zuid 

• Topsport Amsterdam, inclusief CTO Amsterdam 

• Vrije Universiteit Amsterdam 

• Universiteit van Amsterdam 

• Calland Lyceum Amsterdam 

• Hogeschool van Amsterdam 

• UCS West 

• NAC Sport (video-analyseprogromma) 

• Suunto (hartslagmeters en performance monitoring)
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In de finale tussen de eredivisieteams 

van ABC Amsterdam en EiffelTowers 

Den Bosch waren de maximale zeven 

wedstrijden nodig om de winnaar 

te bepalen. Uiteindelijke besliste 

Amsterdam, onder aanvoering van de 

gedreven coach Arik Shivek, de serie 

voor eigen publiek en onttroonde zo de 

Competitie en beker: op alle 
fronten succesvolle primeurs
De finales om het landskampioenschap waren in het seizoen 2008/’09 

zowel bij de mannen als de vrouwen een spannende aangelegenheid. 

Bossche tegenstander, die in 2007 en 

2008 nog twee keer op rij kampioen was 

geworden. De Amsterdammers brachten 

een van de sterkste teams op de 

Nederlandse basketbalvelden ooit binnen 

de lijnen, met topspelers als CC Harrison, 

Avis Wyatt, Peter van Paassen en Stefan 

Wessels.

© foto Peter van der Velde
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Ook in de vrouwen eredivisie hadden 

HLB Accountants uit Den Helder en 

Woonbron DAS Delft zeven duels nodig 

om de kampioen te bepalen. Uiteindelijk 

bleek de ploeg van Meindert van Veen 

in de beslissende wedstrijd net iets 

te sterk voor DAS. De strijd om het 

kampioenschap in de rolstoel eredivisie 

ging tussen BC Verkerk en Arrows ‘81. 

BC Verkerk won de finaleserie.

De NBB kwam in 2009 met twee 

primeurs. Allereerst werden de overige 

landelijke finales voor het eerst in één 

weekend afgewerkt. Dat gebeurde in 

het Topsportcentrum van Almere, een 

prachtige locatie voor topbasketball. De 

halve finales werden over twee duels 

bij de clubs zelf gespeeld, waarna de 

finalisten in één wedstrijd in Almere 

mochten uitmaken wie er kampioen zou 

worden. In de heren promotiedivisie was 

dat uiteindelijk GOBA uit Gorinchem. In 

de eerste divisie van de heren legde 

Binnenland uit Barendrecht beslag op de 

titel en in de dames promotiedivisie ging 

het kampioenschap naar de vrouwen van 

Cangeroes uit Utrecht. Bij de jongens 

U20 en U18 was er opnieuw succes voor 

ABC Amsterdam, dat in totaal dus drie 

landstitels voor zich opeiste. Wildcats uit 

Nijmegen ging er bij de jongens U16 met 

de titel vandoor. En bij de meisjes U20 en 

U16 was er succes voor de teams van 

HLB Accountants. Dus ook in Den Helder 

viel er het nodige te vieren.

Tenslotte was het Topsportcentrum  

Almere ook het decor voor alle beker-

finales. Bij de mannen ging  EiffelTowers 

Den Bosch er met de bokaal vandoor. In 

de damesfinale was ProBuild Lions te sterk 

voor Binnenland. Overigens draagt de 

beker bij de vrouwen met ingang van 2010 

de naam van de in 2006 overleden Carla 

de Liefde, een van de beste basketball-

sters die op de Nederlandse velden actief 

is geweest. De andere bekerwinnaars 

waren BC Verkerk (rolstoelbasketball), 

BV Noordkop (jongens U20) en STOL-

Grasshoppers (meisjes U20).
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2009 was ook het jaar van de terugkeer 
van Wim ’t Lam, de Nederlandse center 
die naar Zweden emigreerde. Hij voegde 
zich bij de rest van het team tijdens een 
vruchtbare trainingsstage in Canada. 
Op het fantastische sportcomplex van 
Brock University, op twee uur rijden van 
Toronto, speelde Nederland nuttige 
wedstrijden tegen de Olympisch zilveren 
medaille winnaar Canada, het jeugdteam 
van Canada en een All Star Team met 
voormalige Amerikaanse en Canadese 
topspelers. 
In augustus deed Nederland mee aan 
een toernooi in Osnabrück en daar 
maakten nederlagen tegen Zweden, 
Duitsland en Groot-Brittannië duidelijk 
dat Nederland nog niet kon tippen aan 
het niveau van de grote landen, hoewel 
Zweden bijna werd verslagen in de 
verlenging. Bij oefenduels in september 
tegen België en Frankrijk was wel een 
stijgende lijn te zien en kwamen vooral 
de jongere spelers goed uit de verf. 
Maar tijdens het EK in Turkije won 
Oranje alleen van Zwitserland. De duels 
tegen Duitsland, Israël, Spanje, Italië 
en België gingen verloren, net als de 
sleutelwedstrijd tegen Zweden met als 
inzet handhaving in de A-divisie. Cruciaal 
was het gebrek aan ervaring bij de jonge 
Nederlandse selectie, die wel nuttige 
ervaring opdeed. 
Die ervaring zal de nationale ploeg 
moeten helpen om in 2010 weer zo snel 
mogelijk terug te keren op het hoogste 

Succes en teleurstelling 
voor rolstoelbasketballteams
De Nederlandse rolstoelbasketballteams hebben in 2009 met wisselend 
succes gepresteerd. De mannenselectie won tijdens het Europees 
Kampioenschap in Turkije maar één duel en degradeerde daardoor naar 
de B-divisie. De vrouwen daarentegen eindigden bij hun EK in Groot-
Brittannië wel in de prijzen door achter Duitsland beslag te leggen op het zilver.

Het Nederlands herenteam zette in 2009 
grote stappen in de professionalisering 
van het rolstoelbasketball. Er werd 
geïnvesteerd in de breedtesport 
en samenwerking gezocht met 
het jeugdteam en het damesteam. 
Als voorbereiding op het Europees 
Kampioenschap in Turkije in oktober 

werkte de ploeg onder leiding van 
bondscoach Gertjan van der Linden 
en zijn assistent Irene Sloof een 
fulltime programma af op Papendal, 
plus een aantal trainingsstages. Ze 
werden daarbij bijgestaan door een 
nieuwe teammanager en een nieuwe 
mecanicien.
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niveau. Daartoe moet Nederland in 
september bij het EK voor B-landen in 
Tsjechië bij de eerste twee eindigen. 

Voor het Nederlands dames rolstoel-
basketballteam  stond 2009 ook 
in het teken van het Europees 
Kampioenschap, in Groot-Brittannië. 
Als voorbereiding werkte Oranje een 
intensief voorbereidingsprogramma af. 
Naast de vaste trainingen op Papendal 
speelde Oranje vanaf april een aantal  
bemoedigende oefenduels. In het 
Franse Saumur won Nederland alle 
wedstrijden tegen de Franse nationale 
ploeg en op Papendal was het zelfs in 
drie ontmoetingen één keer te sterk voor 
Europees Kampioen Duitsland. In mei 
verdedigde Nederland met succes z’n 
titel bij de Paralympic World Cup in het 
Britse Manchester.

Maar eind juni presteerde Nederland 
ondermaats tegen Duitsland en Groot-
Brittannië bij een drielandentoernooi 
in Zwolle, dat wel een organisatorisch 
succes kon worden genoemd. Het 
evenement was door de gemeente 
Zwolle aan het ‘Jaar van de 
Gehandicaptensport’ gekoppeld en dat 
zorgde voor een sterke uitstraling.
Het Nederlands team was vervolgens 
op 11 juli op uitnodiging van het 
Internationaal Paralympisch Comité 
te gast in Berlijn voor de International 
Paralympic Day. Voor de Brandenburger 
Tor presenteerden allerlei Paralympische 
sporten zich aan het massaal 
toegestroomde publiek. Tijdens het 
verblijf speelde Oranje ook nog een 
officiële interland tegen Duitsland. Deze 
wedstrijd ging tot de rust gelijk op, maar 
werd toch in Duits voordeel beslist. 

Vervolgens mocht Nederland zich bij het 
2009 Women’s Invitational Tournament 
in Canada meten met de absolute 
wereldtop. Nederland startte in Ottawa 
overtuigend door wereldkampioen 
Canada weg te spelen. Na een zege op 
Australië in de kruisfinale schopte Oranje 
het toch nog tot de finale. Daarin verloor 
het van Duitsland. 
Door de zeges op grootmachten 
Canada en Australië vertrok het team 
vol vertrouwen naar het EK. In Groot-
Brittannië was Nederland in de poulefase 
achtereenvolgens te sterk voor Italië, 
Groot-Brittannië, Turkije en Frankrijk 
(kruisfinale). Zo kreeg het toernooi de 
gedroomde finale: Duitsland tegen 
Nederland. Oranje had echter weinig te 
vertellen tegen de regerend Europees 
Kampioen. Duitsland won de titel op 
overtuigende wijze (82-45), Nederland 
moest genoegen nemen met zilver. 
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Aan het eind van het jaar 2009 zijn de 

opleidingen (BT1, BT2, BT3, BT4 en 

RBT2) volledig goedgekeurd door het 

ministerie van VWS. Dat betekent dat ze 

allemaal volgens de normen van VWS 

kunnen worden gedraaid. Dit heeft er 

toe geleid dat er dit jaar in totaal achttien  

opleidingen vanuit de nieuwe visie zijn 

uitgezet in het land, die 108 nieuwe 

licenties heeft opgeleverd. 

Van opleidingen naar 
de Basketballacademie
De nieuwe manier van opleiden vergt een 
nieuwe manier van werken. Voor cursisten, 
voor verenigingen, voor opleiders, voor 
rayons en voor de NBB zelf. 
Alle betrokkenen leren nog steeds, 
gewoon, door te doen.

Opleidingen in cijfers

2009 Opleidingen Afgegeven 

  licenties

BT2     14      83

BT3      4      26

BT4       1 (pilot)        2
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VWS heeft voor 2009 de projectsubsidie 

ter beschikking gesteld, omdat is 

geconstateerd dat de ‘omslag’ van kader 

meer tijd vergt dan vooraf is ingeschat. 

Met dat geld was de NBB in staat om 

de opleidingen door te ontwikkelen, 

nieuwe pilots te organiseren op niveau 1 

en niveau 2 (rolstoel), de opleiders (bij) 

te scholen en het studiemateriaal verder 

aan te passen. 

Tegelijkertijd met de organisatie rondom 

de pilots is er vanuit het project een start 

gemaakt met de opleiding van opleiders. 

Er is in 2009 een viertal docentendagen 

georganiseerd in het land. Tijdens 

deze dagen zijn de opleiders verder 

bijgepraat over de nieuwe rollen die 

zij straks gaan vervullen. Ook heeft er 

een screening plaatsgevonden van het 

huidige docentencorps, waarbij duidelijk 

is geworden welke docenten mee willen 

in de nieuwe structuur en in welke rol. 

Voor het licentiebehoud zijn er afgelopen 

jaar vier clinics in het land georganiseerd.  

Hier zijn in totaal 217 mensen op af 

gekomen.  De weg van opleidingen naar 

de Basketballacademie is nog niet in zijn 

geheel afgerond, maar er is een goede 

basis gelegd en er zijn weer goede 

stappen gezet voor de toekomst. 
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Peanutbasketball

Peanutbasketball is speciaal ontwikkeld 
voor kinderen in de basisschoolleeftijd. 
Het is een (3 tegen 3) spelvorm die 
wordt gespeeld op een half veld met 
twee baskets op minihoogte en met 
een kleine bal. Alle kinderen worden 
daardoor actief bij het spel betrokken en 
maken op een laagdrempelige manier 
kennis met basketball.

Ouders, begeleiders maar vooral de 
kinderen zelf zijn laaiend enthousiast 
over deze vorm van basketball, 
die de kinderen op een speelse 
manier voorbereidt op een ‘normaal’ 
lidmaatschap. Bij Peanutbasketball draait 
het niet om het winnen, maar juist om 
het plezier en het samenspelen met 
leeftijdsgenootjes. In plaats van een 
eindrangschikking worden individuele en 
teamprijzen uitgereikt, voor bijvoorbeeld 
inzet en sportiviteit.

www.basketball.nl/peanutbasketball

Basketball Unites!
De NBB kreeg in 2006 de geweldige kans om te participeren in een 

groot project dat voortkwam uit de kabinetsnota ‘Tijd voor sport’. 

Het project ‘Meedoen Alle jeugd door sport’ duurt tot en met 2010 

en biedt negen sportbonden de kans om met verenigingen in elf 

steden te werken aan een sportieve samenleving. Onder de noemer 

Basketball Unites! is hard gewerkt aan het behalen van de door VWS 

gestelde doelstellingen. De voorgestelde vijftien procent toename van 

allochtone jeugdleden tot 23 jaar is door de NBB in 2009 ruimschoots 

overschreden (62%).

Gaandeweg het project werd duidelijk dat Basketball Unites! prachtige 

kansen biedt voor het ontwikkelen van nieuwe producten. 2009 was

daarvoor een belangrijk jaar. De projectleiding Basketball Unites! werd

omgebouwd tot de breedtesportafdeling waar alle breedtesport-

activiteiten van de NBB onder vallen. 

Het mission statement van Basketball Unites! is:

Basketball Unites! is veelzijdig 
en biedt aantrekkelijk basketbalplezier voor iedereen!

- Basketball unites all -

De volgende pagina’s bieden een overzicht van de diverse Basketball 

Unites! producten die in 2009 zijn (door)ontwikkeld.
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Basketball’sCool

Het concept Basketball’sCool is in 2009 
uitgegroeid tot een succesvol product. 
Het houdt in dat kinderen op een vaste 
dag en tijdstip tegen een minimale ver-
goeding (1 of 2 euro) basketball-les 
kunnen krijgen van goede trainers. Via 
een stempelkaart kunnen kinderen 
sparen voor leuke prijzen. Een Basket-
ball’sCool is vrij eenvoudig realiseerbaar 
en biedt een prachtige kans om bij-
voorbeeld accommodatieproblemen en 
wachtlijsten op te lossen. Het is voor de 
deelnemers laagdrempelig en betaal-
baar. Kortom, een topproduct!
De Basketball’sCool is in 2009 gereali-
seerd in Amsterdam, Tilburg, Eindhoven, 
Arnhem, Dordrecht en Utrecht.

Basketball 
in de Kinderopvang
De NBB is begin 2009 beloond met 
een subsidie voor het aanbieden 
van basketball in de buitenschoolse 
kinderopvang (BSO). Deze sector zocht 
innovatie in het aanbod en de NBB kon 
aan die vraag voldoen. Aangesloten 
buitenschoolse opvangcentra ontvingen 
een uitgewerkte lessenreeks van 
negen basketball-lessen, gericht op 
innovatieve basketballvormen. In 2009 
is een start gemaakt met de eerste drie 
buitenschoolse kinderopvanglocaties in 
Amsterdam, Dordrecht en Arnhem.

Een bijzonder onderdeel van het 
programma is het STAR principe. STAR 
staat voor Sportiviteit, Teamwork, 
Acceptatie en Respect. Op deze manier 
krijgen, naast de sportieve aspecten, ook 
de sociale en pedagogisch educatieve 
aspecten een belangrijke plek binnen het 
programma.

www.basketball.nl/
basketballindekinderopvang
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Dunkers Kids Club

De Dunkers Kids Club is de fanclub 
van het Nederlandse basketball en 
is vernoemd naar Dunker, de eigen 
mascotte van de NBB.

Bij de activiteiten van de Dunkers Kids 
Club staat Peanutbasketball centraal. 
Iedereen in de leeftijd van 5-12 jaar oud 
kan meedoen. Leden van de Club krijgen 
een ledenpasje en mogen deelnemen 

aan de landelijke Dunkers Kids Club-
dagen. Dit zijn onvergetelijke dagen voor 
de kinderen. In 2009 werden drie DKC-
dagen gehouden: op 28 maart in 

Sporthal Waterwijk (Almere), op 20 juni 
en 22 augustus in het Topsportcentrum 
(Almere).

www.basketball.nl/dunkerskidsclub

Streetball in de wijk

Met het neerzetten van streetball wil 
de NBB een structuur creëren waarbij 
deze vorm een vaste plek krijgt binnen 
het basketballaanbod van de bond en 
de verenigingen. Streetball wordt op 
de pleintjes in de wijken ingezet om 
leefbaarheid in de wijken te verhogen 
en zinvolle vrijetijdsbesteding te bieden 
aan de jongeren. Tevens biedt het de 
kans om onze fantastische sport uit 
de vier muren van de sporthal te halen 
en zodoende ook het (traditionele) 
basketballseizoen te verlengen.

Met het gesubsidieerde project 
Streetwise, dat tot juni 2010 loopt, 
onderzoekt de NBB de potentie 
van sporten in de openbare ruimte. 
In 2009 werden banden versterkt 
met  ‘sleutelfiguren’ zoals de overige 
Streetwise sportbonden, gemeenten, 
Cruijff Foundation en de overheid. In 
2009 is ook een begin gemaakt met het 
adviesrapport dat het Mulier Instituut 
namens de NBB voor het ministerie van 
VWS schrijft.

www.basketball.nl/streetball
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Mission Olympic

Mission Olympic is een samenwerkings-
verband tussen NOC*NSF, Coca Cola en 
KVLO (Koninklijke Vereniging van Lera-
ren Lichamelijke Opvoeding). Sinds 2003 
is Mission Olympic het jongerenplatform 
om de jeugd aan te zetten tot bewegen 
en sinds 2007 is ook basketball van de 
partij bij dit grootse evenement. In 2009 
testte de NBB de Basketball Race4Fun 
tijdens de Mission Olympic School Finals. 
Zo’n 200 enthousiaste leerlingen streden 
toen om de snelste tijd.

www.basketball.nl/missionolympic

Streetball Masters

Streetball Masters is de 
pleintjesbasketball tour van de 
Nederlandse Basketball Bond. In 2009 
organiseerde de NBB op 15 augustus bij 
het Topsportcentrum in Almere het NK 
Streetball. Na een grondige evaluatie is 
er in 2009 een begin gemaakt met het 
uitrollen van de Streetball Masters, een 
evenement waarmee de NBB Nederland 
wil gaan veroveren.

www.basketball.nl/
streetballmasters
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Basketball Race4Fun

De Basketball Race4Fun (BR4F) is een 
spelvorm waarbij diverse onderdelen uit 
het basketball aan bod komen. 
De BR4F is een korte race tegen de 
klok, waarbij deelnemers zo snel en zo 
goed mogelijk moeten dribbelen, passen 
en schieten. In 2009 is de Basketball 
Race4Fun onder andere getest tijdens 
de Mission Olympic School Finals en bij 
Basketball in de Kinderopvang.

Start

Pass

Bouncepass

Dribbel

Lay-up

Lay-up

Borstpass

Pass

Schot

Finish

Rebound & dribbel

Proeftuinen

In het project ‘Vereniging als 
winkel en leerbedrijf’ zijn vier 
basketballverenigingen aan de 
slag gegaan om, samen met 
andere sportverenigingen in hun 
stad, sportvernieuwend aanbod te 
ontwikkelen en aan te bieden. De 
basketballverenigingen gebruiken 
hiervoor onder andere het 
Peanutbasketball-concept en het 
Streetball-concept. Het uiteindelijke 
doel is om een terugverdienmodel te 
ontwikkelen, waarmee de verenigingen 
zichzelf in de markt kunnen gaan zetten. 
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NBB Camps

De NBB Camps zijn al decennia lang een bekend begrip in basketballend Nederland. 
In 2009 verzorgde de NBB vier basketballkampen voor kinderen van 8 t/m 21 jaar. 

Deelnemersaantallen NBB Camps 2009:

Camp 1 (17 t/m 21 jaar):  43
Camp 2 (14 t/m 17 jaar):  99
Camp 3 (8 t/m 12 jaar):  63
Camp 4 (12 t/m 15 jaar): 92

www.basketball.nl/camps
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Het project heeft als titel ‘Jeugdrolstoel-
basketball Nederland’ gekregen. In 
samenwerking met de Johan Cruyff 
Foundation is er een informatieflyer over 
dit project ontwikkeld.

De beoogde zeven regio’s zijn in 
samenwerking met Basketball Unites! al 
uitgebreid naar tien: Amsterdam, Arnhem 
/ Nijmegen, Den Haag / Delft, Eindhoven, 
Friesland / Groningen, Hengelo, Noord-
Holland, Utrecht / Zwolle, Zeeland, Zuid-
Holland Zuid. 

In elke regio is een Regiocoach aan-
gesteld. De Regiocoaches (vrijwilligers) 
trainen en begeleiden de regioteams en 
zijn de lokale vraagbaak voor kinderen, 
ouders, clubs en overheden op het gebied 
van rolstoelbasketball breedtesport en 
subsidies voor ondersteuning.

Rolstoelbasketball breedtesport
In april 2009 is het projectplan ‘Seven UP’, de door Topsportcoördinator 

Rolstoelbasketball Wim Steen geschreven subsidieaanvraag voor 

ontwikkeling van rolstoelbasketball breedtesport in Nederland, 

goedgekeurd door NOC*NSF en de Johan Cruyff Foundation. 

Het plan, met een doorlooptijd van 3 jaar, behelst het opzetten van 7 

regio’s in Nederland waar gehandicapte jongeren en jong volwassenen 

moeten 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.

Doordat er in Nederland geen aparte jeugdcompetitie rolstoelbasketball 

is, stoppen kinderen en gaan ze andere sporten doen (of stoppen ze 

helemaal met sporten). Het is de bedoeling om hier d.m.v. het project 

een halt aan toe te roepen en ledenwinst te gaan boeken.

Binnen elke regio worden drie soorten 
rolstoelbasketball aangeboden:

•	Voor	de	jeugd	van	6	t/m	8	jaar
Peanut Rolstoelbasketball -> 3 tegen 3 
met een kleine basket (driepoot) en een 
maat 4 bal op een half veld.

•	Voor	de	jeugd	van	9	t/m	13	jaar
Mini rolstoelbasketball -> 5 tegen 5 met 
een basket op minihoogte (2.60 meter) 
en een mini basketball (maat 5).

•	Voor	jongeren	van	14	t/m	20	jaar
‘Regulier’ rolstoelbasketball -> 5 tegen 5
 met een basket op normale hoogte 
(3.05 meter) en een reguliere basketball 
(maat 7).
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In seizoen 2009/’10 worden er twee 
landelijke dagen houden waar alle 
regioteams naar toe komen. Op deze 
dag zullen alle kinderen ’s ochtends 
door elkaar heen trainen, o.l.v. alle 
regiocoaches en de coaches van de 
nationale jeugdselecties. ’s Middags zal 
er dan worden gespeeld in de diverse 
categorieën. Het is de bedoeling dat 
dit in seizoen 2010/’11 uitgroeit tot een 
volwaardige regioteam jeugdcompetitie 
in toernooivorm, met vier voorrondes en 
een eindronde. 

In samenwerking met Basketball Unites! 
wordt ‘Zone Basketball’ in Nederland 
geïntroduceerd: Zone Basketball 
is een 4-tegen-4 spel, ontwikkeld 
voor een combinatie van spelers die 
niet gezamenlijk aan het traditionele 
(rolstoel)basketball deel kunnen 
nemen. Het spel is geschikt voor alle 
rolstoelgebruikers (handbewogen en 
elektrische rolstoelen), spelers met een 
loophulpmiddel en valide spelers (in elke 
denkbare combinatie). 
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