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Basketballkalender 2011 NBB
Maart
25 t/m 27 maart: NBB Bekerfinales in Almere
27 maart: Dunkers Kids Club-dag in Almere
April
9 april: Eindronde Toernooidivisies rolstoelbasketball in Almere
15 en 16 april: Final Four rolstoelbasketball in Almere
23 april: start play-offs Dutch Basketball League, mannen
Mei
7 en 8 mei: Final Four landelijke competities in Almere
27 t/m 29 mei: Groot Nederlands Studenten Kampioenschap te Utrecht
Juni
3 t/m 8 juni: kwalificatietoernooi (AQT) voor Eurobasket 2011 met Nederland in Hongarije,
vrouwen
Programma Nederland: Nederland – Hongarije (3 juni), Nederland – Finland (5 juni),
Nederland – Oekraïne (7 juni) en Nederland – Bulgarije (8 juni)
5 juni: Streetball Masters Arnhem
12 en 15 juni: beslissingsduels kwalificatie EuroBasket 2011, vrouwen
18 juni: Nederlandse Jeugd Kampioenschappen (NJK) in Almere
18 juni t/m 3 juli: EuroBasket 2011 in Polen, vrouwen
19 juni: Streetball Masters Utrecht
25 juni: Streetball Masters Heerenveen
Juli
2 juli: Streetball Masters Woudrichem
7 t/m 17 juli: Europees kampioenschap VU20, vrouwen A-divisie (Servië)
14 t/m 24 juli: Europees kampioenschap MU20, mannen B-divisie (Bosnië en Herzegovina)
16 t/m 24 juli: World Military Games in Rio de Janeiro (Brazilië)
17 juli t/m 12 augustus: NBB Camps
21 t/m 31 juli: Europees kampioenschap MU18, jongens B-divisie (Bulgarije)
28 juli t/m 7 augustus: Europees kampioenschap MU16, jongens B-divisie (Macedonië)
Augustus
4 t/m 14 augustus: Europees kampioenschap VU18, meisjes A-divisie (Roemenië)
6 augustus: Streetball Masters Den Haag
7 augustus: Streetball Masters Den Haag, finale
11 t/m 21 augustus: Europees kampioenschap VU16, meisjes A-divisie (Italië)
18 augustus: Oranje Fever: Nederland – Luxemburg in Almere, mannen, EK-kwalificatie
18 augustus: Dunkers Kids Club-dag in Almere
21 augustus: Oostenrijk – Nederland, mannen, EK-kwalificatie
24 augustus: Estland – Nederland, mannen EK-kwalificatie
September
6 t/m 16 september: Europees kampioenschap rolstoelbasketball in Israël, mannen en
vrouwen

2010, IN ALLE OPZICHTEN ENERVEREND!
Het afgelopen basketballjaar heeft zich
gekenmerkt door veel positieve ontwikkelingen op tal van terreinen. Niet alleen
op sportief gebied, maar ook maatschappelijk, financieel, bestuurlijk en
organisatorisch gebied zijn belangrijke,
structurele stappen voorwaarts gezet.
Bij de start van 2010 is een geheel nieuw,
divers bondsbestuur geïnstalleerd, dat
bestaat uit zeven personen die tezamen
veel bestuurlijke ervaring meebrengen.
De toekomstige uitdagingen in ogenschouw genomen, een prima start van
het nieuwe jaar, dat ook op bestuurlijk
vlak met veel vertrouwen tegemoet kan
worden gezien.
De eerste opdracht van het bondsbestuur bestond uit het opstellen van
een Strategisch Plan op hoofdlijnen, dat
later in het jaar zou worden goedgekeurd
door de Algemene Vergadering.
Het belangrijkste aspect hierbij is dat de
weg is vrijgemaakt om de organisatiestructuur binnen de NBB te veranderen,
zodat noodzakelijke, toekomstige ontwikkelingen ruim baan krijgen, waardoor
wij allemaal beter in staat zijn om ’meters
te maken’ bij de uitvoering van het
Strategisch Plan.
In 2010 is ook ruim aandacht besteed
aan het implementeren van de regels

voor Goed Sportbestuur, die in meerdere
opzichten van belang en waarde zijn
binnen onze organisatie.
Op sportief gebied is er veel gebeurd.
Het Nederlands mannenteam won de
drie kwalificatieduels die het speelde,
waardoor de ploeg een uitstekende
uitgangspositie heeft verworven om
door te stoten naar het hoogste niveau in
Europa. Vermeldenswaardig is zeker het
MU16-team, dat met de vierde plaats bij
het Europees kampioenschap voor
B-landen nog nooit zo hoog scoorde.
Ook bij de vrouwen konden successen
worden genoteerd, net als een jaar
eerder. Het VU18-team promoveerde,
zodat nu alle teams op het hoogste
niveau uitkomen, hetgeen van groot
belang is voor de ontwikkeling van de
talenten, die op hoog niveau kunnen
doorgroeien.
De rolstoelbasketballsters behaalden
tijdens het wereldkampioenschap in
Birmingham een prima vijfde plaats,
terwijl de mannen het goud grepen
tijdens het Europees Kampioenschap
voor B-landen en daardoor promoveerden naar het hoogste niveau.
Binnen de rolstoel breedtesport is een
nieuwe jeugdcompetitie opgezet, die met
verve van start is gegaan en de komende tijd verder zal worden uitgebreid.

CTO Amsterdam Vrouwenbasketball ging
het tweede jaar in en kwam voor het
eerst uit in de eredivisie, organisatorisch
nog niet allemaal even eenvoudig, echter
sportief wel meteen succesvol!
Niet alleen in de zaal, maar ook daar
buiten zijn belangrijke stappen gezet.
Streetball Masters is op de kaart gezet in
zes steden en zal zeker een uitgebreider
vervolg krijgen in de komende jaren.
Het is niet alleen een aansprekend kampioenschap, het vergroot in belangrijke
mate de zichtbaarheid van onze mooie
sport, iets waarvan wij het de komende
jaren zullen moeten hebben, om de
jeugd te blijven uitdagen en boeien.
Het is een van de vele producten van
Basketball Unites, naast succesnummers
als de Dunckers Kids Club, Basketball in
de kinderopvang, City Streetball, Basketball Race 4Fun, Basketball’sCool en nog
veel meer. U kunt zich er in dit jaaroverzicht uitgebreid over informeren.
2010 kenmerkt zich ook door de vele
nieuwe contacten die zijn opgebouwd
op veel gebieden, die de komende tijd
in toenemende mate voor het voetlicht
zullen komen en wellicht zullen bijdragen
tot nieuwe ontwikkelingen binnen onze
organisatie en/of zullen uitgroeien tot
partnerships, waarmee wij de toekomst
verder kunnen vormgeven.

Ik realiseer mij dat er nog veel meer te
vermelden valt, 2010 laat zich echter niet
vangen in deze brochure, het geeft wel
een mooi beeld van de zaken waarmee
we binnen de NBB druk bezig zijn.
Twee dingen mogen wat mij betreft niet
onvermeld blijven. De inzet van de medewerkers van het bondsbureau en de
rayonkantoren was en is hartverwarmend en is in niet altijd even
gemakkelijke omstandigheden van doorslaggevende betekenis om de gestelde
doelen te bereiken, evenals het
commitment en de dadendrang van de
vele vrijwilligers die de NBB organisatie
tot een krachtdadige familie maken!
Als 2010 de opmaat is tot een nieuwe
toekomst, dan hebben wij prettige vooruitzichten.
Jan-Wim Stals
Directeur
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Een mooie zomer voor de mannen

Basketballers van
Oranje ongeslagen

Uitslagen Oranje
Fever mannen
14/08/2010:
Luxemburg - Nederland
Nederland - Oostenrijk

Het is de ambitie van de Nederlandse Basketball Bond om met de

22/08/2010:

nationale teams structureel tot de top van Europa te horen. Nederland

Nederland - Estland

MU20 zette die stap in 2009, maar kon die positie afgelopen jaar nog
niet vasthouden en degradeerde naar de B-divisie. De seniorenploeg
maakte van Oranje Fever een succes door alledrie de kwalificatieduels
te winnen. De basketballers MU18 eindigden bij hun EK als twaalfde,
Nederland MU16 baarde opzien met de vierde plek.

73-94

17/08/2010:
63-60
90-76

Progamma 2011
18/08/2011:
Nederland – Luxemburg
21/08/2011:
Oostenrijk – Nederland
24/08/2011:
Estland – Nederland

Senioren blijven
ongeslagen
De Nederlandse basketballmannen
begonnen hun EK-kwalificatiecyclus
met een eenvoudige 94-73 uitzege op
Luxemburg. Oranje speelde zonder z’n
geblesseerde aanvoerder Francisco
Elson, maar Joventut Badalona-speler
Henk Norel nam de honneurs waar door
34 punten en 11 rebounds aan te laten
tekenen in 29 minuten speeltijd.
In de thuiswedstrijd tegen Oostenrijk
kwam de ploeg van bondscoach Gadi
Kedar met de schrik vrij: 63-60. Rogier
Jansen werd met een hele verre
driepunter matchwinner. Nederland leek
in z’n tweehonderdste thuiswedstrijd in
de historie op weg naar schade, maar
vechtlust en passie hielden Nederland,
opnieuw zonder de geblesseerde Elson
spelend, overeind. Henk Norel was
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opnieuw topscorer, dit keer met 25
punten. Het beste bewaarde Nederland
voor het laatst. Met soms oogstrelend
basketball werd Estland in Almere voor
goedgevulde tribunes gedecideerd
teruggewezen: 90-76. Zo werd ook de
derde en laatste kwalificatiewedstrijd
van 2010 in winst omgezet. NBA-speler
Francisco Elson kwam van de bank af tot
twaalf punten en toonde zich een grote
sta-in-de-weg in de verdediging voor de
Esten. Norel hield zijn gemiddelde boven
de twintig punten door er dit keer 21 te
laten aantekenen.
Al met al een succesvolle kwalificatieserie, waarbij Kees Akerboom en Rogier
Jansen allebei de kaap van 50 interlands
passeerden. Kort na Oranje Fever
besloot het nieuwe FIBA Europe bestuur
de opzet met verschillende divisies voor
de nationale heren- en damesteams
af te schaffen. Daardoor maakt het

Nederlands basketballteam kans om
mee te doen aan EuroBasket 2013, het
officiële Europees Kampioenschap van
de FIBA. Vanaf 2011 wordt het aantal
deelnemers aan de Europese titelstrijd
uitgebreid van 16 naar 24 landen.
Door de afschaffing van het divisiesysteem hebben de EK-kwalificatieduels
die Oranje in 2010 heeft gespeeld en
dit jaar nog moet spelen, niet meer als
doel om promotie naar de A-divisie af
te dwingen. Het belang is nu een zo
hoog mogelijke ranking te bereiken in de
aanloop naar EuroBasket 2013.

MU20 richt de blik
omhoog
Het verblijf van Nederland MU20 in
A-divisie is beperkt gebleven tot één
seizoen. Oranje degradeerde bij het

EK voor A-landen in Kroatië door een
nederlaag tegen Duitsland naar de
B-divisie. Het was extra zuur voor de
ploeg van bondscoach Burhan Alibegovic
dat Turkije zich wel handhaafde. Oranje
won tijdens de titelstrijd namelijk twee
keer van de Turkse ploeg. De laatste
strohalm voor Nederland – een zege van
Tsjechië op Turkije – bleek uiteindelijk
een illusie, omdat de Turken wonnen,
waardoor Nederland samen met de
Tsjechen afdaalt naar de divisie waar het
in 2009 de titel pakte.

MU18 twaalfde
in Israël
De basketballers MU18 eindigden bij het
EK in de B-divisie als twaalfde. Oranje
verloor in de strijd om de elfde plaats
met 53-59 van Zwitserland. Eerder in het
toernooi, dat in Israël werd afgewerkt,

had Nederland in de poulefase nog van
de Zwitsers gewonnen met 63-57. De
ploeg van Herman van den Belt won in
Israël vier duels en verloor er ook vier.

MU16 pakt unieke
vierde plek
Het Nederlands MU16-team eindigde in
2010 als vierde bij het EK voor B-landen
in Talinn in Estland. Voor Nederland
een uniek resultaat: nog nooit eindigde
Oranje MU16 zo hoog. In de halve
finale speelde het team van coach Rolf
De doelstelling van alle Nationale Teams: in 2016
structureel meespelen in de A-divisie (top 16
Europa). Na de successen in 2010 is de stijgende lijn
doorgezet en hebben de jeugdselecties gemiddeld
de 15e plek in Europa ingenomen (vrouwen jeugd
10e plek, mannen jeugd 20ste plek). De weg
omhoog is vanaf 2006 ingezet en Nederland is met
de jeugd de buurlanden voorbij!

Franke om promotie, maar Tsjechië
bleek uiteindelijk met 70-47 te sterk. In
de strijd om het brons kwam de jonge
Nederlandse ploeg net tekort tegen
Slovenië. Het duel werd in de laatste
seconde beslist: 60-62. Het goud was
voor Tsjechië, het zilver voor Oekraïne
en het brons voor de Slovenen.
Bondscoach Franke was tevreden
met de vierde plek van zijn MU16team. “We hebben een prima toernooi
gespeeld. Onze doelstelling was om
te promoveren. Die hebben we niet
gehaald. We wilden bij de laatste vier
horen, dat is ons gelukt, daarna hebben
we het niet af kunnen maken. Tsjechië
bleek de betere ploeg, het is jammer
dat wij juist hen in de halve finale troffen.
Maar we hebben het fantastisch gedaan,
er was een goede teamsfeer. Overall zijn
we als staff tevreden over het resultaat.”

Nederland live bij de NOS
Voor het eerst in jaren was er een interland
van het Nederlands basketballteam live op
de publieke omroep. De EK-kwalificatiewedstrijd Nederland-Estland op 22 augustus
2010 trok bij Studio Sport live 190.000 kijkers

Duel

en in samenvatting nog eens 557.000.
Hieronder een overzicht van de kijkcijfers
van de Oranje Fever-duels die vorig jaar bij
Studio Sport waren te zien, in samenvatting
(sv) en live:

Aantal seconden uitgezonden

Kijkcijfers

Nederland – Kroatië (vrouwen) sv

307

696.000

Nederland – Italië (vrouwen) sv

242

511.000

Nederland – Oostenrijk (mannen) sv

133

159.000

Nederland – Estland (mannen) live

5398

190.000

Nederland – Estland (mannen) sv

357

557.000
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Uitslagen Oranje
Fever vrouwen

Missie: op naar de Spelen van 2016

De basketballsters
van Oranje tellen mee!

02/08/2010: Litouwen – Nederland 98-52

Was 2009 al een prachtig jaar voor de nationale basketballteams bij de

08/08/2010: Nederland – Kroatië

78-72

11/08/2010: België – Nederland

91-59

14/08/2010: Nederland – Italië

60-70

17/08/2010: Nederland – Litouwen 67-80

vrouwen, 2010 doet daar nauwelijks voor onder. Hoogtepunten waren

23/08/2010: Kroatië – Nederland

75-66

er weer genoeg. De seniorenploeg van Meindert van Veen boekte

26/08/2010: Nederland – België

91-88

twee prachtige thuiszeges op Kroatië en België tijdens Oranje Fever,

29/08/2010: Italië – Nederland

68-59

Nederland VU20 stuntte tijdens het EK met een zege op grootmacht

Programma 2011

Rusland en VU18 promoveerde naar de A-divisie door tweede te worden

03/06/2011: Nederland – Hongarije

bij het EK. Daarmee spelen nu alle nationale selecties bij de vrouwen op

05/06/2011: Nederland – Finland

het hoogste Europese niveau. Kortom: Oranje telt helemaal mee.

07/06/2011: Nederland – Oekraïne
08/06/2011: Nederland – Bulgarije

Senioren weer
een stap verder
Omdat de Nederlandse vrouwenploeg
in 2009 promotie naar de A-divisie had
afgedwongen, kreeg Oranje afgelopen
zomer de kans om de krachten te meten
met een aantal Europese toplanden, in
een poging kwalificatie voor EuroBasket
2011 (het Europees kampioenschap) af
te dwingen.
In een poule met Litouwen, Italië, Kroatië
en België slaagde Nederland er in om
twee van de vier thuisduels in winst om
te zetten. Onder aanvoering van Leonie
Kooij (22 punten) zorgde het team van
bondscoach Meindert van Veen en zijn
nieuwe assistent René Spandauw voor
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een mooie stunt door Kroatië met 78-72
te verslaan. Diezelfde Leonie Kooij deed
het in de thuiswedstrijd tegen België nog
eens dunnetjes over door maar liefst
39 punten te scoren. Oranje won in het
Topsportcentrum van Almere met 91-88
en kreeg van de toeschouwers een
staande ovatie.

Hoewel Nederland als laatste eindigde,
heeft het nog steeds een kleine kans
om EuroBasket 2011 te halen. Samen
met nog negen andere landen die zich
niet hebben gekwalificeerd, gaat Oranje
van 3 t/m 8 juni 2011 in een speciaal
kwalificatietoernooi strijden om het
laatste EK-ticket.

De reactie van bondscoach Van Veen
na afloop: “We staan laatste in de poule,
maar we lopen de polonaise op het
veld. Dat geeft wel aan hoe blij we zijn
met deze zege. De A-divisie is helemaal
nieuw voor ons. Dat is wennen, maar
de meeste meiden zijn nog zo jong en
kunnen nog jarenlang mee. Dan zijn dit
mooie ervaringen.”

Van Veen is erg blij met de herkansing
die zijn team krijgt. “We wisten al voor
de laatste kwalificatiewedstrijd tegen
België dat we door de afschaffing van de
divisies geen degradatieduels hoefden
te spelen. Maar dat zou betekenen dat
we dan helemaal geen programma
zouden hebben in 2011. Geweldig dus
dat we deze kans krijgen en ik acht ons
zeker niet kansloos, ook al spelen we in

Hongarije met tien landen om één EKticket.”

VU20 zorgt voor
sensatie
Het Nederlands VU20 promoveerde
in 2009 ook naar de A-divisie door
Europees kampioen bij de landen
met een B-status te worden. En dus
mocht de ploeg van bondscoach Frans
Griffioen het in Letland opnemen tegen
de top van Europa. Dat deed de ploeg
met verve. Door een overtuigende 63-32
zege op Bulgarije speelde Nederland
zich al vroeg in het toernooi bij de beste
twaalf landen van Europa en stelde
daarmee lijfsbehoud in de A-divisie veilig
(in tegenstelling tot bij de senioren wordt

bij de nationale jeugdteams het divisiesysteem niet afgeschaft).
Maar het beste voor de VU20-ploeg
moest nog komen. Nederland zorgde
op maandag 19 juli – een historische
datum – voor een enorme sensatie door
Europees kampioen Rusland met ruim
verschil (74-53) te verslaan. Maaike Klein
(25 punten) en Demelza ten Caat (19)
waren de topscorers bij Oranje in deze
waanzinnige wedstrijd die met 21 punten
verschil naar Nederland ging.
Assistent-coach Ronald van der Oord
had er geen woorden voor. “Vijf jaar
terug zijn Frans en ik met een groot
deel van deze groep begonnen. Toen
verloren we met het U18 team met ruim
veertig punten verschil van de meesten
van deze Russinnen. We zijn ongelooflijk
trots op de ploeg. Een aantal meiden

werd na afloop voor de tv-camera’s
gevraagd, ze moesten handtekeningen
uitdelen, prachtig om te zien. Dit is een
zege die internationaal telt.”
Uiteindelijk eindigde Oranje VU20 als
tiende bij het EK. Het duel om de
negende plaats ging met 50-61 verloren
tegen Polen.

Ook VU18 naar
de A-divisie
Het enige Nederlandse jeugdteam
bij de vrouwen dat in 2009 niet naar
de A-divisie wist te promoveren was
Nederland VU18. Maar daar werd
deze zomer bij het EK in de B-divisie
in Roemenië alsnog verandering
in gebracht. De Nederlandse
basketballsters (foto hieronder)

begonnen met een klinkende zege op
Montenegro (84-29) en daarmee was
de toon voor een mooi toernooi gezet.
Het team van bondscoach Ria Bröring,
geassisteerd door Remy de Wit, verloor
daarna weliswaar van het sterke WitRusland (60-58), maar een ruime 78-53
zege op Israël bracht Nederland bij de
laatste acht. Overwinningen op Engeland
en Finland bezorgden Oranje een
plek in de halve finale. Daarin werd op
indrukwekkende wijze afgerekend met
Griekenland. Door een bloedstollende
60-57 zege bereikte Nederland de finale
en daarmee dwong het ook meteen
promotie naar de A-divisie af. Absolute
uitblinker tegen de Griekse ploeg was
Marlou de Kleijn met 28 punten en 7
rebounds.
In een wederom zinderende finale greep
Oranje in de slotseconden net naast
het goud. Thuisland Roemenië won met
63-61, maar dat mocht de pret in het
Nederlandse kamp nauwelijks drukken.
Zilver en promotie naar de hoogste
divisie, waardoor Nederland nu met alle
vier de vertegenwoordigende teams op
het hoogste niveau acteert.

VU16 knap zevende
van Europa
Dat laatste deed Nederland VU16
deze zomer al, na de promotie
naar de A-divisie in 2009. De jonge
basketballsters van Oranje beleefden bij
hun EK in Griekenland een droomstart
door in de openingswedstrijd met 71-67
van het sterke Spanje te winnen, mede
dankzij 26 punten en 12 rebounds van de
voortreffelijk spelende Kourtney Treffers.
Nederland speelde een sterk toernooi

maar strandde uiteindelijk in de
kwartfinales tegen Rusland dat met 8085 te sterk was. “We hebben verloren
van een echt goede ploeg”, toonde
bondscoach Joris Zandbergen zich
realistisch.
Uiteindelijk eindigde Oranje VU16 op de
zevende plaats. Een unieke prestatie
waar vooraf door weinigen rekening mee
was gehouden. Als klap op de vuurpijl
werd Kourtney Treffers gekozen in het
All Star team. De international eindigde
met zeven double-doubles als topscorer
van het toernooi (18,6 punten gemiddeld
over 8 duels). Ook Zera Butter kreeg
een plek in het All Star team.

7

Rolstoelbasketballers laten zich zien

Vrouwen vijfde bij WK,
goud en promotie
voor de mannen
Al was 2010 dan geen Olympisch jaar, toch stonden er voor de nationale
rolstoelbasketballteams belangrijke toernooien op het programma.
Voor de vrouwen het wereldkampioenschap in Birmingham en voor de
mannen het Europees kampioenschap in Brno.

Voorafgaand aan het WK speelden de
vrouwen een behoorlijk aantal interlands
tegen teams van kaliber. Duitsland
en Groot-Brittannië waren veelvuldig
sparringpartner van Oranje. In mei deed
Nederland mee aan de Paralympic Cup
in Manchester. Met succes, want het
team van bondscoach Yvonne Lansink
Rotgerink won het zwaar bezette
toernooi.
Daarna volgde een aansprekend toernooi
met Duitsland, Australië, Amerika en
Canada als tegenstanders in Warm
Springs, nabij Atlanta. De Nederlandse
rolstoelbasketballsters behaalden op dat
toernooi een mooie tweede plek.
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Met dat resultaat op zak reisde het
Nederlands team vol goede hoop naar
het WK in Birmingham. Zoals viel te
verwachten als de beste teams van
de wereld hun krachten meten, was
de tegenstand zwaar. Oranje verloor
in de poulefase onnodig van Canada,
zodat de Nederlandse dames al in de
kruiswedstrijden het sterke Duitsland
troffen. De latere finalist was te sterk
voor Nederland dat hierdoor naar de
strijd om de vijfde en zesde plek werd
verwezen. Uiteindelijk bleek de vijfde
plaats het hoogst haalbare op het zwaar
bezette WK.

Na dit toernooi nam bondscoach
Lansink Rotgerink afscheid van het
team en met haar ook de rest van de
staf. Bert Boom, die moest stoppen
om gezondheidsredenen, verdient
daarbij een aparte vermelding. Hij
was als mecanicien tientallen jaren de
spreekwoordelijke rots in de branding bij
de nationale selectie.
Inmiddels zijn de vrouwen ook
toegetreden tot het fulltime trainingsprogramma op Papendal. De vruchten
van deze intensieve opleiding zullen
zeker terug te zien zijn in de resultaten
op het Europees kampioenschap in het
Israëlische Nazareth in september 2011.
Het team zal dan onder leiding staan van

Hans Bais die per 1 januari als nieuwe
bondscoach is aangesteld.

Mannen kampioen
en promoveren
Het mannenteam kan terugkijken op
een succesvol jaar. Onder de bezielende
leiding van Gertjan van der Linden
veroverden de beste rolstoelbasketballers
van Nederland in september, in het
Tsjechische Brno, de Europese titel in de
B-divisie met promotie naar de Europese
top als mooie beloning voor dit resultaat.
Maar achterover leunen is er niet bij.
Zowel voor de dames als de heren
wacht een zwaar jaar, want beide
nationale rolstoelteams kunnen zich bij

het EK kwalificeren voor de Paralympics
die in 2012 in Londen worden gehouden.
En dus wordt er in 2011 steeds meer
gezamenlijk opgetrokken door de
dames en de heren. Wie de top van
het rolstoelbasketball wil halen en daar
wil blijven moet de krachten bundelen.
Daarom is het een goede zaak dat bij
het Centrum voor Topsport en Onderwijs
op Papendal nu 8 vrouwen en maar liefst
14 mannen zo optimaal mogelijk met hun
sport bezig kunnen zijn.
Dagelijks wordt door de bondscoaches
Gertjan van der Linden, Irene Sloof, Hans
Bais en Luc Vergoossen keihard gewerkt
om ervoor te zorgen dat Nederland
blijvend aanwezig is in de mondiale top

van het rolstoelbasketball.
Papendal speelt in die missie een
centrale rol. Zeven dagen per week,
van maandag tot en met zondag, is
er op het Olympisch trainingcentrum
rolstoelbasketball te vinden. Het CTO
en de nationale selecties (heren,
dames, jeugdteam en senioren -1)
hebben daar hun thuisbasis. Daarnaast
werkt een enthousiaste trainingsstaf
maandelijks hard aan het U18 talentteam
rolstoelbasketball, meestal in het
topsportcentrum Almere.
Kortom, 2010 was al een mooi jaar, maar
2011 belooft voor het rolstoelbasketball
nog mooier te worden.
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CTO Amsterdam Vrouwenbasketball

Op weg naar de top
Het Nederlandse vrouwenbasketball staat er goed op. Door de
promotie van Nederland U18 naar de A-divisie spelen nu alle nationale
vrouwenteams op het hoogste Europese niveau. De NBB heeft de
ambitie om het Nederlandse vrouwenbasketball structureel tot de beste
tien landen van de wereld te laten behoren. Om dat te bereiken heeft het
bestuur van de NBB in de zomer van 2010 besloten het talententeam
van het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Amsterdam in te
schrijven voor de eredivisie.

Deelname aan de competitie en de
beker moet ervoor zorgen dat de CTO
Amsterdam-speelsters, die ook allemaal
in een van de nationale teams uitkomen,
meer wedstrijden op niveau kunnen
spelen, wat hen ontwikkeling ten goede
zal komen. Overigens deden ze niet
mee aan de play-offs vanwege een
internationale stage.
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CTO Amsterdam Vrouwenbasketball,
zoals de talentenopleiding voluit heet,
is begonnen aan het tweede seizoen.
CTO Amsterdam bestond in 2010 uit
zeventien talentvolle basketballsters
in de leeftijd van 15 t/m 22 jaar, die
maar één doel hadden: zichzelf
verbeteren, de hemel bestormen,
prof worden en presteren met het

Nederlands team. In het seizoen
2009/’10 speelden de talenten, die
een fulltime basketbalprogramma
combineren met studie of werk, enkel
oefenduels tegen teams uit de eredivisie
en promotiedivisie. De basketballsters
die deel uit maakten van het CTO
kwamen daarnaast in de competitie uit
voor hun eigen clubteams. Die opzet
is nu veranderd. Door als team aan de
eredivisie voor vrouwen mee te doen
hoopt Remy de Wit, de 36-jarige coach
van de CTO-talenten, dat zijn speelsters
meer en sneller progressie zullen
boeken.
Hij beschouwt het als een privilege om
dagelijks met de talenten bezig te zijn.
“Nederlanders zijn bescheiden en timide.
We zouden veel meer in onze kwaliteiten
moeten geloven. Daarom roep ik heel

hard dat wij de komende jaren met het
vrouwenbasketball een hele grote kans
hebben om een Europees topland te
worden. Uiteindelijk willen we ons voor
de Olympische Spelen plaatsen.
De CTO-ploeg heeft een vliegende start
gemaakt. De talentenselectie draaide
meteen vanaf het begin mee in de
bovenste regionen en plaatste zich voor

de Final Four met de beste vier teams
van de eerste seizoenshelft.
De jongste speelster van de groep
was bij de start van het programma
de pas 15-jarige Isabella Slim. Een van
de oudsten met haar 20 jaar is Fieke
Ligthart, die een vaste waarde voor
Oranje wil worden en een profbestaan
ambieert, het liefst in het buitenland.

Over het CTO-team is zij een en al
enthousiasme. “Iedereen gaat voor
elkaar door het vuur. Dit is een uniek
team. We trainen hard, vier uur per dag,
twintig uur per week. Ik ben vaak moe.
Trainen, reizen en studeren kost veel
energie. Maar het is het me waard.”
De talenten dragen op allerlei manieren
bij aan hun unieke basketballprogramma.
Zo waren ze nauw betrokken bij het
ontwerp van hun kleding en de keuze
van de kleuren (zwart met hard roze).
Ook leverde een van de speelsters een
grote bijdrage aan het bedenken van het
logo en het hele team poseerde tijdens
een speciale fotoshoot stoer voor de
camera. De foto’s zijn o.a. gebruikt voor
een breed zwart doek dat fungeert als
afscheiding bij de thuiswedstrijden in de
Sporthallen Zuid.

Voor meer informatie over de talentenselectie: www.ctovrouwenbasketball.nl.
Het project wordt mogelijk
gemaakt door het Ministerie van
VWS, NOC*NSF, de gemeente
Amsterdam en vele andere
partners die te vinden zijn op
pagina 23.

Unieke kans
Het Centrum van 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 een
fietsafstand gerealiseerd voor de

ruim 150 sporters. CTO Amsterdam
werkt samen met zeven nationale
sportbonden, Deze bonden,
waaronder de NBB, kiezen ervoor
om in Amsterdam fulltime topsport te
organiseren voor minimaal 200 dagen
per jaar.
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Competitie en Beker

Titel voor Flames,
beker voor Leiden
Er gaat niets boven Groningen! De slogan waarmee deze noordelijke
stad zich manifesteert werd in 2010 absoluut waargemaakt door de
basketballers van GasTerra Flames. De ploeg veroverde onder leiding
van coach Marco van den Berg de landstitel in het seizoen 2009/’10. Het
was voor de club, die door het grootste deel van de aanhang nog steeds
Donar wordt genoemd, het derde kampioenschap in de clubgeschiedenis.
Eerder al was de Groningse basketbaltrots de beste van Nederland in
1982 als Nationale Nederlanden Donar en in 2004 als de MPC Capitals.

De Flames waren tijdens het reguliere
seizoen met afstand de beste ploeg van
de eredivisie, die inmiddels door het leven
gaat als de Dutch Basketball League. Als
onbetwiste nummer één had GasTerra
in de eerste ronde van de play-offs geen
problemen met nummer acht Upstairs
Weert. De Groningers waren in twee
wedstrijden klaar. Veel meer tegenstand
bood ZZ Leiden in de halve finale. Van
den Berg en zijn mannen, in de eigen
Martiniplaza steevast aangemoedigd door
ruim vierduizend fans, hadden in de bestof-five de maximale vijf wedstrijden nodig
om zich van het lastige Leiden te ontdoen.
Vervolgens was het in de finale een koud
kunstje om ten koste van WCAA Giants uit
Bergen op Zoom (4-1 in de best-of-seven)
de kampioensbokaal naar Groningen te
halen. Op de Grote Markt in Groningen
kwamen duizenden fans bijeen om het
team te eren.
Dat Leiden een lastige ploeg kan
zijn ervoer GasTerra ook al in het
bekertoernooi. Tijdens de NBB
Bekerfinales in het Topsportcentrum
Almere eind maart ging de Groningse
club in de halve finales onderuit tegen
de vechtmachine van coach Toon
van Helfteren. Matchwinner in dit
zenuwslopende duel werd Ronnie
LeMelle met een driepunter dertien
seconden voor tijd: 75-72. Eerder op de
avond – de twee halve finales werden
net als in 2009 achter elkaar voor volle
tribunes afgewerkt in Almere – schakelde
Amsterdam verrassend Bergen op Zoom
uit. Amsterdam werkte een achterstand
van 21 punten weg en won het duel met
99-97 door een score van Dimeo van der
Horst in de allerlaatste seconde van de
verlenging. Na deze twee zeer spannende
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wedstrijden waren alle aanwezigen het
over één ding eens: de opzet van het
bekertoernooi bij de mannen met twee
halve finales op vrijdagavond en de finale
op zondagmiddag is een gouden formule.
In de finale, live uitgezonden bij de NOS,
won ZZ Leiden op overtuigende wijze van
Amsterdam. De maximale voorsprong
van de Leidenaren bedroeg 32 punten,
uiteindelijk bleef de teller op een verschil
van 25 steken: 88-63. Topscorer bij
Leiden was Ronny LeMelle met 22 punten.
Het was voor de tweede keer dat de
stad Leiden de beker binnen haalde. In
1978 gebeurde dat ook door de Leidse
studentenvereniging LISC in een jaar
dat de eredivisieteams niet aan het
bekertoernooi meededen.
Bij de vrouwen werd ProBuild Lions uit
Landsmeer de eerste winnaar van de

Carla de Liefde Trofee. De basketballsters
uit Landsmeer wonnen op de zaterdagavond van de NBB Bekerfinales voor
de derde keer op rij de nationale beker,
die sinds vorig jaar de naam draagt
van een van de beste basketballsters
die Nederland heeft gekend. De Lions
versloegen in een bloedstollende finale
in het Topsportcentrum van Almere HLB
Accountants uit Den Helder met 65-63.
ProBuild had in Kati Harty de absolute
uitblinkster in de finale. De Amerikaanse
die een week eerder tot MVP van de
eredivisie werd gekozen, scoorde
maar liefst 28 punten. Molly McDowell
(19 punten) en Anouk Biesters (7 en 8
rebounds) bleven in de slotfase koel op
de vrije worplijn voor de Lions, hetgeen
resulteerde in een 61-64 voorsprong een
halve minuut voor tijd. Maaike Klein liet in
de slotseconden de kans liggen om een

verlenging af te dwingen voor Den Helder.
Haar gemiste lay-up ontketende een feest
in het Lions-vak op de tribunes.
ProBuild Lions maakte vervolgens het
succes compleet door ook landskampioen
te worden. Het werd in de derde
finalewedstrijd tegen HLB Accountants
71-69 voor de ploeg uit Landsmeer, die
ook de eerste twee wedstrijden uit de
best-of-five serie al had gewonnen. Molly
McDowell wees haar ploeg de weg met in
totaal 28 punten.
Bij rust leidde ProBuild met 41-36.
Een sterk derde kwart bracht HLB op
voorsprong, maar het laatste woord was
aan ProBuild. Met minder dan een minuut
op de klok besliste McDowell uiteindelijk
het enerverende duel met een driepunter,
waardoor de marge vier punten werd.
In de slotseconde werd de eindstand
bepaald op 71-69.

Alle kampioenen en bekerwinnaars van het seizoen 2009/’10

Beker

Landelijke competitie

Heren:

ZZ Leiden

Dames:

ProBuild Lions

Rolstoel:

BC Verkerk

Jongens:

GasTerra Flames

Meisjes:

HLB Accountants

Heren Eredivisie:

GasTerra Flames

Dames Eredivisie:

ProBuild Lions

Rolstoel Eredivisie:

ProBuild Lions

Jongens U20 Eredivisie:

EiffelTowers Den Bosch

Meisjes U20 Eredivisie:

HLB Accountants

NJK’s

Jongens U18 Eredivisie:

EiffelTowers Den Bosch

Jongens U22:

Groene Uilen

Jongens U16 Eredivisie:

GasTerra Flames

Meisjes U22:

BV Lely Amsterdam

Heren Promotiedivisie:

ABC Amsterdam 2

Meisjes U18:

Lokomotief

Dames Promotiedivisie:

BV Batouwe

Meisjes U16:

Lokomotief

Heren Eerste Divisie:

Cangeroes

Jongens U14:

Lokomotief

Rolstoel Toernooidivisie A: Challenge Sports Arrows ’81 2

Meisjes U14:

STOL-Grasshoppers

Rolstoel Toernooidivisie B: Early Bird

Jongens U12:

Lokomotief

Rolstoel Toernooidivisie C: Kameleon 2

Meisjes U12:

STOL-Grasshoppers

Met het behalen van het kampioenschap
sleepte ProBuild Lions alle prijzen in de
wacht die er in 2010 waren te verdelen.
De ploeg van coach Laki Lakner won de
Super Cup, de Final Four, de beker en de
landstitel, en dat alles in één seizoen.
Bij het rolstoelbasketball ging de beker
naar BC Verkerk. De rolstoelbasketballers
van coach Gertjan van der Linden waren
in de finale te sterk voor ProBuild Lions
uit Landsmeer. BC Verkerk leidde bij rust
met 33-25 en bouwde die voorsprong
in de tweede helft verder uit. Het werd
uiteindelijk 64-51. Topscorer bij de
winnende ploeg was Anton de Rooij met
21 punten. Dave van den Berkmortel
en Inge Huitzing waren goed voor
respectievelijk 13 en 12 rebounds. Van den
Berkmortel scoorde ook nog 13 punten,
Huitzing 12. De landstitel ging wel naar de
rollers van ProBuild Lions.
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Basketball Unites
In 2009 werden de eerste stappen gezet in het opbouwen van de
afdeling Basketball Unites. In 2010 draaide de afdeling op volle toeren
met projecten in de wijken, in de kinderopvang, op middelbare scholen,
op basisscholen, speciaal onderwijs, in de sporthallen, gymzalen en
op pleintjes in het hele land. De productlijnen Peanutbasketball (van 5

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

t/m 12 jaar) en Streetball (13 jaar en ouder) hebben steeds meer vorm
gekregen.

Ouders, begeleiders, maar vooral de
kinderen zelf zijn laaiend enthousiast
over deze vorm van basketball, die de
kinderen op een speelse manier voorbereid op een ‘normaal’ lidmaatschap.
Bij Peanutbasketball draait het niet om
winnen, maar juist om het plezier en het
samenspelen met leeftijdsgenootjes.
FUN en de STAR-waarden staan centraal. De STAR-waarden zijn Sportiviteit,
Teamwork, Acceptatie en Respect. Deze
waarden worden de kinderen bijgebracht en hier worden ze op beoordeeld.
STAR is sinds 2010 een vast onderdeel
van de Peanutbasketballfilosofie. Deze
filosofie komt sindsdien ook terug in alle
projecten die gericht zijn op kinderen in
de basisschoolleeftijd, zoals de Basketball’sCool, de Dunkers Kids Club dagen
en Be a Basketball STAR.
www.basketball.nl/peanutbasketball
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Basketball in de
kinderopvang
Het project Basketball in de Kinderopvang is in 2010 succesvol afgerond. Liefst
25 enthousiaste basketballverenigingen
en 25 kinderopvanglocaties in Nederland hebben negen weken lang volgens
het STAR-principe kennismakingslessen
verzorgd. Meer dan 400 kinderen deden
mee en werden echte Basketball STARs.
Ze leerden omgaan met Sportiviteit,
Teamwork, Acceptatie en Respect en
kregen de technische basisvaardigheden
van het basketball onder de knie. Bij de
Basketball Race4Fun en de Peanutbasketballwedstrijden werden die
spelenderwijs getest.
De bevindingen van dit succesvolle project zijn vastgelegd in het eerste Basketball BUlletin, die naar alle verenigingen
en betrokken instanties is verzonden.
De lessenreeks ‘Be a Basketball STAR’
– geschikt voor verenigingen, kinderopvangcentra, maar ook voor scholen
– is nu ook bij de NBB verkrijgbaar. Het
is een geschikte manier om kinderen
spelenderwijs en op een laagdrempelige wijze kennis te laten maken met de
nieuwe basketballvormen van de NBB.
www.basketball.nl/basketballindekinderopvang

Basketball’sCool
Het succesvolle concept van de
Basketball’sCool heeft zich in 2010 verder
ontwikkeld. Er zijn niet alleen meer
verenigingen gaan werken met dit concept
(o.a. in Alkmaar, Sittard, Maastricht en
Weert), maar ook buiten de basketballwereld is het concept opgevallen. Zo is
de Basketball’sCool opgenomen in een
overzicht van de 11 beste voorbeelden
die zijn voortgekomen uit het project
Meedoen Alle Jeugd door Sport. In 2010
is er inhoudelijk vooral gefocust om de
filosofie van het Peanutbasketball verder
in de Basketball’sCool te verweven.

De DKC in 2010 in cijfers:
Aantal leden:
Deelnemende kinderen:

Verdeling in leeftijd:

130
198
157
41
43
106
49

jongens
meisjes
kids U8
kids U10
kids U12

www.basketball.nl/dunkerskidsclub

Dunkers Kids Club
De Dunkers Kids Club is de fanclub van
het Nederlandse basketball en vernoemd naar de 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 meedoen aan de Dunkers
Kids Club dagen. Bij alle activiteiten van
de DKC staat Peanutbasketball centraal.
Er werden in 2010 drie Dunkers Kids
Club-dagen georganiseerd. Op 27
maart en 19 juni in het Topsportcentrum
(Almere) en op 30 december in het ICLsportcentrum (Landsmeer) beleefden
meer dan 200 kinderen een onvergetelijke dag met onder andere clinics van
Henk Pieterse, Cees van Rootselaar en
Mike Nahar.

Streetball Masters
Streetball Masters is de pleintjesbasketballtour van de Nederlandse
Basketball Bond. In 2010 werden zes
voorronden georganiseerd en werd de
tour afgesloten met een grote finale, het
Nederlands Kampioenschap Streetball,
op het Spuiplein in Den Haag.
Aan de voorronden in Arnhem, Enschede,
Dordrecht, Heerenveen, ’s-Hertogenbosch
en Den Haag en aan de finale hebben in
totaal bijna 900 deelnemers meegedaan,
verdeeld over 200 teams. Uniek was het
NK Streetball voor rolstoelbasketballers,
waarbij vijf teams uit alle windstreken
streden om de titel.
De Nederlandse kampioenen bij de
Heren 23+ en de Dames 23+ wonnen een
volledig verzorgde reis naar NBA Europe

Live in Parijs. Daar zagen ze de Minnesota
Timberwolves tegen de New York Knicks
spelen.
www.streetballmasters.nl
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City Streetball

onderwijs in beweging te krijgen en hen
het plezier van sporten te laten beleven. Er
is voor gekozen vernieuwende basketballvormen, zoals de 3-tegen-3 basketball en
de Race4Fun, aan te bieden om leerlingen
enthousiast te maken.

In het City Streetball project organiseert
de Nederlandse Basketball Bond in
samenwerking met lokale basketballverenigingen structureel, op vaste dagen en
tijden, basketballactiviteiten op bestaande basketballpleintjes in de wijk.

Basketball Unites is in 2010 voor dit project in Den Haag, Rotterdam, Dordrecht,
Amsterdam en Heerenveen geweest. In
deze steden gaven ervaren trainers op
scholen een reeks van vier lessen, met
als afsluiting een clinic en een toernooi.
In totaal zijn er 400 leerlingen bereikt.
Het project heeft er toe geleid dat de
NBB kennis heeft kunnen maken met
een nieuwe doelgroep. Er zijn contacten
gelegd om het baketballaanbod op de
scholen voort te zetten. Er is veel erva-

In 2010 is Basketball Unites samen met
straatbasketballvereniging ST4R onder
de naam City Streetball Tour 070 begonnen met het aanbieden van basketballclinics. Dit gebeurde op twee basketballpleintjes in Den Haag, namelijk op
het ST4R Court en in het Vermeerpark.
Vanaf september t/m oktober 2010
werden vier keer per week clinics verzorgd voor de leeftijdsgroepen 7 t/m 12
en 13 t/m 17 jaar.
Deze pilotfase werd afgesloten met een
eindtoernooi op elk basketballpleintje
waarbij in het Vermeerpark meer dan
dertig jongeren deelnamen. In totaal
werden via de clinics en de toernooien
256 jongeren bereikt. Vanaf april 2011
starten naast Den Haag ook Tilburg en
Heerenveen met City Streetball.
www.basketball.nl/streetball

Streetwise
Sporten
In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
heeft de Nederlandse Basketball Bond
samen met het W.J.H. Mulier Instituut
onderzoek gedaan naar de potentie van
sporten in de openbare ruimte.
Aan de hand van een literatuurstudie,
interviews met sleutelinformanten, een

16

case study bij basketballpleintjes en een
tweetal expertmeetings zijn gegevens
verzameld en gebundeld in een rapportage genaamd ‘Sport terug in de wijk’.
Naast de NBB hebben o.a. gemeenten,
foundations, woningbouwcoöperaties en
andere sportbonden bijgedragen aan de
totstandkoming van het rapport. Deze is
gratis via de website te downloaden.
www.basketball.nl/streetwise

Mission Olympic
Mission Olympic is een samenwerkingsverband tussen NOC*NSF, Coca Cola
en de Koninklijke Vereniging van Leraren
Lichamelijke Opvoeding. De Nederlandse Basketball Bond is sinds 2007 bij het
project betrokken. Het doel van Mission
Olympic is jongeren in het voortgezet

ring opgedaan over de mogelijkheden en
behoeften van scholen en de leerlingen.
Al met al een succesvol, leerzaam en
geslaagd project.
www.basketball.nl/missionolympic

Basketball
Race4Fun
De Basketball Race4Fun is een uitdagende race tegen de klok waarin diverse
onderdelen uit het basketball aan bod
komen. Deelnemers moeten zo goed en
zo snel mogelijk dribbelen, passen en
schieten in een uitgezet parcours.
De Basketball Race4Fun is in 2010 ingezet bij Mission Olympic, Basketball in
de Kinderopvang, Streetball Masters, de
Dunkers Kids Club-dagen, Oranje Fever,
de NBB Day en de Johan Cruyff Foundation Rolstoelsportdag. In totaal hebben
bijna 1.200 mensen de race gelopen in
2010 en tenminste één tijd neergezet.
Daarnaast hebben minstens zoveel mensen de race gezien door als toeschouwer
of vrijwilliger bij een van de bovenstaande
projecten aanwezig te zijn geweest.
www.basketball.nl/race4fun

basketballen probeert te krijgen. Peanutbasketball, Streetball, Race4Fun, Peanuts
Playground waren een aantal van de BUactiviteiten die werden getoond.
Basketball Unites schreef ook een prijsvraag uit die werd gewonnen door de
12-jarige Lukas Osinga van basketballvereniging Blue Arrows uit Driebergen.
Hij mocht met zijn vader een bezoek
brengen aan de halve finales bij het
wereldkampioenschap basketball in
Turkije. Het werd een onvergetelijke trip.
Over het hoogtepunt hoefde hij niet lang
na te denken. “Die topspelers van zo
dichtbij in het echt te zien spelen. Ik wil de
NBB hartelijk bedanken dat mijn vader en
ik dit hebben mogen meemaken.”

NBB Camps
De NBB organiseert al decennia lang
basketballkampen in de zomer. Deze
NBB Camps zijn inmiddels een begrip in
basketballend Nederland. In 2010 verzorgde de NBB drie basketballkampen
voor jongeren van 8 t/m 21 jaar onder
leiding van headcoaches Eric Buis en
Jannemiek Kuijpers. Er werd elke week
een clinic verzorgd door een grote naam
in het Nederlandse basketball.
De clinicians in 2010 waren mannenbondscoach Gadi Kedar, oud-eredivisiespeler Cees Amama en René Spandauw,
assistent-bondscoach bij de vrouwen.
Deelnemersaantallen
NBB Camps 2010:
Camp 2 (14 t/m 21 jaar):
Camp 3 (8 t/m 12 jaar):
Camp 4 (12 t/m 15 jaar):

82
67
104

Totaal:		253
www.basketball.nl/camps

Proeftuinen
De vier basketballverenigingen in de
proeftuin ‘Vereniging als winkel en
leerbedrijf’ zijn in 2010 flink aan de slag
gegaan met de vier pijlers: terugverdienmodel, leerbedrijf, innovatief aanbod en
samenwerken.
Een van de grote successen is de proeftuin Eindhoven, begeleid door de NBB,
waarin de verenigingen Almonte Basketball, ESZV Oktopus handbal en Volleybal
Combinatie Eindhoven actief zijn.
In samenwerking met de plaatselijke
kinderopvang is een nieuw lesprogramma
ontwikkeld gebaseerd op een combinatie
van de drie zaalsporten. Dit lesprogramma
wordt op de kinderopvanglocaties aangeboden door trainers (in combinatie

met stagiaires) ingezet vanuit de door
de drie verenigingen speciaal hiervoor
opgerichte stichting. De inkomsten maken het mogelijk de verenigingsmanager
aan te houden.
www.basketball.nl/proeftuinen

NBB Day
De Nederlandse Basketball Bond presenteerde zich op 17 augustus in al zijn hoedanigheid aan het publiek. Dat gebeurde
voor en tijdens de EK-kwalificatieduels
van de mannen en vrouwen tegen respectievelijk Oostenrijk en Litouwen.
Baketball Unites liet de aanwezigen in het
Topsportcentrum Almere kennis maken
met de projecten en producten waarmee de breedtesportafdeling van de
NBB mensen van alle leeftijden aan het
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Meedoen Alle
Jeugd Door Sport
2010 was het laatste formele jaar van
dit grote project, dat aan de basis heeft
gestaan van de totstandkoming van de
afdeling Basketball Unites. In dit jaar is
gewerkt aan het verstevigen en intensiveren van de relaties met de gemeenten
en de verenigingen die in het project
hebben geparticipeerd, met als doel
structurele samenwerkingsverbanden te
creëren, zodat ook na de projectperiode kan worden doorgegaan met de
zo succesvolle activiteiten.
In 2010 zijn er naast de oorspronkelijke
verenigingen en gemeenten ook convenanten afgesloten met nieuwe
verenigingen en gemeenten in de steden
Alkmaar, Heerenveen, Maastricht, Sittard
en Weert. Hiermee is een begin gemaakt
met het landelijk verspreiden van de succesvolle opbrengsten van het project.
Het Ministerie van VWS gaf de bonden
als opdracht mee een toename van 15
procent meer allochtone jeugdleden te
realiseren. De tabel hiernaast laat zien
dat het project voor de NBB een groot
succes is geweest. Het aantal allochtone
jeugdleden bij de 31 verenigingen die
hebben meegedaan, is met maar liefst
113 procent gestegen (van 800 in 2007
naar 1701 in 2010). Daarnaast is ook het
totale ledenaantal (alle jeugd en alle senioren) van die verenigingen gestegen met
29 procent!
Onderdeel van het project Meedoen Alle
Jeugd Door Sport waren de sport-zorg-
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Totaal aantal leden
0-meting 2007
1-meting 2008
2-meting 2009
3-meting 2010

Alle leden
4866
5070
5553
6276

Allochtone jeugd (4-23)
800
937
1296
1701

Kwantitatieve groei t.o.v. 0-meting
Alle leden
0-meting 2007
0
1-meting 2008
204
2-meting 2009
687
3-meting 2010
1206

Allochtone jeugd (4-23)
0
137
496
901

Procentuele groei t.o.v. 0-meting
Alle leden
0-meting 2007
0
1-meting 2008
4%
2-meting 2009
14%
3-meting 2010
29%

Allochtone jeugd (4-23)
0
17%
62%
113%

trajecten. Hierbij werkten sportverenigingen samen met jeugdzorgaanbieders om
te onderzoeken in hoeverre sport een
bijdrage levert aan de behandeling van
jongeren in de jeugdzorg. Zeven basketballverenigingen hebben hier aan bijgedragen en zij hebben samen 89 jongeren opgenomen in de vereniging. Deze
jongeren werden nauwlettend begeleid,
in samenwerking met de begeleider van
de jeugdzorg. De resultaten met deze
89 jongeren zijn samen met de jongeren
die bij andere sportverenigingen hebben meegedraaid, aangeboden aan het
Ministerie van VWS.
In 2010 is bij het Ministerie van VWS het
verzoek ingediend om de projectperiode
te verlengen, zodat het seizoen 2010-

2011 kon worden afgemaakt. Dit verzoek
is ingewilligd, waarbij moet worden benadrukt dat er niet meer financiële middelen beschikbaar komen. De verlenging
geeft de NBB de mogelijkheid om de
banden met de gemeenten nog steviger
aan te trekken en te bouwen aan duurzame relaties.

Ambassadeurs
De partners van Basketball Unites in 2010 waren:

Ook in 2010 kon de Nederlandse
Basketball Bond weer een beroep doen
op de ambassadeurs Alice Felter en
Mike Nahar (foto) die veel goed werk
hebben verricht. In 2011 wordt het aantal
ambassadeurs behoorlijk uitgebreid. Ze
worden ingezet bij tal van activiteiten van
Basketball Unites om Nederland aan het
basketballen te krijgen.

Voornoemde testdagen hebben geleid
tot een volwaardige jeugdcompetitie in
toernooivorm in seizoen 2010/’11. Op 7
november en 12 december zijn de eerste
twee toernooidagen gehouden. Op
zondag 10 april 2011 zal deze competitie
eindigen met het NK Regioteams in
Almere.
Tijdens de opening van de Nationale
Sportweek in Arnhem is ‘Zone
Basketball’ in Nederland geïntroduceerd.
Zone Basketball is een 4-tegen-4 spel
(4v4), ontwikkeld voor een combinatie

MO-Groep

Gemeente Arnhem /

DSP-Groep

Sportbedrijf Arnhem

Mulier Instituut

Gemeente Nijmegen

BSO’s

Gemeente Enschede

Royal Campen

Gemeente Eindhoven

Rolstoelbasketball
breedtesport
Het in 2009 gestarte project
‘Jeugdrolstoelbasketball Nederland’
heeft in 2010 een succesvol vervolg
gekregen. Op 24 januari en 26 juni 2010
zijn twee landelijke testdagen gehouden
voor de spelers en speelsters van de
negen regioteams. Op deze dagen
hebben alle deelnemers ’s ochtends
training gekregen van alle regiocoaches
en de coaches van de nationale
jeugdselecties. ’s Middags werden er
wedstrijden gespeeld.

Gemeente Utrecht

Gemeente Heerenveen

Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie

Gemeente Maastricht

Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

Gemeente Weert

Judo Bond Nederland

Gemeente Sittard

Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond

Gemeente Den Haag

Koninklijke Nederlandse Zwembond

Gemeente Rotterdam /

Koninklijke Nederlandse Kracht- en

Rotterdam Sportsupport
van spelers die niet gezamenlijk aan
het traditionele (rolstoel)basketball
kunnen deelnemen. Het gebruik van
de zones zorgt er voor dat spelers met
(ongeveer) hetzelfde bewegend en
fysieke vermogen, binnen hun eigen
zone tegen elkaar kunnen spelen.
Samen met spelers uit de andere zones
vormen ze één team. Zone Basketball
is ontworpen om spelers met en zonder
(lichamelijke) handicap volledig te
integreren. Spelleiders moeten dus naar
eigen inzicht de aanwezige spelers op
capaciteit verdelen over de teams en
diverse zones.
Het spel is geschikt voor alle
rolstoelgebruikers (handbewogen en
elektrische rolstoelen), spelers met een
loophulpmiddel en valide spelers (in elke
denkbare combinatie).

Gemeente Amsterdam
Gemeente Dordrecht
Gemeente Alkmaar

Vechtsport Federatie
Koninklijke Nederlandse Baseball en
Softball Bond
Koninklijke Nederlandse Korfbalverbond

Gemeente ’s-Hertogenbosch
Gemeente Tilburg

Spirit
Altra

Johan Cruyff Foundation

Jarabee

Richard Krajiceck Foundation

Jeugdformaat

FIBA Europe

De Combinatie

NOC*NSF

Entrea

NISB

Flexus

NSA

Horizon

Ministerie van VWS

Stek

Ministerie van OCW
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Basketball Unites
meets Johan Cruijff
en Nick en Simon
Basketball Unites was ook vertegenwoordigd op de tiende Open Dag van
de Johan Cruyff Foundation, die op 22
september in het Olympisch Stadion te
Amsterdam werd gehouden. De vele
jongeren die een bezoek aan de dag
brachten konden meedoen aan zo’n
dertig verschillende activiteiten, waaronder rolstoelbasketball. Maar niet alleen
de jongeren. Op de foto onder zie je een
enthousiaste Johan Cruijff. Hiernaast
toont Nick zijn balgevoel. De zanger
leverde met zijn maatje Simon een bijdrage aan de muzikale omlijsting van de
Open Dag, maar kroop ook zelf in een
rolstoel.

Onderscheidingen
Bondspelden
voor Mos en Bobbink
De Nederlandse Basketball Bond
gebruikte de bekerfinales in Almere om
een aantal mensen in het zonnetje te
zetten voor hun bijzondere verdiensten
voor het Nederlandse basketball. José
Mos en Roland Bobbink kregen in de
rust van de door BC Verkerk gewonnen
rolstoelfinale de bondsspeld uitgereikt
door NBB-bestuurslid Marlea Kogeldans
en bondsmedewerker Luc Vergoossen.
Mos speelde meer dan 250 interlands en
deed mee aan vijf Paralympische Spelen.
Bobbink was acht jaar voorzitter van de
rolstoelbasketballiga en is al meer dan
dertig jaar arbiter in het rolstoelbasketball.
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Rob Verheuvel Award naar
Wim Steen
De Rob Verheuvel Award ging in 2010
naar Wim Steen. De topsportcoördinator
van het rolstoelbasketball bij de NBB
ontving de prijs tijdens het Internationale
Astra Tech U23 rolstoelbasketballtoernooi
in Arnhem. Steen ontving de award, die
voor de achtste keer werd uitgereikt,
vanwege zijn bijzondere verdiensten voor
het rolstoelbasketball in Nederland.
De naamgeving van de prijs is een
eerbetoon aan Rob Verheuvel die in de
periode tussen 1972 en 2002 gedurende
25 jaar bondscoach was van het
Nederlands heren rolstoelbasketballteam
en in die jaren vele olympische medailles
behaalde met zijn team.

Continue verbeteren

De nieuwe manier
van opleiden
De NBB doet steeds meer ervaring op in de nieuwe manier van
opleiden. Op het gebied van de organisatie van een opleiding, de
begeleiding van cursisten, de inhoud van het lesmateriaal, de rollen
van de opleiders. Maar… het blijft een continue proces van ervaring
opdoen, evalueren en verbeteren!

Om een kwaliteitsslag te kunnen
maken, is de opleiding voor opleiders
in 2010 verder uitgerold. Er zijn drie
instructiebijeenkomsten georganiseerd,
waarbij zo’n zestig NBB-opleiders
zijn bijgepraat over hun nieuwe rol als
leercoach, expert en/of PvB-beoordelaar,
en tevens kennis hebben gemaakt met
het lesmateriaal dat is ontwikkeld.
Daarnaast hebben er meerdere specifieke
workshops plaatsgevonden, waarbij
per rol de opleiders zijn bijgeschoold.
Het uiteindelijke doel is alle opleiders te
kwalificeren volgens de eindtermen die
door NOC*NSF zijn vastgesteld. Naast
deze opleiding zijn er ook twee workshops
voor praktijkbegeleiders georganiseerd in
Rayon Zuid en Rayon West.

hebben deelgenomen. Een bijzonder
project in 2010 was de Masterclass ‘Over
de Grens’. Onder begeleiding van Erik
Braal en Jan Willem Jansen werden de
deelnemers bijgeschoold, waarbij tijdens
elke workshop de grens werd opgezocht
voor de volgende stap in de ontwikkeling
van de coach. Hierbij kreeg de NBB
steun van de bonden van Europese
top(basketball)landen, hun coaches en
FIBA Europe.

In totaal zijn er in 2010 zestien opleidingen
gehouden, waarbij 134 diploma’s zijn
afgegeven. De NBB heeft wederom
samengewerkt met een aantal ROC’s,
alsmede met het CIOS Goes. Een totaal
overzicht van alle gegeven opleidingen:

1 x RBT2: 11 gediplomeerden
9x

BT2: 80 gediplomeerden

6x

BT3: 42 gediplomeerden

1 x BT4: gediplomeerde via individueel
			begeleidingstraject

Naast de reguliere opleidingen zijn er ook
het afgelopen jaar zeven coachclinics
georganiseerd, waar 390 coaches aan
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Diversiteit in doelgroepen

Basketball leeft
door steun van
partners, sponsors
en suppliers
Zodra de nationale basketballteams spelen komen veel basketballliefhebbers naar het Topsportcentrum in Almere of zien Oranje in actie
bij de NOS via de samenvattingen en live uitzendingen. Omdat de
Nederlandse Basketball Bond (NBB) een zeer breed productaanbod
heeft en laagdrempelig is voor veel mensen komen onze partners in
contact met diverse en gevarieerde groepen uit de samenleving.

Veel doelgroepen
Onze partners bereiken eveneens de
40.000 georganiseerde basketballers bij
zo’n 361 basketballverenigingen. Daarbij
komen ook nog eens de basketballers
die geen lid zijn van een club maar wel
deelnemen aan activiteiten van Basketball
Unites, de breedtesportafdeling van de
NBB, zoals de Streetball Masters. De
diversiteit aan doelgroepen – kinderen,
jongeren, volwassenen, mensen met
een lichamelijke beperking, noem maar
op – maakt de NBB tot een interessante
partner.

Sponsors/partners
De NBB heeft de laatste jaren een aantal
mooie partnerships opgebouwd. Stuk
voor stuk krachtige A-merken die voor
kwaliteit staan, net als de NBB. Voor
deze partners doet de basketballbond
méér dan alleen het verzorgen van
bordreclame, toegangskaarten en
hospitality. De NBB biedt de sponsors
brede op maat gemaakte pakketten;
elke partner heeft nu eenmaal zijn eigen
wensen en belangen.

Interactief
Gezamenlijk voeren de NBB en zijn
partners uiteenlopende consumentenactiveringsprogramma’s uit, zoals
campagnes, clinics, opleidingen en
acties voor basketball-liefhebbers in
de breedste zin van het woord. Denk
bijvoorbeeld aan de wervingsactie
waarbij de NBB en basketballvereniging
Pioneers gezamenlijk op zoek gaan
naar ballenjongens en -meisjes voor de
thuisinterlands van Oranje in Almere.
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Maar ook via Peanutbasketball en
Streetball Masters worden duizenden
jongeren bereikt en gestimuleerd om
te bewegen. Gezondheid en bewegen
zijn belangrijke speerpunten binnen ons
strategisch beleid.

Suppliers
Niet alleen de partners zijn van grote
waarde voor de NBB. Ook de suppliers
leveren een belangrijke bijdrage aan
de service die de NBB wil bieden aan
zijn leden, medewerkers en basketballliefhebbers in het land. De diverse
suppliers bieden de NBB als leverancier
hoogwaardige diensten en producten,
uiteenlopend van hartslagmeters tot de
tenues van de Nederlandse teams.

Mediapartners
Basketball heeft een belangrijke
integrerende en sociale functie in
de maatschappij. Met behulp van
mediapartner USA Sports wil de NBB die
boodschap uitdragen. Via de kanalen
van deze partner en de eigen bondssite
(www.basketball.nl) kan de NBB snel
en effectief duizenden basketballfans
bereiken. Het doel is deze liefhebbers
te informeren en enthousiast te
maken. Bijvoorbeeld voor de duels
van de nationale teams, waarvoor de
mediapartners in samenwerking met de
NBB speciale kaartenacties organiseren.
Dankzij NUsport, NOS, USA Sports en
RTV Noord-Holland leeft het basketball
meer dan ooit.

De NBB wil de volgende partners, sponsors en suppliers bedanken voor hun steun in 2010:

Sporthallen
Zuid

USC
ClubWest
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