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2 Voorwoord

Basketballkalender 2013 NBB
Maart
23 maart:  NBB Bekerfinales in Rotterdam
24 maart:  NBB Bekerfinales in Almere
April
4 april:  start play-offs vrouwen eredivisie
18 april:  start play-offs mannen eredivisie
21 april:  NJK rolstoelbasketball in Almere
20 en 21 april:  Final Four rolstoelbasketball in Almere
Mei
11 en 12 mei:  Finals landelijke competities in Almelo
18 mei:  NJK vrouwen U16 (Katwijk), meisjes U12 en jongens U12 (Amsterdam)
19 mei:  Streetball Masters Amsterdam
20 mei:  NJK vrouwen U18 (Groningen) en meisjes U14 (Almelo)
25 mei:  NJK vrouwen U16 (Katwijk), meisjes U12 (Den Helder) en jongens U12 (Weert)
26 mei:  Streetball Masters Almelo
Juni
1 juni:  NJK vrouwen U18 (Groningen) en meisjes U14 (Almelo)
1 juni:  Streetball Masters Breda
7 juni:  Oranje Fever: Griekenland – Nederland, vrouwen (Luxemburg)
8 juni:  NJK finaledag meisjes U14, meisjes U12 en jongens U12 (Rotterdam)
8 juni:  Streetball Masters Barneveld
8 juni:  Oranje Fever: Nederland – Estland, vrouwen (Luxemburg)
9 juni:  Streetball Masters Goes
9 juni:  Oranje Fever: Nederland – Luxemburg, vrouwen (Luxemburg)
15 juni:  Streetball Masters Utrecht
15 t/m 30 juni:  EuroBasket, vrouwen (Frankrijk)
22 juni:  Streetball Masters Meppel
26 juni t/m 8 juli:  EK rolstoelbasketball, mannen en vrouwen (Duitsland)
29 juni:  Streetball Masters Heerenveen
Juli
6 juli:  Streetball Masters Woudrichem
4 t/m 14 juli:  EK U20, vrouwen A-divisie (Turkije)
12 t/m 21 juli:  EK U20, mannen B-divisie (Roemenië)
14 t/m 19 juli:  European Youth Olympic Festival (Utrecht)
14 t/m 20 juli:  NBB Camps in Soest (15+ jaar)
21 t/m 27 juli:  NBB Camps in Soest (12-15 jaar)
18 t/m 28 juli:  WK U19, vrouwen (Litouwen)
18 t/m 28 juli:  EK U18, mannen B-divise (Macedonië)
27 juli:  Streetball Masters Den Haag
28 juli:  SBM Finale Den Haag
28 juli t/m 3 augustus:  NBB Camps in Soest (12-15 jaar)
Augustus
1 t/m 11 augustus:  EK U16, vrouwen A-divisie (Bulgarije)
1 augustus:  Oranje Fever: Nederland-Estland, mannen (Den Bosch)
5 t/m 9 augustus:  NBB Camps in Soest (tot 12 jaar)
7 augustus:  Oranje Fever: Portugal-Nederland, mannen
8 t/m 18 augustus:  EK U16, mannen B-divisie (Bosnië)
10 augustus:  Oranje Fever: Estland-Nederland, mannen
15 t/m 25 augustus:  EK U18, vrouwen A-divisie (Kroatië)
16 augustus:  Oranje Fever: Nederland-Portugal, mannen (Leiden)
September
4 t/m 22 september:  EuroBasket, mannen (Slovenië)



Hierbij bieden wij u dit overzicht over het jaar 2012 aan. Het geeft een goede indruk van 

de activiteiten van de Nederlandse Basketball Bond, de competities, de nationale teams 

en vooral niet te vergeten de mooie evenementen voor de jeugd.

Sportief gezien was 2012 een succesvol jaar voor het Nederlandse basketball, met 

diverse hoogtepunten. Een aantal daarvan wil ik graag noemen. Allereerst de vierde 

plaatsen van de Nederlands vrouwenteams U20 en U18 bij hun EK’s, die model staan 

voor de opmars van het vrouwenbasketball in Nederland. Daarin past ook de prachtige 

prestatie van het VU17-team dat bij het wereldkampioenschap in eigen land opzien 

baarde met de achtste plaats. Met eigen ogen heb ik gezien hoe de Sporthallen Zuid 

ruim een week lang bruisten van enthousiasme en passie voor basketball, ook dankzij 

de inzet van de vele vrijwilligers. Er is maar een conclusie mogelijk: de toekomst van het 

Nederlandse vrouwenbasketball ziet er goed uit.

Succes was er ook tijdens de Paralympische Spelen in Londen. Onze rolstoelbasketbal-

sters presteerden daar geweldig en keerden huiswaarts met een bronzen medaille 

op zak. Een passende beloning voor deze vrouwen die ruim een jaar lang alles opzij 

hebben gezet om hun droom waar te kunnen maken.

Bij de mannen was het een ander verhaal. Helaas slaagde het nationale team er niet in 

zich voor het EK van 2013 te plaatsen. Alleen dankzij de steun van de eredivisieclubs en 

Sport1 als nieuwe sponsor kunnen het mannenteam en het U20-team deelnemen aan 

de kwalificatiewedstrijden voor het EK 2015.

Ook op ander gebied is hard gewerkt en aan de weg getimmerd in 2012. Basketball 

Unites, de afdeling die zich bezig houdt met de ontwikkeling van de sport, slaagde er 

in om weer heel veel mensen – jongens en meisjes, mannen en vrouwen, jong en oud, 

al dan niet gehandicapt – met basketball in aanraking te laten komen en enthousiast te 

maken. Een van de beste voorbeelden daarvan is Streetball Masters, de pleintjestour 

die inmiddels tien voorronden telt en door FIBA Europe als voorbeeld wordt gebruikt 

voor hoe je het populaire 3x3 basketball aan de man brengt.

Door een groot aantal interne en externe omstandigheden was de financiële situatie van 

de bond halverwege het jaar enorm verslechterd. Dat heeft ertoe geleid dat het bestuur 

drastische en pijnlijke maatregelen heeft moeten nemen om de bond weer financieel 

gezond te maken. Daartoe is er enerzijds bezuinigd op activiteiten en personeel en 

anderzijds zijn er bijdragen gevraagd van de leden en de FIBA. Met deze maatregelen 

vertrouwen we erop dat we goed op weg zijn om de toekomst van de bond zeker te  

stellen. 

Graag wil ik alle medewerkers van de bond, onze sponsors en partners, en vooral ook 

al onze vrijwilligers bedanken voor hun bijdragen in het afgelopen jaar.

2013 wordt een mooi jaar met de EK-kwalificatiewedstrijden van onze mannen 

en vrouwen, de jeugd-EK’s, de vrouwen U19 bij het WK in Litouwen, het EK 

rolstoelbasketball met Nederlandse deelname bij zowel de mannen als de vrouwen, het 

European Youth Olympic Festival in Utrecht, Streetball Masters en nog veel meer.

Namens het bestuur,

Francisca Ravestein
Voorzitter

Een jaar met twee gezichten
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Senioren
boek dicht
Door het wegvallen van de divisies op 
seniorenniveau lag voor Oranje de weg 
open om zich rechtstreeks te plaatsen 
voor het Europees kampioenschap in 
2013, dat in Slovenië wordt gehouden. 
Geen route zonder hobbels en kuilen, 
want de Nederlandse basketballers 
zaten in een groep met Georgië, Bosnië 
en Herzegovina, Letland en Roemenië, 
landen waar ze ook aardig kunnen 
basketballen. De nummers één en 
twee uit de groep konden zich direct 
plaatsen, de nummer drie was afhankelijk 
van de resultaten uit de andere vijf 
kwalificatiegroepen.
Onder leiding van de nieuwe 
bondscoach Jan Willem Jansen begon 
de kwalificatiereeks op 15 augustus met 
verlies bij Roemenië (90-84), op papier 

Gemiste kansen 
en waardering
Het Nederlands mannenteam had in 2012 kans om deelname aan 

EuroBasket 2013 af te dwingen. Zover kwam het niet. Met de vierde 

plaats in de groepsfase deed Oranje zichzelf misschien wel tekort. 

Dat gold ook voor de jeugdteams MU18 en MU16 die beide negende 

werden bij de EK’s in de B-divisie. Oranje MU20 oogstte waardering 

met de veertiende plaats.

de minst zware uitwedstrijd in de Oranje 
Fever-campagne, gevolgd door een 
89-107 thuisnederlaag tegen de latere 
groepswinnaar Bosnië en Herzegovina. 
Tegen de Bosniërs deed Nederland 
tot de rust (50-51 met een 29-13 
reboundoverwicht) goed mee, maar in de 
tweede helft had het geen enkel antwoord 
op de 3-2 zone van de aanstaande NBA-
prof Mirza Teletovic (Brooklyn Nets) en 
zijn landgenoten. Jansen: “Deze wedstrijd 
was als een goed boek, dat je na de 
eerste helft hebt weggelegd en daarna 
nooit meer hebt ingekeken.”
Letland uit leverde ook een nederlaag 
op (85-70), waarna Oranje voor de 
camera’s van de Georgische tv een 
puike prestatie leverde door met 91-88 
van het Georgië van NBA-speler Zaza 
Pachulia (Atlanta Hawks) te winnen. Het 
was de honderdste zege ooit van het 
Nederlands team, dat daarmee de kansen 
op kwalificatie levend hield, helemaal 

Uitslagen 
Oranje Fever mannen

15/08/2012
Roemenië - Nederland 90-84
18/08/2012
Nederland - Bosnië en Herzegovina 89-107
21/08/2012
Letland - Nederland 85-70
27/08/2012
Nederland - Georgië 91-88
30/08/2012
Nederland - Roemenië 80-74
02/09/2012
Bosnië en Herzegovina - Nederland 99-83
05/09/2012
Nederland - Letland 81-86
11/09/2012
Georgië - Nederland 97-89

nadat ook het volgende thuisduel tegen 
Roemenië in winst (80-74) was omgezet, 
waarbij Robin Smeulders voor een fraaie 
double-double (18 punten, 14 rebounds) 
zorgde.
Helaas kon die mini-streak niet worden 
voortgezet in de uitwedstrijd tegen Bosnië 
en Herzegovina. Tot 64-68 aan het einde 
van het derde kwart had Nederland 
uitzicht op de zege, daarna trok – daar 
is hij weer – Teletovic in hoogst eigen 
persoon de zege (99-83) naar zich 
toe. Nog altijd was de derde plaats in 
de groep haalbaar, maar na de 81-86 
nederlaag thuis tegen Letland doofden 
de kansen van Nederland om voor 
het eerst sinds 1989 weer aan een EK 
mee te doen, voorgoed. Oranje verloor 
vervolgens ook de laatste wedstrijd 
(97-89 bij Georgië), die Francisco Elson 
niet meer meemaakte. Hij worstelde 
de hele campagne met knieproblemen 
en miste het laatste duel. Nederland 
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eindigde uiteindelijk als vierde in groep D 
achter Bosnië en Herzegovina, Georgië 
en Letland, dat zich als nummer drie toch 
plaatste.
Oranje kan zich gaan richten op 
EuroBasket 2015. Het Nederlands 
mannenteam, met betaalzender Sport1 
als nieuwe shirtsponsor, neemt het tijdens 
het eerste kwalificatietoernooi op tegen 
Estland en Portugal. Er wordt gespeeld 
volgens het thuis- en uit principe, 
wat betekent dat Oranje van 1 t/m 16 
augustus 2013 vier wedstrijden speelt. 
De groepswinnaar plaatst zich voor de 
halve finales van de play-offs (ook thuis 
en uit) met de beste ploegen van de 
andere drie groepen. Dat resulteert in een 
finale over twee wedstrijden, waarvan 
de winnaar zich rechtstreeks plaatst 
voor het EK in 2015. De overige twaalf 
landen uit deze eerste kwalificatie krijgen 
in 2014 een nieuwe kans in de reguliere 
plaatsingstoernooien.

MU20
waardering
Met een minimale voorbereiding wilde 
bondscoach Ferry Steenmetz toch 
proberen om de zestiende plaats van 
2011 te verbeteren bij het Europees 
kampioenschap in de B-Divisie. In 
de Bulgaarse stad Sofia waren in de 
groepsfase Polen (39-97) en België (33-
77) een maatje te groot, maar de duels 
tegen Luxemburg (56-64 na verlenging) 
en Macedonië (61-56) werden wel in 
winst omgezet, resulterend in de derde 
plaats in de groep. In de tweede fase 
van het toernooi kwamen daar tegen 
Oostenrijk (61-64), Slowakije (47-55) en 
Wit-Rusland (54-62) geen zeges meer 
bij en dat zorgde ervoor dat Oranje 
uiteindelijk op de veertiende plaats 
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eindigde, toch twee plaatsen hoger dan 
een jaar eerder.
Coach Ferry Steenmetz vond het toernooi 
een enorme leerervaring, zowel voor de 
spelers als voor zichzelf. “Ons systeem 
is goed, verdedigend was het in orde. 
Aanvallend nog niet, maar daartoe moet 
je veel trainen en samenspelen. Door 
gebrek aan ervaring neem je vaak niet 
de juiste beslissingen en soms was het 
een kwestie van een paar turnovers 
die het verschil maakten. Mooi was de 
waardering en het respect dat we kregen 
van andere teams en ook van de FIBA.”
MU20 doet in 2013 weer mee aan het 
EK in de B-divisie, dat van 11 tot en met 
21 juli wordt gehouden in Targoviste 
(Roemenië). Tegenstanders in de 
groepsfase zijn Zwitserland, Finland, 
Portugal, Cyprus en België.



MU18
best of the rest 
Het Nederlands team MU18 reisde af 
naar het EK in de B-divisie in Bosnië en 
Herzegovina met de opdracht de zesde 
plaats van 2011 te overtreffen. Met twee 
zeges (92-50 tegen Georgië en 79-74
tegen België) en twee nederlagen (79-85 
tegen Portugal en 58-66 tegen Bosnië) 
in de groepsfase konden die aspiraties 
meteen overboord. Had Nederland 
in de laatste groepswedstrijd met 
achttien punten of meer van de Belgen 
gewonnen, dan was het in de race voor 
een podiumplek gebleven, nu resteerde 
slechts de strijd om negende t/m zes-
tiende plaats. 
Het werd de negende plek na zeges op 
achtereenvolgens IJsland (70-63),

Zweden (79-76), Oostenrijk (72-48)
en Portugal (74-61). Vooral die laatste 
overwinning was er eentje met 
gemengde gevoelens, want uitgerekend 
tegen diezelfde Portugezen hadden 
de jongens van bondscoach Johan 
Roijakkers achteraf bezien een dure 
nederlaag geleden. Nu was Nederland in 
Sarajevo ‘best of the rest’ en niet meer 
dan dat.

In 2013 bindt Oranje MU18 bij het EK in 
de B-divisie de strijd aan met Duitsland, 
Georgië, Estland, Zwitserland en Noor-
wegen. Het EK wordt van 18 tot en 
met 28 juli 2013 gehouden in Strumica 
(Macedonië).

MU16
terreinverlies
Vierde, zevende en nu negende. Het 
Nederlands team MU16 verliest elk jaar 
een klein beetje terrein in de B-divisie 
van Europa. Met Hugo Butter aan het 
roer won het jonge Oranje weliswaar 
zes van de negen duels bij het EK in 
Roemeense stad Boekarest, maar het 
leeuwendeel van die zeges kwam pas 
toen de ploeg al veroordeeld was tot de 
strijd om de negende t/m de zestiende 
plaats. In de groepsfase was Nederland 
niet opgewassen tegen Portugal (40-48), 
Zwitserland (66-55) en Hongarije (66-
55). De zeges op Oostenrijk (48-36) en 
Noorwegen (41-64) brachten Oranje niet 
verder dan de vierde plek. In de tweede 
fase werd nog gewonnen van Roemenie 
(56-52), Finland (76-59) en Wit-Rusland 
(63-71), maar toen was het leed al geleden. 

De negende plaats zorgde voor 
gemengde gevoelens bij Butter. 
“Met de prestaties in de tweede ronde 
ben ik tevreden, daarin hebben we al 
onze wedstrijden gewonnen. Toch heb ik 
een rare nasmaak, zo van: wat als je de 
eerste wedstrijden ook gewonnen had? 
Hoewel de toplanden hier wel echt sterk 
zijn. Maar met deze prestatie doen we 
onszelf iets tekort.”

MU16 mag in 2013 proberen het verloren 
gegane terrein terug te veroveren. 
Het doet van 8 tot en met 18 augustus 
in Sarajevo mee aan het EK in de 
B-divisie, met Slowakije, Denemarken, 
Israël en Bosnië als opponenten in de 
groepsfase.

Topsport6
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Senioren
minder ontzag

Het plan was dapper na een intensieve 
oefencampagne, waarin ook afscheid 
was genomen van 77-voudig international 
Laura Kooij: beginnen met drie 
uitwedstrijden, er eentje proberen te 
winnen, en daarna in vier thuiswedstrijden 
op rij definitief kwalificatie voor het EK in 
2013 afdwingen, door bij de eerste twee 
in groep C te eindigen. Tot zover de 
theorie. In de praktijk kwam daar weinig 
van terecht, omdat de Nederlandse 
vrouwenploeg in die eerste drie 
uitwedstrijden tegen Litouwen (88-47), 
Slovenië (68-52) en Slowakije (70-48) 
nooit in de buurt van de overwinning was. 
De knieblessures van Leonie Kooij en 
Anouk Biesters speelden daarbij geen 
onbelangrijke rol.
Maar in de eerste van de vier 
thuiswedstrijden in Almere liet Oranje zich 
meteen van z’n beste kant zien. Nadat 
Tanya Bröring (105 caps), Anouk Biesters 
(58) en Myrthe Beld (55) waren gehuldigd 
voor het passeren van de grens van 
100 en 50 interlands, was de ploeg van 
bondscoach Meindert van Veen de baas 
over België. Aangevoerd door Naomi 
Halman, die goed was voor een double-
double (17 punten en 14 rebounds) won 

Weer een stapje verder
Het Nederlandse vrouwenbasketball zit internationaal nog steeds in de lift. Helaas slaagde de 

seniorenploeg er niet in om zich voor EuroBasket 2013 te plaatsen, maar met de vierde plaatsen van 

Oranje VU20 en VU18 bij de EK’s in de A-divisie kwam Nederland in 2012 weer sterk voor de dag. Ook de 

achtste plaats van de VU17-ploeg bij het WK in eigen land maakte indruk. Nederland VU16 eindigde als 

twaalfde bij het EK.

Nederland met 74-59.
Helaas kon die lijn tegen Litouwen 
niet worden doorgetrokken. Na een 
gelijkopgaande eerste helft zakte Oranje 
in het derde kwart (2 op 17 schot) diep 
weg, met een 43-62 nederlaag als gevolg. 
Des te knapper was de 73-64 zege op de 
latere groepswinnaar Slovenië een week 
later, ook al omdat Nederland op dat 
moment al was uitgeschakeld. “We wilden 
laten zien dat we tegen grote landen zoals 

Litouwen en Slovenië kunnen spelen”, 
glunderde Naomi Halman na afloop.
De resterende twee groepswedstrijden 
tegen Slowakije thuis (51-66) en België uit 
(72-61) gingen vervolgens weer verloren, 
zodat het Nederlands vrouwenteam de 
kwalificatiereeks afsloot op de vierde 
plaats in de groep. Het duel tegen 
Slowakije was voor Meindert van Veen 
zijn 250ste wedstrijd als bondscoach van 
de nationale vrouwenploeg en daarvoor 

werd hij na afloop onderscheiden met de 
bondsspeld en kreeg hij uit handen van 
captain Tanya Bröring een polo met alle 
handtekeningen van zijn speelsters. De 
felicitaties na afloop nam de bondscoach 
op zijn Van Veens in ontvangst met de 
opmerking: “Bedankt, maar ik had liever 
gewonnen.”
Over de kwalificatiecampagne zei Van 
Veen: “Ik denk we aan het begin staan van 
iets moois. We hebben in deze reeks beter 
gespeeld dan twee jaar geleden.We zitten 
er veel dichterbij, maar ze moeten allemaal 
tegelijk goed zijn, nu was het steeds net 
niet. Er komt nu een lichting aan met 
jonge speelsters die al veel in de A-divisie 
hebben gespeeld in hun leeftijdscategorie. 
Die hebben gewonnen van toplanden en 
die tonen dus geen ontzag voor zulke 
tegenstanders. Dat speelt wel mee bij 
deze ploeg. Ze hebben minder ontzag 
voor landen als Litouwen en Slowakije dan 
twee jaar geleden, maar toch is het er nog 
steeds en doen ze zich zelf tekort. Wij zijn 
beter dan we laten zien.”
Dit jaar is er voor Oranje kans om al 
een ticket voor EuroBasket 2015 te 
verdienen. Nederland is ingedeeld in 
groep A met Estland, Griekenland en 
Luxemburg. Op 7 juni speelt het team 
van bondscoach Meindert van Veen eerst 
tegen Griekenland, daarna op 8 juni tegen 
Estland en op 9 juni is gastland Luxemburg 
de laatste tegenstander in de groep. 



VU20
net geen brons
Het Nederlands vrouwenteam U20 
miste maar net het podium bij het EK 
in de A-divisie. In de strijd om de derde 
plaats verloor Oranje in het Hongaarse 
Debrecen met 56-58 van Turkije, maar 
ook de vierde plaats was een formida-
bele prestatie van de ploeg van bonds-
coach René Spandauw. In 2011 was 
Nederland nog tiende van Europa.
De ploeg, die te laat kwam bij het ope-
ningsbanket en daardoor gevrijwaard 
bleef van een voedselvergiftiging, begon 
het toernooi goed met zeges op Italië 
(72-67) en Zweden (52-54) in de voor-
ronde. In de tweede fase werd wel dik 
verloren van grootmacht Spanje (41-
70), maar overwinningen op Litouwen 
(66-54) en Wit-Rusland (59-84) bezorg-
den Oranje een plek in de kwartfinales. 

Uitslagen 
Oranje Fever vrouwen

13/06/2012
Litouwen – Nederland 88-47
20/06/2012
Slovenië – Nederland 68-52
23/06/2012
Slowakije - Nederland 70-48
27/06/2012
Nederland - België 74-59
30/06/2012
Nederland - Litouwen 43-62
07/07/2012
Nederland – Slovenië 73-64
11/07/2012
Nederland - Slowakije 51-66
14/07/2012
België - Nederland 72-61
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karakter (een 77-79 zege na dubbele 
overtime) bereikte Oranje de laatste vier, 
maar medailles zaten er niet. In de halve 
finale was Frankrijk met 60-47 te sterk 
en in de strijd om het brons werd met 
46-59 verloren van Servië. 
De Wit: “Dit is wat erin zat en we hebben 
er alles aan gedaan. Op ons tandvlees 
hebben we na twee verlengingen tegen 
Turkije het WK-ticket veiliggesteld. We 
mogen trots zijn, want we speelden met 
een van de jongste, misschien zelfs wel 
het jongste team op dit EK.”
Nederland VU18 doet komende zomer 
weer mee aan het EK in de A-divisie, 
dat van 15 tot en met 25 augus-
tus 2013 wordt gehouden in Kroatië. 
Tegenstanders in de groepsfase zijn 
Turkije, Wit-Rusland en Tsjechië.

Vervolgens bereikte Nederland door een 
61-73 op Oekraïne zelfs de laatste vier, 
maar de bondscoach wilde zichzelf nog 
niet rijk rekenen. Spandauw: “We hebben 
nog niets, alleen een paar drinkflessen 
van de FIBA. Pas als we winnen, zijn we 
zeker van een plak.”
Zijn woorden bleken profetisch. Rusland 
verwees de meiden van Oranje (73-55) 
naar de strijd om het brons. Tegen Turkije 
kreeg Nederland in de laatste dertig 
seconden van het duel drie kansen om 
te winnen of er een verlenging uit te sle-
pen, maar de bal wilde er niet in. En dus 
vloeiden er trainen. Spandauw: “Je speelt 
toch voor een medaille en daar ben je dan 
zó verschrikkelijk dicht bij...”
Van 4 t/m 14 juli mag Nederland bij het 
EK in de Turkse stad Samsun proberen 
de vierde plek van 2012 te overtref-
fen. Oranje zit in een poule met Servië, 
Oekraïne en Wit-Rusland.

 

VU18
trots overheerst
Ook Oranje VU18 liet met de vierde 
plaats bij het EK in de A-divisie zien dat 
Nederland bij de jeugd een Europese 
topper aan het worden is. “We wilden 
bij de eerste vijf eindigen om ons te 
plaatsen voor het WK onder 19”, stelde 
bondscoach Remy de Wit. “In mijn bele-
ving was het niveau op het EK veel hoger 
dan vorig jaar, toen we vijfde werden. In 
de voorbereiding hebben we twee keer 
van België verloren en zij degradeerden 
gewoon. Dat zegt genoeg.”
Met zeges op Kroatie (51-43), Slowakije 
(63-47) en Tsjechië (61-51) bereikte VU18 
in het Roemeense Boekarest ongeslagen 
de tweede ronde, waarna een cruciale 
68-66 zege op Servië de ploeg in de 
kwartfinales bracht tegen Turkije. Op 



VU17
boven verwachting
De jonge talenten van het Nederlandse 
vrouwenbasketball kregen de kans om 
zich in 2012 aan het eigen publiek te pre-
senteren bij het wereldkampioenschap 
voor U17-teams in de Amsterdamse 
Sporthallen Zuid. Dat is tevens de 
thuishaven van CTO Amsterdam 
Vrouwenbasketball, het opleidingspro-
gramma voor talentvolle Nederlandse 
basketbalsters.
Het werd een toernooi om nooit meer 
te vergeten, gekenmerkt door een 
goede organisatie en dito prestaties van 
Nederland VU17, dat per dag de tribunes 
voller zag lopen en het publiek trakteerde 
op goed basketball en een memorabel 
dansje. De start van het toernooi – een 
60-67 zege op Turkije – kon voor de 
ploeg van de bondscoaches Meindert 

van Veen en Remy de Wit niet beter. In 
de voorronde werd alleen van het onbe-
rekenbare Japan (53-73) verloren. 
Na klinkende zeges op Australië (62-70), 
Brazilië (62-42) en zelfs Spanje (56-73) 
mocht Oranje het in de kwartfinales op-
nemen tegen Canada. In een ware thriller 
die zich afspeelde voor volle tribunes trok 
de Noord-Amerikaanse ploeg net aan 
het langste eind en die klap miste zijn uit-
werking niet op de Nederlandse meiden. 
In de strijd om de plaatsen vijf t/m acht 
verloor Oranje van Australië (58-82) en 
België (65-70), maar op de uiteindelijke 
achtste plaats in het door de Verenigde 
Staten gewonnen evenement mocht de 
ploeg meer dan trots zijn. 
Dat gevoel verwoordde Meindert van 
Veen als volgt: “Mensen zijn onder de 
indruk van wat een klein land als het onze 
voor elkaar heeft gekregen. We hebben 
het goed gedaan met zijn allen. Als je als 

thuisland onderin bungelt, dan kan het 
zomaar niks worden. Maar de meiden 
hebben het boven verwachting goed 
gedaan. De combinatie der dingen heeft 
ervoor gezorgd dat het hele WK één 
groot succes is geworden.”

VU16 
niet tevreden
Door zeges op Duitsland (38-64) en Italië 
(49-47) was Nederland VU16 bij het EK in 
Hongarije na de groepsfase al zeker van 
handhaving in de A-divisie. Helaas moest 
de ploeg toen ook afscheid nemen van 
de geblesseerde Emese Hof en zonder 
de talentvolle center lukte het Oranje de 
rest van het toernooi niet meer om nog 
een wedstrijd te winnen. Nederlagen 
tegen Tsjechië, Frankrijk, Kroatië, 
Griekenland en Zweden deden de se-

lectie van bondscoach Bart Sengers op 
twaalfde plaats belanden, een verlies van 
drie plekken ten opzichte van 2011. 

Dat stemde niet tot tevredenheid bij 
Sengers. “We begonnen het toernooi 
fantastisch tegen Duitsland. Vervolgens 
verliezen we de eerste drie wedstrijden 
in de tweede ronde en dat was behalve 
tegen Frankrijk niet nodig. Het volgende 
doel was de negende plek, waar we met 
drie teams om streden waar we normaal 
gesproken van moeten winnen. Spanje-
Italië was de finale en dat is toch zuur, 
want Spanje hebben we het moeilijk 
gemaakt en van Italië hebben we zelfs 
gewonnen.”

VU16 treedt komende zomer weer aan 
bij het EK in de A-divisie (1 tot en met 11 
augustus) met België, Litouwen en Italië 
als tegenstanders in de groepsfase.
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Vrouwen
harde werk beloond
De nieuwe bondscoach Gertjan van der 
Linden was vanaf het eerste moment 
duidelijk: om een medaille op de 
Paralympische Spelen te kunnen winnen, 
moest er wat veranderen. Hij vroeg 
de speelsters een commitment met 
elkaar aan te gaan. Dat betekende in 
de praktijk twee keer per dag trainen en 
alle trainingsstages en oefentoernooien 
beschikbaar zijn. Veertien vrouwen 
zetten tien maanden lang hun sociale 
leven op een laag pitje, namen 
(onbetaald) verlof op of stelden hun 
studie een jaar uit. Alles voor dat ene 
doel: een Paralympische medaille.
Na diverse oefenstages in binnen- en 
buitenland deden de vrouwen eind juni 
in de Verenigde Staten mee aan het 
Lakeshore Tournament. Een zege op 
Duitsland en een nederlaag tegen het 
gastland na drie verlengingen maakten 
duidelijk dat Oranje op de goede weg was. 
Hoezeer het Van der Linden en zijn selectie 
ernst was om te vlammen in Londen bleek 
wel uit het feit dat de openingsceremonie 
voor de tv in het olympisch dorp 
werd bekeken. Nog voordat het vuur 
was ontstoken sliep de helft al. De 
openingswedstrijd van de Spelen op 30 
augustus om 13.00 uur stond al een half 
jaar met grote letters in ieders agenda.

De start van het toernooi was 
veelbelovend. In de bomvolle O2 Arena 
won Nederland met 35-62 van Groot-
Brittannië, dat voor eigen publiek ten 
onder ging aan de spanning. Ook Canada 
viel ten prooi (70-59) aan de Nederlandse 
rolstoelbasketbalsters, maar tegen 
Australië werd vervolgens de eerste 
nederlaag geleden: 49-58. Om tweede in 
de poule te worden moest in de laatste 
groepswedstrijd worden gewonnen van 

Brazilië. In die opdracht slaagde Oranje, 
door na een sterke tweede helft met 55-
42 te winnen. 
China was in de kwartfinale een niet 
al te lastig obstakel (59-37), waarna 
Nederland in de halve finale op aartsrivaal 
Duitsland stuitte. Beide landen maakten 
er een spannende wedstrijd van, waarbij 
Duitsland net aan het langste eind trok. 
Ondanks de 46-49 nederlaag was een 
medaille winnen nog steeds een reële 

optie. Het was knap dat de Nederlandse 
vrouwen zich voor het duel met de 
Verenigde Staten weer zo snel konden 
opladen. Oranje speelde een van de 
beste wedstrijden ooit en pakte het 
brons door met 47-71 te winnen van 
Team USA. Na de medaille-uitreiking in 
Londen volgden diverse huldigingen in 
het land, nominaties voor sportprijzen, 
een bezoek aan de koningin en een 
mooi eerbetoon tijdens de Final Four van 
de Dutch Women’s Basketball League.
Nederland heeft met het spel in Londen 
en het behaalde resultaat veel respect 
gekregen van andere toplanden. Veel 
trainingsuren maken zoals vijf jaar 
geleden met het CTO is ingezet, werpt 
z’n vruchten af. Jonge sporters een 
trainingsprogramma aanbieden om 
dagelijks met hun sport bezig te zijn, 
blijkt de bakermat voor succes op het 
internationale toneel. En daarbij loopt 
Nederland voorop.

De kroon op het werk!
2012 was voor het Nederlandse rolstoelbasketball een memorabel jaar. 

De vrouwenploeg baarde opzien met het winnen van de bronzen medaille bij 

de Paralympics. Helaas ontbraken de mannen in Londen. Voor hen was 2012 

een overgangsjaar. De jeugdploeg (U22) deed nuttige ervaring op bij 

het Europees kampioenschap.  
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Uitslagen 
Paralympics 

Poulefase

Nederland – Groot-Brittannië  62-35

Canada – Nederland  59-70

Nederland – Australië  49-58

Brazilië – Nederland  42-55 

Kwartfinale

Nederland – China  59-37

Halve finale

Nederland – Duitsland  46-49

3e/4e plaats

Verenigde Staten – Nederland  47-71



Mannen
pas op de plaats

Door het missen van Paralympische 
kwalificatie bij het EK in 2011 stond 2012 
voor de mannen vooral in het teken van 
heel veel trainen en alvast het vizier rich-
ten op Rio 2016. Omdat de Nederlandse 
rolstoelbasketballers de laatste jaren veel 
progressie hebben geboekt, waren ze in 
2012 een ideale oefentegenstander voor 
landen die wel naar Londen gingen. Zo 
deed Oranje in april mee aan een toer-
nooi in België met toplanden als Canada 
en Duitsland als tegenstander. Daarnaast 
werd er veel getraind op Papendal, waar 
de ploeg ook als gastheer optrad bij het 
Papendal Tournament. Tijdens dit toernooi 
verloor de ploeg onder leiding van hoofd-
coach Mustafa Jebari – Gertjan van der 
Linden was overgestapt naar de vrouwen 
– weliswaar de meeste wedstrijden, maar 
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mocht het zich een waardig tegenstander 
noemen voor de opponenten. Een aantal 
spelers reisde daarna naar Londen om de 
vrouwen aan te moedigen.
2013 zal in het teken staan van het EK 
in Frankfurt, waar Oranje de eerste stap 
moet zetten in de richting van Rio de 
Janeiro. Doel is kwalificatie voor het WK 
af te dwingen en zo de stijgende lijn voort 
te zetten. 

‘Hier heb je alles voor op zij gezet’
Bondscoach Gertjan van der Linden had na de nederlaag tegen Duitsland in de halve finale 
de zware taak zijn ploeg op te laden voor de strijd om het brons. Hoe deed hij dat? Van 
der Linden: “Na de wedstrijd heb ik ze toegesproken. Onze doelstelling was een medaille. 
Als je dan de halve finale bereikt, heb je twee kansen om dat te halen. De eerste was weg, 
maar we hadden nog een tweede. En wie zegt dat je die ooit in je sportcarrière nog een 
keer krijgt. Ik zei: ‘Hier heb je alles voor op zijn gezet. We kunnen van iedereen winnen, we 
spelen het beste basketball van alle landen hier in Londen.’ Tot 16-16 was het een wedstrijd, 
daarna zijn we gaan spelen, zo goed, ongekend. Iedereen was het er over eens dat wij het 
beste team waren. Misschien ga je dan niet met de grootste plak naar huis, maar we speel-
den tegen Amerika wel de beste wedstrijd van het toernooi. Een land waar je de afgelopen 
24 jaar niet van hebt gewonnen, versla je met 71-47.”

U22
vallen en opstaan
Sinds 2011 traint een kleine groep jeugd-
spelers wekelijks op zondag op Papen-
dal. Ook daar wordt geprobeerd struc-
tureel meer trainingsarbeid te verrichten. 
Onder leiding van bondscoach Irene Sloof 
bereidde de groep zich voor op het EK 
U22 in het Britse Stoke Mandeville, de 
bakermat van het rolstoelbasketball. 

Ter voorbereiding speelde de jeugd-
ploeg een aantal oefenduels, die een 
voorproefje waren voor het fysieke spel 
dat de jonge spelers bij het EK stond te 
wachten. De technische staf realiseerde 
zich maar al te goed dat het niveau bij 
een aantal deelnemende landen stukker 
hoger zou liggen. Veel spelers van die 
landen zijn ook basisspeler bij de senio-
renploeg.

Het doel voor Oranje was dan ook er-
varing opdoen. Elke wedstrijd kregen 
de spelers bepaalde opdrachten mee 
en het was opvallend dat ze, ondanks 
dat alle wedstrijden verloren gingen, 
elke keer weer vol enthousiasme aan de 
duels begonnen. Ze konden de discipline 
opbrengen om keer op keer tegen betere 
tegenstanders de gemaakte afspraken uit 
te voeren. In de laatste wedstrijd om de 
zevende plek (er deden acht landen mee) 
speelde Oranje gelijk op tegen Spanje en 
won het uiteindelijk op knappe wijze met 
32-37. Sloof was vol trots: “Hoe deze 
spelers elke dag met verloren wedstrijden 
zijn omgegaan en zich altijd als groep zijn 
blijven gedragen op en buiten het veld…, 
dat heeft voor deze overwinning gezorgd. 
Alsof ze nooit anders hebben gedaan.”



Terug op het oude nest
De kampioensbokaal van de NBB keerde 
terug naar de stad waar-ie al veertien 
keer eerder was te bewonderen. Dat 
werd hoog tijd, want het laatste Bossche 
kampioenschap dateerde van het sei-
zoen 2006/2007. EiffelTowers Den Bosch 
werd voor de vijftiende keer in de club-
historie kampioen van Nederland door in 
de finaleserie Zorg en Zekerheid Leiden 
te onttronen. De Bosschenaren beslisten 
de best-of-seven-serie met 4-1 in hun 
voordeel. 
Het lastigste karwei zat er toen al op voor 
EiffelTowers. De ploeg van Raoul Korner 
had in de halve finale diep moeten gaan 
tegen het met thuisvoordeel spelende 
GasTerra Flames. De best-of-five ging ‘all 
the way’ en in het beslissende duel won 
Den Bosch in een uitverkocht Martini-
plaza met het kleinst denkbare verschil: 
73-74. Zorg en Zekerheid Leiden had zich 

in de halve finale met 3-1 van Landstede 
Basketbal ontdaan.
ZZ Leiden kon in deze finale het thuis-
voordeel niet uitbuiten en zag de Bos-
schenaren door twee keer in de 5 Meihal 
te winnen een 3-0 voorsprong in de serie 
nemen. De Leidenaren spartelden nog 
wel even tegen met een 65-70 over-
winning in De Maaspoort in de vierde 
wedstrijd. Dat had de ommekeer in de 
serie kunnen zijn, ware het niet dat Eiffel-
Towers op 27 mei voor de derde achter-
eenvolgende keer in Leiden won en zo 
de landstitel naar zich toe trok.

‘Troostprijs’ voor Leiden
Een troostprijs kun je het natuurlijk niet 
noemen, want de basketballers van Zorg 
en Zekerheid waren uitzinnig van vreugde 
na het winnen van de nationale beker ten 
koste van Magixx Playing for Kidsrights. 
Het was de tweede bekertitel voor de 

Leidenaren in drie jaar tijd. Leiden won 
de finale van het NBB Bekertoernooi 
met veel machtsvertoon. De ploeg 
van Toon van Helfteren versloeg de 
Wijchense opponent in het goed gevulde 
Topsportcentrum Almere met 88-74.
De strijd ging alleen in de eerste vijf 
minuten gelijk op (14-12), daarna 
verdween Leiden al snel uit het zicht. Via 
28-17 aan het einde van het eerste kwart 
(met zeven turnovers van de Magixx) 
stond het bij de rust 42-31. 
Na anderhalve minuut in de tweede 
helft vluchtte Magixx-coach Michael 
Schuurs bij 49-33 al in een time-out. 
De Wijchenaren knokten zich nog wel 
terug naar 57-47 in de laatste minuut 
van het derde kwart, maar een 6-0 run 
van Leiden brak definitief het verzet van 
Magixx en bij 72-54 begon de Leidse 
aanhang al feest te vieren.

Titel voor Den Bosch 
en Lions,
beker voor Leiden en 
Lekdetec.nl
De basketballers van EiffelTowers haalden in het seizoen 2011/2012 

de landstitel weer terug naar Den Bosch. Zorg en Zekerheid moest 

zich tevreden stellen met het winnen van de nationale beker. Bij de 

vrouwen pakte ProBuild Lions het kampioenschap, terwijl Lekdetec.nl 

uit Bemmel de eerste grote prijs uit de clubhistorie behaalde, met het 

winnen van de Carla de Liefde Trofee.
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Seizoensprijzen 
2011/2012

MVP: 
Seamus Boxley (Zorg en Zekerheid Leiden)
All Star Team: 
Thomas Jackson (ZZ Leiden), Alex Wesby 
(GasTerra Flames), Markel Humphrey (Magixx 
Playing for Kidsrights), Seamus Boxley (ZZ 
Leiden) en Tai Wesley (EiffelTowers Den Bosch)
Meest efficiënte speler: 
Tai Wesley (EiffelTowers Den Bosch)
Beste speler U23: 
Thomas Koenis (GasTerra Flames)
Rookie of the Year: 
Valentijn Lietmeijer (Lasaulec Aris)
Most Improved Player: 
Leon Williams (Rotterdam Basketbal College)
Coach van het Jaar: 
Toon van Helfteren (Zorg en Zekerheid Leiden)
Scheidsrechter van het Jaar: 
Suat Goeydeniz 

Minuut stilte voor 
Ruud Sparreboom
 
De bekerfinale bij de mannen werd 
vooraf gegaan door een indrukwekkende 
minuut stilte voor de op 63-jarige 
leeftijd overleden Ruud Sparreboom, 
voorzitter van Rayon West en bevlogen 
aanjager van het jeugdbasketball 
in Nederland. “Met het overlijden 
van Ruud Sparreboom verliest het 
Nederlandse basketball een inspirerende 
persoonlijkheid en een geweldig mens; 
een levensgenieter met zijn hart bij de 
basketballjeugd heeft ons verlaten”. 
Met deze woorden bracht speaker Alex 
Nelissen een fraai eerbetoon aan een 
basketballdier in hart en nieren, die tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau werd 
benoemd, maar dat helaas niet meer zelf 
mee mocht maken.



Nummer vier voor 
ProBuild
ProBuild Lions, dat al drie landstitels achter 
zijn naam had staan (2001, 2007 en 2010), 
voegde daar in het seizoen 2011/2012 num-
mer vier aan toe. De club uit Landsmeer  
was in de finale van de play-offs met 4-2 
te sterk voor rivaal Challenge Sports/Bin-
nenland.Rotterdam. ProBuild legde de 
basis al meteen in de eerste wedstrijd door 
in Rotterdam met 67-82 te winnen. Wel-
iswaar trok Challenge Sports de stand in 
de finaleserie na een 61-66 uitzege in het 
vierde duel weer gelijk (2-2), maar de daar-
opvolgende thuisnederlaag (56-59) kwam 
Challenge Sports niet meer te boven, al 
verkocht het zijn huid duur. De nummer één 
van het reguliere seizoen, moest winnen in 
Landsmeer om er een beslissende zevende 
wedstrijd uit te slepen. Tot ver in het vierde 
kwart stond Challenge Sports aan de goede 

kant van de score, maar in de slotfase was 
ProBuild aan de hand van Molly McDowell 
net iets sterker. De 62-59 zege bracht het 
landskampioenschap naar de Lions.

De eerste prijs voor 
Lekdetec.nl
Met het winnen van de Carla de Liefde 
Trofee haalde Lekdetec.nl de eerste 
grote prijs in de clubhistorie binnen. In 
een zinderende bekerfinale trok de ploeg 
uit Bemmel tegen ProBuild Lions een het 
langste eind door met 62-57 te winnen.
Dat was op basis van de eerste helft een 
verrassing, want ProBuild bepaalde aan-
vankelijk wat er gebeurde in het Topsport-
centrum Almere. Na een gelijkopgaand 
eerste kwart (21-21) gaf Molly McDowell 
met een driepunter het startsein voor een 
2-10 run die ProBuild bij de rust een 23-31 
voorsprong bezorgde.
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Seizoensprijzen 
2010/2011

MVP (Sandra van Embricqs Award): 
Anouk Biesters (Lekdetec.nl)
All Star Team: 
Rachel Roubehie-Fissa (ChallengeSport/
Binnenland.Rotterdam), Jantine Kraak 
(ChallengeSport/Binnenland.Rotterdam), 
Zera Butter (CTO Amsterdam), 
Fieke Ligthart (Lekdetec.nl) en 
Anouk Biesters(Lekdetec.nl).
Coach van het Jaar: 
Bart Sengers (Eurosped)
Scheidsrechter van het Jaar: 
Edward van Ruiven
Belofte van het Jaar: 
Sharon Lammerink (Eurosped)

Alle kampioenen en bekerwinnaars van het seizoen 
2011/2012:

Lekdetec.nl kwam veel gretiger uit de 
kleedkamer en opende onmiddellijk de 
jacht, die een de Bemmelse club na dertig 
minuten spelen met 46-43 aan de leiding 
bracht. Toch kwam ProBuild weer voor 
met 52-53, waarna Janelle Bekkering 
haar ploeg definitief op de troon zette met 
twee scores en een nuttige verdedigings-
rebound. De slotfase werd door Lekdetec.
nl gedecideerd uitgespeeld.

Landelijke competitie
Mannen eredivisie: EiffelTowers Den Bosch
Mannen promotiedivisie: BC Apollo Amsterdam 
Mannen eerste divisie: Habitop Orca’s 
Mannen U20 eredivisie: EiffelTowers Den Bosch
Mannen U18 eredivisie: UBALL 
Mannen U16 eredivisie: Lokomotief  
Mannen U14 eredivisie: Rotterdam Basketbal 
Vrouwen eredivisie: ProBuild Lions
Vrouwen Final Four: Challenge Sports/
Binnenland.Rotterdam
Vrouwen promotiedivisie: De Groene Uilen 
Vrouwen U20 eredivisie: STOL-Grasshoppers 
Rolstoel eredivisie: BC Verkerk
Rolstoel toernooidivisie A: Challenge Sports 
Arrows ‘81 2 
Rolstoel toernooidivisie B: DOV 
Rolstoel toernooidivisie C: GSVA 

Beker
Mannen: Zorg en Zekerheid Leiden
Vrouwen: Lekdetec.nl Batouwe
Mannen U20: GasTerra Flames 
Mannen U18:EiffelTowers Den Bosch 
Vrouwen U20: Lokomotief 
Rolstoel: BC Verkerk

Supercup
Mannen: Zorg en Zekerheid Leiden 
Vrouwen: ProBuild Lions 
 
NJK’s
Mannen U12: BS Leiden 
Vrouwen U18: BV Den Helder 
Vrouwen U16: STOL-Grasshoppers 
Vrouwen U14: ProBuild Lions 
Vrouwen U12: Eurosped Twente



Een goed programma met 
ambitieuze talenten
CTO Amsterdam Vrouwenbasketball kan terugkijken op een succesvol verlopen derde seizoen. De talentenopleiding, 

een samenwerking tussen CTO Amsterdam, NOC*NSF en de NBB, begint steeds meer zijn vruchten af te werpen.  Eén 

ding is inmiddels wel duidelijk: CTO Amsterdam levert talentvolle basketbalsters af, die het niveau van het Nederlandse 

vrouwenbasketball omhoog brengen. Zowel bij de nationale selecties als in de eredivisie.
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Ook in het derde jaar werd inhoudelijk 
een goed programma met ambitieuze 
talenten gedraaid. Aan het einde van het 
seizoen stroomden maar liefst zeven 
speelsters uit naar clubs in Nederland 
en verdiende één speelster (Marlou de 
Kleijn) een professioneel contract bij Cadi 
ICG Software in de hoogste Spaanse 
divisie. Daarnaast maakte een andere 
CTO’er, Tessel van Dongen, de overstap 
naar een ander talentenprogramma van 
CTO Amsterdam, het vrouwen Rugby 
Sevens, waar ze inmiddels deel uitmaakt 
van het Elite Team.
Daarnaast was CTO Amsterdam 
Vrouwenbasketball hofleverancier voor 
de nationale jeugdteams die in de 
zomer van 2012 geweldig presteerden. 
Nederland VU20 en Nederland VU18 
nestelden zich definitief in de top van 

Europa door vierde te worden op 
het EK, terwijl de VU17-ploeg bij het 
wereldkampioenschap de zeer fraaie 
achtste plaats veroverde. Dat gebeurde 
voor goed gevulde tribunes in de 
Sporthallen Zuid, tevens de thuisbasis 
van CTO Amsterdam Vrouwenbasketball. 

Talentcoach Remy de Wit kijkt met een 
positief gevoel terug op 2012. Volgens 
De Wit begint de weerstand die er 
aanvankelijk tegen het CTO was steeds 
meer te verminderen. “Je ziet dat de 
kwaliteit van de Nederlandse speelsters 
toeneemt en daar leveren wij ook een 
bijdrage aan. Dat zie je in de competitie 
en bij de nationale teams. Speelsters die 
uitstromen gaan in sterke buitenlandse 
competities spelen, of in de Nederlandse 
eredivisie. Het mes snijdt aan twee 
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Aantal NBB Basketball 
Academies naar vijf
Er wordt werk gemaakt van de ontwikkeling van basketballtalent in Nederland. Op 
meerdere plaatsen in Nederland  zijn óf worden initiatieven genomen om het niveau 
van het Nederlandse basketball omhoog te brengen door de talentenontwikkeling bij 
jongens en meisjes te verbeteren en te optimaliseren. In 2011 kregen de Basketball 
Academies van Limburg en Zwolle als eerste een officiële NBB-status, waarbij wordt 
voldaan aan de eisen die NOC*NSF aan regionale trainingscentra stelt. 

In 2012 kwamen daar Utrecht (9 juni), Twente (12 juli) en Groningen (1 oktober) bij. 
In Leiden, Rotterdam, Arnhem en Amsterdam zijn ook basketballopleidingen bezig zijn 
om ‘convenanten’ op te stellen met als doel een NBB Basketball Academy te worden. 

Bovendien wordt in Den Bosch, Friesland, het Delta-gebied (Zeeland en West-Brabant) 
en Almere gekeken of het haalbaar is om op die plekken ook een NBB Basketball 
Academy te beginnen.

kanten. Dat het schuurt bij de clubs, dat 
snap ik. Dat ze er tegen ageren, snap 
ik ook. Maar ik zeg altijd: onbekend 
maakt onbemind. Misschien was de 
CTO-organisatie daar zelf ook debet 
aan. Maar we werken daar hard aan. 
We publiceren onze drills, we zoeken 
de media op, we organiseren acties 
– zoals de mini van de week –, om de 
band met de clubs te verstevigen en de 
breedtesport erbij te betrekken. Clubs 
komen langs voor een kijkje in de keuken. 
We treden naar buiten toe, laten meer 
zien wat we doen en wat we al deden.”
Volgens De Wit werden in 2012 de 
doelstellingen gehaald. “Met Oranje 
VU18 zijn we vierde geworden en gaan 
naar het WK onder 19. Met VU17 worden 
we achtste op het WK. En dat voor 
zo’n klein landje. We doen dit echt heel 

erg goed. Weet je, internationaal is het 
CTO veel groter dan in de Nederlandse 
basketballwereld. Alle grote Europese 
clubs weten dat CTO Amsterdam 
Vrouwenbasketball bestaat. Het bewijst 
zich, dat zie je aan de prestaties van de 
nationale teams.”
Over de toekomst is hij ook positief:  “We 
zijn stabiel. Met NOC*NSF bekijken we op 
dit moment de stappen die we moeten 
zetten en kijken we naar de Olympische 
planning voor de komende vier jaar. Hoe ga 
je met elkaar door om de talentontwikkeling 
nog verder te optimaliseren? En wensen 
hebben we altijd, maar je moet wel 
realistisch blijven. We hebben een lange 
lijst met haalbare doelen. Dit jaar zetten we 
enorme stappen in de samenstelling van de 
staf, steeds meer coaches melden zich aan 
om te helpen.”



Dunkerbasketball

Het concept Dunkerbasketball – voorheen 
Peanutbasketball – is speciaal ontwikkeld 
voor kinderen in de basisschoolleeftijd. 
Het is een spelvorm op een half veld met 
twee baskets en een kleinere bal. Er wordt 
3-tegen-3 gespeeld, zodat alle kinderen 
actief betrokken zijn bij het spel en op een 
laagdrempelige manier kennismaken met 
basketball. Maar Dunkerbasketball is nog 
meer. Het is een eigentijds platform om 
kinderen zoveel mogelijk plezier te laten 
beleven aan basketball. Hieronder een 
overzicht van alle projecten en producten 
die daarbij horen.

Dunkers Kids Club
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd 
is er de Dunkers Kids Club, genoemd 
naar Dunker, de mascotte van het 
Nederlandse basketball! De club heeft 
een eigen site, waar kinderen de laatste 
basketballnieuwtjes kunnen checken, 
allerlei basketballinformatie voor hun 
spreekbeurt kunnen vinden, special 
reporter kunnen worden en leuke prijzen 
kunnen winnen!

Leden van de Dunkers Kids Club 
•	 Ontvangen een oorkonde van 

lidmaatschap
•	 Hebben jaarlijks toegang tot 1 DKC dag 

•	 Kunnen een gratis spreekbeurtpakket 
bestellen

•	 Maken elke maand automatisch kans 
op leuke prijzen in de DKC loting

•	 Blijven op de hoogte van alle Dunker 
activiteiten

dunkerskidsclub.hyves.nl
De Dunkers Kids Club heeft op hyves 
al 75.000 aanhangers. Ze kunnen daar 
de laatste video’s checken, meepraten 
op het forum, meedoen aan polls en 
krabbels zetten.

Dunkertoernooi
Een Dunkertoernooi is de ideale manier 
om kinderen kennis te laten maken met 
de vereniging. Het is een leuke afsluiting 
voor clinics/lessen op basisscholen of in 
de BSO, maar ook binnen de vereniging 
is een Dunkertoernooi een geweldig 
evenement. De NBB ondersteunt graag bij 
het organiseren van een Dunkertoernooi. 

belangrijke normen en waarden. Niet 
alleen binnen de sportles zijn ze van 
toepassing, maar ook op het schoolplein, 
in de klas en in de vereniging. Bij de 
lessen gaat het niet om winnen; Fun en 
de STAR-waarden staan centraal.
De unieke vrolijk gekleurde STAR-bal 
heeft een belangrijke rol binnen deze 
lessenreeksen. Door zich volgens de 
STAR-waarden te gedragen wordt elke 
deelnemer een echte Basketball STAR! 
Op de site www.dunkerskidsclub.nl is 
allerlei informatie te vinden over deze 
lespakketten waarmee kinderen in een 
sportieve, leuke en uitdagende setting 
bewust worden gemaakt van hun gedrag 
en die voor een merkbare positieve 
gedragsverandering kunnen zorgen. In 
2012 werden meer dan 100 Dunker Skills 
lespakketten verspreid in het land. Het 
aantal leden van de Dunkers Kids Club 
groeide naar 300 kinderen.

Basketball Unites
Ook in 2012 is Basketball Unites (BU), de afdeling basketballontwikkeling van de NBB, weer volop bezig geweest om 

zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met basketball. De bond boekt al sinds 2007 successen met projecten 

in de wijken, in de kinderopvang, op basisscholen, op middelbare scholen, in het speciaal onderwijs, in sporthallen, in 

gymzaaltjes en op pleintjes. Daarbij hanteert BU de lijnen Dunkerbasketball (5 t/m 12 jaar) en Streetball (vanaf 12 jaar).

Ontwikkeling16

Ook in 2012 werd weer het Grote Zwarte 
Pieten toernooi gehouden. Maar liefst 
176 deelnemers, 57 zwarte pieten, 
Sinterklaas en Dunker maakten er op 
24 november in Utrecht een geweldig 
basketballevenement van.
 
STAR
Kinderen willen spelen en successen 
beleven. Dat laatste maakt het spelletje 
leuk. Vaak krijgt het kind dat de oefening 
technisch het beste tot uitvoering kan 
brengen de meeste aandacht. Degene 
die minder goed is moet daar meer 
moeite voor doen, terwijl hij of zij zich 
misschien veel beter gedraagt. Maar 
wordt dit wel eens gecomplimenteerd?
Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en 
Respect, samengevat STAR, is het 
hoofdonderwerp van de lespakketten 
Dunker Skills Be a STAR en Dunker Skills 
Be a Basketball STAR. Spelenderwijs 
maken kinderen kennis met deze 
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Dunker Skills Be a STAR
5 t/m 12 jaar • 15 t/m 30 kinderen • 50 minuten 
per les • 4 lessen • Tijdens schooltijd

Dunker Skills Be a STAR is de lesmethode 
voor het basisonderwijs. De lesmethode 
bestaat uit één klassikale les en drie 
lessen in de gymzaal. Aan de hand van 
het instructieboekje kunnen de klassenles 
en gymlessen gegeven worden door 
de groepsdocent en/of vakdocent/
combinatiefunctionaris. De lessen kunnen 
worden gegeven met het standaard 
gymzaalmateriaal.

‘Er wordt een bewustzijn gecreëerd 
op welke manier kinderen aan 

het sporten zijn en op welke manier 
ze met elkaar omgaan.’ 

Lea Dasbergschool - Docent 

Dunker Skills Be a Basketball STAR
5 t/m 12 jaar • t/m 16 kinderen • 60 minuten per les 
• 10 lessen •	Na schooltijd •	In de BSO of vereniging

Dunker Skills Be a Basketball STAR is de 
lesmethode voor het naschoolse aanbod. 
De lesmethode bestaat uit tien lessen in 
de gymzaal.  

‘Super leuk concept 
en werkt erg goed!’ 

Diana Derkx - Trainer basketball 
vereniging Almonte (Eindhoven)

Aan de hand van het instructieboekje 
kunnen de gymlessen gegeven worden 
door de pedagogisch medewerker en/
of vakdocent/combinatiefunctionaris. 
De lessen zijn geschikt voor groepen 
tot zestien kinderen en kunnen gegeven 
worden met het standaard gymzaal 
materiaal. 

Basketball’sCool
5 t/m 12 jaar • instuif in de vereniging • vaste 
dag en tijdstip in de week • BU lidmaatschap 

Bij de Basketball’sCool kunnen kinderen 
op een vaste dag en vast tijdstip training 
krijgen van trainers van de lokale 
basketballvereniging, zonder dat ze 
direct in een competitie spelend team 
worden gezet. Het is een permanente 
instuif. In de lijn van Dunkerbasketball 
draait het bij de lessen om samen 
spelen en plezier maken. De kinderen 
ervaren de voordelen van sporten in 
groepsverband en maken zo op een 
leuke, intensieve en gezellige manier 
kennis met basketball. Steeds weer is 
gebleken dat de stap van schoolactiviteit 
naar spelen in competitieverband bij 
een club soms voor veel kinderen nog 
te groot is. Via de Basketball’sCool 
kunnen de kinderen in hun eigen tempo 
kennis maken met basketball. De 

NBB heeft speciaal voor deze groep 
kinderen een flexibel lidmaatschap in het 
leven geroepen, zodat meer kinderen 
op een laagdrempelige manier in 
aanraking komen met basketball en toch 
opgenomen worden in de vereniging. 
De kinderen betalen per keer een kleine 
bijdrage of kunnen kiezen voor een 
voordelige strippenkaart.
De Basketball’sCool is een ideale 
opvolger van de Dunker Skills-lessen 
die tijdens school of naschools worden 
gegeven. Overigens staan Dunker Skills 
Be a STAR, Dunker Skills Be a Basketball 
STAR en Basketball’sCool staan op de 
Sportimpuls Menukaart.

Streetball

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

Streetball Masters
Streetball Masters is de 
pleintjesbasketballtour van de 
Nederlandse Basketball Bond. 2012 
was voor Streetball Masters een erg 
succesvol jaar, waarbij het aantal 
voorronden, teams en deelnemers 
wederom steeg ten opzichte van het jaar 
ervoor. Een aantal cijfers op een rijtje: 

 11.000  SBM flyers
 1100  SBM posters 
 8000  toeschouwers Finaleweekend SBM 
 7729  views SBM Youtube films 
 1729  deelnemers
 1500  SBM t-shirts deelnemers 
 1155  unieke deelnemers
 671  likes voor de Streetball Masters  
  Facebookpagina
 458  FIBA Europe t-shirts deelnemers  
  Finaleweekend  
 455  teams 
 246  finalisten 
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Er werden voorronden georganiseerd 
in Assen, Eindhoven, Amsterdam, 
Achterhoek, Utrecht, Heerenveen, 
Woudrichem, Tilburg, Almelo en 
Den Haag. De afsluiting van de tour 
was de grote finale, het Nederlands 
Kampioenschap Streetball, wederom 
op het Spuiplein in Den Haag. De 
finale was dit jaar extra speciaal door 
de samenwerking met ST4R en FIBA 
Europe. Gezamenlijk werd het Spuiplein 
omgetoverd tot een streetballwalhalla 
met maar liefst tien half courts. Nieuw 
was de Streetball Masters Celebrity 
Game, waarbij het team van Rigby-
frontman Christon Kloosterboer won 
van 3FM-dj en Streetball Masters-
ambassadeur Sander Lantinga en 
consorten. Mike Nahar schoot in de 
slotseconden de winnende bal raak.

Tijdens de finaledag gingen de titels naar:

Meisjes U15: She Devils
Jongens U15: Musquitos
Meisjes U18: Loko
Jongens U18: BallazGround Rookies
Vrouwen U23: Lame
Mannen U23: Niet Normaal
Vrouwen 23+: ST4R Diva’s  
Mannen 23+: Adria Airways (Slovenië)
Rolstoel:  BC Amsterdam

NBA2K 3 Point contest
Mannen:   Sherwin Demei 
Vrouwen:  Danisha Kruiner

In totaal kwalificeerden vier teams zich 
via Streetball Masters voor internationale 
toernooien. BallazGround Rookies en 
LOKO plaatsten zich voor het 3x3 WK 
U18 in Madrid. ST4R Diva’s nam deel 
aan het eerste WK 3x3 voor senioren 
in Athene en de mannen van JR4BALL 
deden mee met de World Tour editie in 
Madrid. De visie ‘from the streets to the 
World Stage’ werd daarmee realiteit.

College Streetball
College Streetball is een project van 
de Nederlandse Basketball Bond 
(NBB) waarbij streetballactiviteiten 
worden aangeboden op MBO-
scholen, in samenwerking met 
basketballverenigingen. Met College 
Streetball wil de NBB jongeren in het 
Middelbaar Beroeps Onderwijs meer 
laten sporten en bewegen, zowel onder 
als na schooltijd. Het project is tot stand 
gekomen middels subsidie van het 
ministerie van VWS en de MBO-Raad en 
met medewerking van NOC*NSF.
In 2012 hebben zeven MBO-scholen 
geparticipeerd in het project: ROC 
Midden Nederland, ROC van Amsterdam, 
Friesland College, Noorderpoort, ROC 
Scalda, ROC Flevoland en het Nordwin 
College. Op deze scholen hebben op 
achttien verschillende locaties activiteiten 
plaatsgevonden.

City Streetball
In het City Streetball project organiseert 
de Nederlandse Basketball Bond in 
samenwerking met lokale basketball-
verenigingen structureel, op vaste dagen 
en tijden, basketballactiviteiten op be-
staande basketballpleintjes in de wijk.
Het project is ontstaan vanuit een sub-
sidie verstrekt door NOC*NSF. Ondanks 
dat deze subsidie in 2011 afliep, zijn alle 
vier de deelnemende steden (Den Haag, 
Tilburg, Heerenveen, Almelo) zelfstandig 
verder gegaan met het aanbieden van 
activiteiten voor de lokale jeugd. 
Daarnaast was 2012 een jaar van 
investeren in de toekomst. City Streetball 
werd toegevoegd aan de Menukaart 
binnen de ‘Sportimpuls’-subsidiestroom. 
In totaal gaan in 2013 in vier steden City 
Streetball-activiteiten georganiseerd 
worden door middel van deze subsidie, 
namelijk in Heerenveen, Werkendam, 
Amsterdam en Utrecht. 

Er zijn zeventien Streetball Experiences 
georganiseerd waaraan in totaal 2.650 
studenten hebben deelgenomen. Er 
hebben 1.300 studenten aan één of meer 
lessen streetball deelgenomen en bijna 
200 studenten hebben gestreden om 
prijzen op een streetballtoernooi. 
Daarnaast hebben zo’n 60 docenten, 
studenten en trainers de workshop 
streetball gevolgd.
Het project is een groot succes geworden 
met dank aan de subsidiepartners, 
NOC*NSF, de zeven MBO-scholen, de 
betrokken basketballverenigingen Dyna 
’75, Aris, De Groene Ster, Utrecht Bull’s, 
SBU, Almere Pioneers, BC Vlissingen 
en RTC Noord; en de zelfstandige 
basketballaanbieders Sportassist, Fun4All 
en ProBall. 
In 2013 maakt College Streetball 
onderdeel uit van de Sportimpuls 
Menukaart, zodat verenigingen subsidie 
aan kunnen vragen voor dit project. 
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Ambassadeurs 
Basketball Unites beschikt over een 
team van speciale ‘ambassadeurs’ 
die worden ingezet bij activiteiten om 
basketball onder de aandacht te brengen 
en jong en oud aan het bewegen te 
krijgen. De BU-ambassadeurs zijn stuk 
voor stuk mensen die hun sporen in het 
basketball hebben verdiend en op een 
goede, waardige wijze de sport aan de 
man kunnen brengen. Op dit moment 
bestaat het ambassadeursteam uit tien 
personen:

Mike Nahar: kwam 48 keer uit voor 
het Nederlands team. Mike wordt vooral 
ingezet als clinician.
Henk Pieterse: is in het hele land 
bekend om zijn clinics. Heeft voor iemand 
van 2.11 meter een goede moonwalk in 
huis.
Jeanine Tjin-A-Sioe: voormalig 
eredivisiespeelster die ook wel raad weet 
met kids en clinics.
Cees van Rootselaar: deze 
118-voudig international is clinician en was 
in 2011 Head Coach bij de NBB Camps.
Wendy van der Wal: 
rolstoelbasketballinternational die al 
haar enthousiasme er tegenaan gooit bij 
clinics.
Paul Toes: 
rolstoelbasketballinternational bij de 
mannen. Wordt vooral ingezet als 
clinician.
Sandra van Embricqs: met haar 
WNBA-verleden en 94 interlands een 
zeer gerespecteerd ambassadeur.
Vincent Krieger: ex-international 
Krieger (86 interlands) wordt 
voornamelijk ingezet bij Streetball-
activiteiten van de NBB.
Fun4All: (Roel Stuifmeel en Marvin 
van der Houwen): zij geven veel 
basketballclinics in het land en laten op 
die manier heel veel kinderen kennis 
maken met de basketballsport.

De Head Coaches waren Eric Buis 
(camp 1), Hakim Salem (camp 2) 
en Jannemiek Kuijpers (camp 3 
en 4). Samen met hun dertig coaches 
bezorgden zij de in totaal 241 campers 
een week vol fundamentals, trainingen, 
toernooitjes en gezelligheid. 
De campers werden ook nog eens 
getrakteerd op een bezoek en clinics van 
ex-internationals en BU-ambassadeurs 
Cees van Rootselaar en Henk Pieterse. 

Deelnemersaantallen NBB Camps 2012:

Camp 1 (15 t/m 20 jaar): 81
Camp 2 (12 t/m 15 jaar): 48
Camp 3 (12 t/m 15 jaar): 59
Camp 4 (8 t/m 12 jaar): 53
Totaal:  241

Jeugdrolstoelbasketball
Het Nederlands kampioenschap 
regioteams Jeugdrolstoelbasketball 
heeft inmiddels een vaste plek op de 
basketballkalender. Op zondag 15 april 
vond in het Topsportcentrum Almere de  
tweede editie plaats. Gedurende de hele 
dag vochten negen regioteams om de 
titel.
Regio Brabant won na een spannende 
finale wederom het kampioenschap, door 
met 14-10 van Regio Oost Nederland te 
winnen. Het brons ging naar Regio Zuid-
Holland Zuid dat Regio Zeeland versloeg 
met 11-10.
De dag werd omlijst door de Basketball 
Race4Fun van Basketball Unites en 
een demonstratiewedstrijd tussen de 
Nederlandse rolstoelbasketbalsters en 
Canada.
Het NK was de afsluiting van de 
jeugdcompetitie rolstoelbasketball die in 
het seizoen 2011/’12 voor de tweede keer 
werd georganiseerd. Deze competitie 
is met support van de Johan Cruyff 
Foundation gerealiseerd. De Johan Cruyff 

NBB Camps
StayOkay in Elst was 18 jaar lang de 
thuisbasis van de NBB Camps. Doordat 
het terrein tegen de vlakte ging, werd 
in 2012 uitgeweken naar StayOkay in 
Valkenswaard. Het nabijgelegen Health 
en Sports Club Valkencourt werd tijdelijk 
omgetoverd tot een basketballhal.

Foundation ondersteunt de NBB met het 
project Jeugdrolstoelbasketball. In 2009 
is het projectplan ‘Seven Up’ gestart 
met als doel het rolstoelbasketball 
in Nederland (als breedtesport) te 
ontwikkelen. Het project is mogelijk 
gemaakt door subsidie van NOC*NSF en 
de Johan Cruyff Foundation.
Het plan behelst onder meer het 
opzetten van regio’s in Nederland 
waar gehandicapte jongeren en 
jong volwassenen worden geholpen 
om via revalidatiecentra en speciaal 
onderwijs de weg te vinden naar de 
sportvereniging, waar ze georganiseerd 
en begeleid in teamverband kunnen gaan 
sporten. 
Eén van de resultaten van bovengenoemd 
project is de realisatie van een heuse 
jeugdcompetitie rolstoelbasketball waar 
gedurende het gehele seizoen zo’n 75 
kinderen aan deelnamen.



Opleidingen

In het kader van het Strategisch 
Plan van de NBB zal er ook één 
en ander veranderen voor de 
scheidsrechterscommissie(s). De oplei-
dingen vallen onder de nieuwe Educa-
tiecommissie en de planning onder een 
nieuw te vormen werkgroep. Er blijft wel 
een commissie specifiek voor arbitrage 
bestaan.

Met ingang van januari 2012 zijn de 
A-arbiters, die in de eredivisie bij de 
mannen (Dutch Basketball League) 
fluiten, in dienst gekomen van de NBB. 
Naar aanleiding van een onderzoek van 
de belastingdienst is geconcludeerd dat 
sprake is van een werkgever-werknemer 
verhouding. Vandaar deze aanpassing.

Voortaan één reglement
Er is in 2012 weer het nodige gebeurd op het gebied van de arbitrage. Zo is er een start gemaakt met het integreren 

van het arbitragebeleid van de rayons met het landelijke beleid. Er zal in de nieuwe organisatie van de Nederlandse 

Basketball Bond sprake zijn van één scheidsrechtersreglement.

Zowel voor de A-arbiters en commis-
sarissen als voor andere groepen zijn er 
in 2012 diverse bijeenkomsten geweest, 
naast de gebruikelijke stagedagen. Er is 
ook een nieuwe ‘potential groep’ ge-
vormd van jonge beloftevolle arbiters die 
extra begeleid zullen gaan worden.

Internationaal waren de Nederlandse 
scheidsrechters behoorlijk actief op de 
Europese velden. De ‘internationals’ kre-
gen nominaties voor jeugd EK’s, Europa 
cup-wedstrijden en interlands. Daarnaast 
floot Antio Sinterniklaas op het zeer suc-
cesvol verlopen WK Vrouwen U17 dat in 
de Amsterdamse Sporthallen Zuid werd 
gehouden. Hij floot daar één van de halve 
finales.

Onze internationale rolstoelarbiters heb-
ben in 2012 ook verschillende nominaties 
gekregen. Saskia Warmerdam heeft 
gefloten op de Paralympics in London 
en daar een van de twee halve finaledu-
els mogen leiden. Edwin Wallaart was in 
Londen als supervisor aanwezig namens 
de internationale federatie IWBF. Wallaart 
is daarnaast in 2012 ook benoemd als 
National FIBA instructor.

Arbitrage20
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Op weg naar nieuwe structuur
In 2012 is volop gewerkt aan de screening en evaluatie van de opleidingsopzet die de laatste jaren volgens de 

competentiegerichte wijze van opleiden is ingericht. Het gaat hier om het lesmateriaal voor cursisten én opleiders, 

alsmede de workshopinhoud van de opleidingen maar ook bijvoorbeeld het basketball specifieker maken van de Proeve 

van Bekwaamheid (PvB). Om een hoger slagingspercentage op alle niveau’s te bereiken is een eenduidige opzet van 

het lesmateriaal voor alle opleidingen noodzakelijk.

De focus lag hierbij op niveau 2. In 2012 
heeft een audit plaatsgevonden vanuit 
NOC*NSF, waarbij alle officiële bondsdo-
cumenten zijn getoetst. Door de positie-
ve audit zal de NBB ook in 2013 weer 
outputsubsidie ontvangen voor gediplo-
meerde trainer/coaches.  
Eén en ander heeft te maken met de 
nieuwe, aangepaste Kwalificatie Struc-
tuur Sport die sportbreed is uitgerold. 
Naast de kwalificatieprofielen voor 
trainers/coaches en opleiders, zijn deze 
nu ook vastgesteld voor instructeurs 
en officials. In 2013 bestaat de uitda-
ging uit het inrichten van de huidige 
scheidsrechtersopleidingen volgens de 
nieuwe KSS-structuur. Er zal een nieuwe 
(basketballspecifieke) opleidingsstruc-
tuur moeten komen van niveau 1 t/m 4, 
lesmateriaal moet worden ontwikkeld, 
workshops worden ingevuld en opleiders 
worden bijgeschoold. 

Halverwege het jaar is de Educatie 
Commissie benoemd met als primaire 
verantwoordelijkheid het waarborgen van 
de opleidingsstructuur van de reguliere 
opleidingen voor sporttechnisch-, arbitre-
rend en bestuurlijk kader én indirect de 
begeleiding en opleiding van spelers. 

Naast de reguliere opleidingen en 
bijscholingen hebben er ook bijscholingen 
plaatsgevonden voor praktijkbegeleiders 
in de sport en voor de praktijkbegeleider 
arbitrage. Ook zijn er diverse opleiders 
gekwalificeerd in hun rol als leercoach, 
expert en/of PvB-beoordelaar. 

Ook de Toetsingscommissie is opnieuw 
ingericht met als verantwoordelijkheid 
het vaststellen van de PvB’s en Toets-
plannen. De Toetsingscommissie heeft 
zich in 2012 tevens beziggehouden met 
de beoordeling van Eerder Verworven 
Competenties en Kwalificaties (EVC’s en 
EVK’s). Vanuit de Educatie Commissie 
wordt er gewerkt aan een Masterplan 
Educatie, dat geagendeerd staat voor de 
AV van juni 2013. 

Er zijn dit jaar twintig opleidingen georga-
niseerd, waaronder een aantal interne 
(verenigings) BT2-opleidingen én is er 
wederom samengewerkt met een aantal 
onderwijsinstellingen. Hieronder staat 
een overzicht van het aantal afgeronde 
opleidingen en/of bijscholingen:

Opleiding Aantal Geslaagden/
  Deelnemers

Rolstoelbasketballtrainer 1 15
Scheidsrechter D 3 30
Basketball Trainer 2 7 44
Basketball Trainer 3 8 60
Basketball Trainer 4 1 12
Coachclinic 5 305

De NBB ontvangt subsidie van het 
ministerie van VWS om tot en met 2016 
de boodschap van het programma VSK 
dusdanig in de organisatie te integreren, 
dat het een onderwerp is dat niet meer is 
weg te denken uit het basketball. Dit wordt 
onder andere bereikt door het in te passen 
bij opleidingen voor trainers, opleidingen 
voor arbiters, NBB-activiteiten, de identiteit 
van bondsorganisatie en verenigingen, en 
de communicatie.

De subsidie die de NBB ontvangt, wordt o.a. 
ingezet ter ondersteuning van verenigingen. 
Er worden verschillende activiteiten 

Veilig Sportklimaat

Halverwege 2012 is binnen de NBB het project ‘Naar een veiliger sportklimaat’ gestart. Dit 
programma is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom 
de sport aan te pakken. Het project wordt uitgevoerd door de sportbonden en NOC*NSF. 

georganiseerd, gericht op verenigingen en 
in het bijzonder op bestuurders, trainers/
coaches en scheidsrechters. Een aantal 
voorbeelden van de activiteiten die in 
2012 hebben plaatsgevonden is: uitrollen 
campagne ‘Onze Scheids, Mijn Held’; 
onderzoek topdrie ergernissen in de sport; 
organisatie modules mentale weerbaarheid 
en praktijkbegeleiders voor arbiters; 
opstellen clubarbitrageplan; afname 
van intakes bij verenigingen; bezoeken 
theatervoorstellingen ‘Wel winnen hè’; 
inzetten trajecten Sportief Coachen en de 
organisatie van bijscholingsmodules voor 
trainers/coaches.

Opleidingen



Seizoen 2011/2012 bood een stroom 
aan ontwikkelingen. Streetball Masters 
breidde zich uit naar tien voorronden en 
finaleweekend op diverse A-locaties, 
met 455 teams en 1729 deelnemers. 
Basketball.nl werd gelanceerd, met een 
uitgebreidere digitale service naar leden 
en basketballfans. De jongere doelgroep 
6-12 jaar werd anders benaderd. Het 
platform kreeg een nieuwe look and feel 
en heet voortaan Dunkers Kids Club. 
Hierbij werd tevens een nieuwe vorm van 
(gratis)lidmaatschap geïntroduceerd. Het 
weekend van de NBB Bekerfinales stond 
in het teken van onderzoek en analyse 
van de bezoekende fans. Dat leverde 
veel informatie omtrent sponsorobjec-
ten en doelgroepwensen op. Sponsors 
omarmden in 2012 diverse basketballpro-
ducten waaronder Streetball Masters (2K 
en Schelde Sports), het WK VU17 (Van 
der Valk hotel Schiphol A4, Sport Match, 
Xtandit en Galaxy Group), de Bedrijven-
dag Bekerfinale (Uniglobe Alliance Tra-
vel), het vrouwen rolstoelbasketballteam 
(HHS) en het nationale mannenteam 
(Sport1).

Sterke groei social media
De bond voorziet leden en overige fans 
van het laatste nieuws via www.basket-
ball.nl, de nieuwsbrief en social media 
(Hyves, Facebook, Twitter en YouTube). 

De nieuwsbrief verschijnt maandelijks en 
heeft drieduizend abonnees. De social 
mediakanalen groeiden sterk in 2012, 
vooral tijdens de evenementen zoals 
de NBB Camps, de EK-kwalificatie-
wedstrijden en het WK VU17. Op Hyves 
had de Dunkers Kids Club op de peildatum 
31 december 75.000 leden. Op Facebook 
had Basketball.nl 1550 volgers (ruim 200 
procent groei t.o.v. 2011) en op Twitter 
1900 volgers (een verdubbeling t.o.v. 2011).

Streven naar meer bezoekers
De NBB beseft dat het bij thuisinterlands 
veel meer dan voorheen moet inzetten op 
goed gevulde venues. Een goed voorbeeld 
daarvan waren de volle tribunes bij het WK 
VU17 in Amsterdam.

Fans en leden beter informeren
De NBB ging in 2012 nadrukkelijker aan 
de slag om basketballfans en supporters 
beter te bereiken en te informeren, 

in samenwerking met onder andere 
sponsoren. Niet door veel geld te steken 
in campagnemiddelen, wél door meer 
initiatieven te ontplooien op het gebied 
van communicatie. Met als doel een 
grotere groep Nederlanders ervan 
bewust te maken dat het bezoeken van 
een basketball-interland aantrekkelijk is. 

Marketing en Sponsoring
De NBB wil voor een langere periode (mini-
maal vier jaar) acht partners verbinden aan 
de NBB.  De partners doen een structurele 
en substantiële investering in het basket-
ball. De NBB wil de sponsorbudgetten ten 
behoeve van de desbetreffende modules, 
in samenwerking met de partners, intensief 
activeren. Met elke partner onderhoudt de 
NBB geregeld contact over de voortgang 
en invulling van het contract. De afdeling 
Marketing en Sponsoring stemt intern met 
de desbetreffende afdelingen de jaarplan-
nen en begrotingen ten behoeve van de 
partners af. De afdeling houdt hierbij de 
belangen van de partners en de belangen 
van de NBB in het oog.

In 2012 is de NBB met verschillende part-
ners in gesprek gegaan over de spon-
sorpropositie voor 2013 tot en met 2016. 
In 2012 werden de volgende partners/
suppliers toegevoegd:  Sport1, Schelde 
Sports, De Haagse Hogeschool, Herzog, 
Lancon en Lotto.

Beleven en verbinden
2012 stond wat betreft marketing en communicatie in het teken van beleven en verbinden. Basketball moet voor 

iedereen aantrekkelijk zijn. De NBB werkt aan het nog verder verhogen van de populariteit. Om meer mensen te 

verbinden met basketball, wil de bond deelnemers en toeschouwers meer bieden, in een vriendelijke, veilige en 

attractieve omgeving.
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De NBB wil de volgende partners, sponsors en suppliers bedanken voor hun steun in 2012:

SportMatch

Sporthallen
Zuid




