
Droomafscheid
Ross Bekkering toont vol trots de kampioensbokaal aan de naar Zwolle meegereisde 
Groningse aanhang. Donar veroverde voor de vijfde maal in de clubgeschiedenis de 
Nederlandse basketballtitel. Dat gebeurde ten koste van Landstede Basketbal, dat 
de best-of-seven met 4-1 verloor. Voor Bekkering was het ook meteen zijn laatste 
optreden in de Dutch Basketball League, want de Canadees met Nederlands paspoort 
keerde kort daarna terug naar zijn geboorteland voor de volgende fase in zijn leven.

26 mei Zwolle Foto Luuk Berends

Donar wins the Dutch national basketball title for the fifth time in history of the 
club.
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Foto’s zeggen meer dan woorden. Dat wisten we natuurlijk al 

lang, maar bij het bekijken van de beelden die voor het digitale 

fotojaaroverzicht 2016 zijn geselecteerd, begrijp je meteen 

weer waarom basketball zo’n geweldige sport is. Het geeft 

een prachtig beeld van de sport in al z’n facetten. Jong, oud, 

man, vrouw, mensen met een beperking, topsporter, recreant, 

iedereen basketbalt. Vreugde, verdriet, succes, afscheid, 

jubilarissen, onderscheidingen, het komt allemaal langs  in dit 

beelddocument.

De Nederlandse Basketball Bond kan met een goed gevoel 

terugkijken op 2016. Het was een jaar waarin geschiedenis 

is geschreven. Onze 3x3 mannen veroverden bij het 

Europees kampioenschap in Roemenië brons, de eerste 

seniorenmedaille ooit voor een valide nationale ploeg op 

een groot internationaal toernooi. Most Active Federation 

wereldwijd in 2015, nu deze medaille, we mogen trots 

zijn op onze toonaangevende positie in het mondiale 

3x3 basketball, die door de FIBA is beloond met het 

toekennen van de Europese kampioenschappen (2017) en 

Wereldkampioenschappen 3x3 (2019) aan Amsterdam.

Ook in de zaal waren er mooie successen.  Brons voor de 

rolstoelbasketbalsters bij de Paralympische Spelen in Rio de 

Janeiro , ook een prestatie om ongelooflijk trots op te zijn, net 

als op de zevende plek van de mannen, die voor het eerst sinds 

lange tijd weer deelnamen aan de Spelen.

Het scheelde weinig of de Orange Lions hadden zich voor de 

tweede keer op rij voor EuroBasket geplaatst. De mannen van 

Toon en Sam speelden een ongelooflijk goede kwalificatieserie 

en dan is het jammer dat het net niet lukte. Ook de Orange 

Angels hebben laten zien dat ze het niveau dat nodig is 

om naar een EK te kunnen gaan, steeds dichter naderen. 

Ze speelden hun thuiswedstrijden voor volle tribunes in 

Sporthallen Zuid en stuurden topland Kroatië met een 

nederlaag naar huis.

Maar wat vooral uit dit fotojaaroverzicht spreekt, is de passie 

waarmee we met elkaar onze prachtige sport beoefenen. Die is 

niet in woorden te vangen. Die moet je beleven!

Francisca Ravestein   Frank Berteling

Voorzitter    Directeur
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Iedereen, altijd en overal



Going Dutch
Oranje deed van zich spreken in de NCAA. Freshmen Emese Hof en Laura Cornelius 
maakten indruk in hun eerste seizoen bij Miami en bereikten met de Hurricanes het 
eindtoernooi. Isabella Slim (inzet) schreef zelfs geschiedenis. Ze schopte het in haar 
derde jaar voor Syracuse tot de eindstrijd, de eerste finale ooit voor haar ‘Orange’. Ook 
Richelle van der Keijl  (New Mexico) en Myrthe den Heeten (Wright State) zorgden 
voor Nederlandse inbreng in de NCAA.

2 januari Miami (VS) Foto’s Lucien de Groot en Robert Slim

Emese Hof, Laura Cornelius en Isabella Slim made (the) Orange proud in the NCAA. 



Niet meer wassen
Eens per seizoen komen de beste basketballers uit de Nederlandse eredivisie bij 
elkaar voor een feestje met de fans. Het Ziggo Sport Dutch Basketball League All Star 
Gala in de Leidse Vijf Meihal is een grote feel good show. De toeschouwers vermaken 
zich met dunks, driepunters en fastbreaks. Voor je het weet sta je oog in oog met je 
favoriete speler en heb je een handtekening van Mohammed Kherazzi op je shirt.

28 februari Leiden Foto Christian Aarts

Players and fans meet at the Ziggo Sport Dutch Basketball League All Star Gala.



Limburgse talenten
BSW-coach Michael de Jager en zijn spelers poseren vol trots met de DTL Cup. De 
Dutch Talent League, bedoeld om jonge talenten in een sterke jeugdcompetitie klaar 
te stomen voor het grote werk, introduceerde in het seizoen 2015/’16 de DTL Cup. 
BSW en Zorg en Zekerheid plaatsten zich voor de finale en in die eindstrijd waren de 
Limburgers, mede dankzij de 25 punten (zes driepunters) van Rens van Ravenstein, 
met 74-58 te sterk voor de Leidenaren. 

21 maart Weert Foto Christian Aarts

Beating ZZ Leiden, 74-58, BSW wins the first ever Dutch Talent League Cup.



Puntjes op de i
Bij Landstede Basketbal worden in een time-out nog even de puntjes op de i gezet. Met 
succes. Na een snelle 16-3 voorsprong, met dank aan een aantal goed uitgevoerde 
fastbreaks, komt de Zwolse formatie nooit meer in de problemen en wint de NBB 
Bekerfinale bij de mannen U20 op overtuigende wijze. In de eigen hal is Landstede 
met 81-63 te sterk voor hun leeftijdsgenoten van SPM Shoeters.

27 maart Zwolle Foto Richard Steur

Everything worked for Landstede Basketball Men’s U20, winning the Dutch Cup.



Bossche beker
Leon Williams van SPM Shoeters Den Bosch wordt belaagd door Cashmere Wright 
van Zorg en Zekerheid Leiden in de finale van het NBB Bekertoernooi 2016 bij de 
mannen. De Leidenaren waanden zich heel even winnaars, maar na bestudering van 
de tv-beelden bleek Mohammed Kherazzi net een fractie te laat te hebben gescoord. 
Het bleef 58-57 en daarmee was de eerste bekerwinst voor de Bosschenaren sinds 
2013 en de zevende in de clubhistorie een feit.

27 maart Zwolle Foto Robert Verboon

SPM Shoeters Den Bosch wins Dutch Cup, beating Zorg en Zekerheid Leiden, 58-57.



Verslavend
Als er één schaap over de dam is... De basketbalsters van Lekdetec.nl schreven in 
het seizoen 2014/’15 geschiedenis door als eerste team ooit in de best-of-seven om 
de landstitel een 3-0 achterstand weg te werken en kampioen te worden. Winnen 
werkt blijkbaar verslavend. De prijzenkast in Bemmel werd in 2016 aangevuld met 
het winnen van de Carla de Liefde Trofee door in de finale van de NBB Beker bij de 
vrouwen Lintex-Binnenland met 57-66 te verslaan.

2 april Barendrecht Foto Arie Kraak

After claiming the national title in 2015, Lekdtec.nl won the Dutch Cup in 2016.



Get schooled
De basketbalsters van CTO Amsterdam Vrouwenbasketball scoren niet alleen in 
het veld, maar ook in de schoolbanken van het Calandlyceum. Als het het gaat om 
afstuderen en diploma’s halen, zitten de talenten van het door NOC*NSF ondersteunde 
nationale opleidingsprogamma op een score van nagenoeg honderd procent. Maar 
niet alles is in cijfers uit te drukken. Nog belangrijker is dat het CTO jonge talentvolle 
basketbalsters een unieke kans biedt om te groeien als sporter én als mens.  

12 april Amsterdam Foto Calandlyceum

Exploit your talents  in the CTO Amsterdam Women’s Basketball Program.



Voor Johan
De finaledag van de Cruyff Foundation Junior League had dit keer een speciaal tintje. 
Vanzelfsprekend werd stil gestaan bij het overlijden van Johan Cruijff, voetballegende 
en de naamgever van deze competitie voor jonge rolstoelbasketballers. Cruijffs 
vurigste wens is iedereen in de samenleving te laten sporten, ook jonge mensen met 
een lichamelijke beperking. Kameleon onttroonde DeVeDo door in de finale met 44-30 
te winnen van de kampioen van 2015.

16 april Amsterdam Foto Thomas Huisman

Physical handicapped kids have a wheelchair league named after Johan Cruyff.



Ontbrekende beker
Landskampioen was het rolstoelbasketbalteam van DeVeDo al twee keer op rij 
geworden, maar de nationale beker stond in Ermelo nog niet in de prijzenkast. Nu wel. 
DeVeDo versloeg in de bloedstollende finale van de NBB Beker Arrows ‘81 met 51-49. 
Bo Kramer showde in het Friendship Sports Centre in Amsterdam haar talent door 18 
punten te laten aantekenen. De landstitel ging dit keer niet naar Ermelo. Die was in 
2016 voor Only Friends uit Amsterdam.

16 april Amsterdam Foto Thomas Huisman

DeVeDo’s wheelchair team finally got what it wanted: the Dutch Cup. 



PEAKobello
De Nederlandse Basketball Bond koestert z’n scheidsrechters. Samen met partner 
PEAK, die ook is verbonden aan de succesvolle 3x3 tour Streetball Masters van de 
NBB,  zorgt de bond ervoor dat de Nederlandse scheidsrechters er ‘strak’ uitzien 
als ze hun wedstrijden waar ook ter wereld fluiten. Internationale arbiters Antio 
Sinterniklaas (vijf tegen vijf) en Edith Oudshoorn (3x3) traden op als heuse modellen 
in een fotoshoot voor de trouwe partner.

15 mei ‘s-Hertogenbosch Foto Sander Baks

Referees in a photo shoot for PEAK, partner of the Netherlands Basketball Federation.



Koppie erbij!
Molly McDowell speelde zelf jarenlang voor Loon Lions, nu is de in Nederland 
gewortelde Amerikaanse hoofdcoach van de succesvolle vrouwenploeg uit 
Landsmeer. Koppie erbij houden, maakt ze hier aan haar speelsters duidelijk. Een 
seizoen eerder verspeelden de Lions een 3-0 voorsprong in de finale, vandaar. Ze 
luisteren en veroveren zo ten koste van Solar systemen-Grasshoppers met 4-1 de 
landstitel bij de vrouwen, de zesde in de clubgeschiedenis.

21 mei Katwijk Foto Tine Sierink

Loon Lions head coach Molly McDowell tells her winning team to play it smart.



Tranen
Marlous Nieuwveen houdt het niet droog. Dat is niet alleen vanwege de landstitel die 
ze zojuist  met Loon Lions heeft veroverd. De 36-jarige Leiderdorpse kondigt meteen 
na de huldiging aan een punt achter haar mooie loopbaan te zetten. Ze speelde onder 
meer in Amerika, Zuid-Korea, Hongarije, Italië, Frankrijk en Spanje. In 2010 keerde ze 
terug naar Nederland, waar ze titels won met Leiderdorp (2010) en de Lions (2011 en 
2016).

21 mei Katwijk Foto Tine Sierink

An emotional Marlous Nieuwveen after winning the national title with Loon Lions.



Droomafscheid
Ross Bekkering toont vol trots de kampioensbokaal aan de naar Zwolle meegereisde 
Groningse aanhang. Donar veroverde voor de vijfde maal in de clubgeschiedenis de 
Nederlandse basketballtitel. Dat gebeurde ten koste van Landstede Basketbal, dat 
de best-of-seven met 4-1 verloor. Voor Bekkering was het ook meteen zijn laatste 
optreden in de Dutch Basketball League, want de Canadees met Nederlands paspoort 
keerde kort daarna terug naar zijn geboorteland voor de volgende fase in zijn leven.

26 mei Zwolle Foto Luuk Berends

Donar wins the Dutch national basketball title for the fifth time in history of the club.



Schimmenspel
Dat 3x3 basketball fotogeniek is, bewijst deze foto wel van de Orange Lions tegen Egypte. 
De Nederlandse 3x3 mannen U18 (Tijme van Dijk, Maik Brouwer, Dylan van Eyck en 
Lawrence Slim) wonnen bij het Wereldkampioenschap in Kazachstan helaas maar één 
duel en eindigden daardoor als tiende. De Orange Angels (inzet) zorgden in de groepsfase 
voor een enorme stunt door Amerika te kloppen. Zoë Slagter, Evi Dekker, Robyn Bouwer 
en Kiki Fleuren haalden wel de laatste acht, maar sneuvelden in de kwartfinales.

1 t/m 5 juni Astana (Kazachstan) Foto fiba.com

Shadow dancing during Netherlands vs. Egypt at the 2016 U18 3x3 World Championships.



Respect!
Ondanks hun teleurstelling vormen de jonge basketbalsters van Dozy BV Den Helder 
VU12 een erehaag voor hun tegenstanders van Jolly Jumpers, die net in Huizen 
kampioen van Nederland zijn geworden. De NBB maakt bij de jeugd al jaren werk van 
de STAR-waarden (Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect) en dan is het mooi 
om te zien dat die ook hun weg vinden naar de Nederlandse Jeugdkampioenschappen. 
Respect!

4 juni Huizen Foto Arthur van Doorn

Show your respect! That’s what Den Helder and Jolly Jumpers do after the U12 final.



Feestdag
Waar zouden we zijn zonder al die vrijwiilligers? Nergens! Vraag dat maar aan 
basketballvereniging Hoofddorp die in 2016 het vijftigjarig bestaan van de club 
groots vierde. De club zelf kreeg 2 juli een Koninklijke Erepenning voor z’n verdiensten 
voor de basketballsport in Nederland en de sport in de Haarlemmermeer. Daarnaast 
ontvingen Ineke Blijleven en Annie Lammerts, twee leden die zich jarenlang voor 
Hoofddorp hebben ingezet, een Koninklijke onderscheiding. Oprichter Coen Lammerts 
werd onderscheiden met het erevoorzitterschap. Proficiat!

2 juli Hoofddorp Foto Renata Jansen Fotografie

Serving Dutch basketball for fifty years BV Hoofddorp received a royal award.



Special Olympics
Het doel van de Nederlandse Basketball Bond is om zoveel mogelijk mensen te laten 
genieten van basketball, passief en actief. Basketball: iedereen, altijd en overal! Zo 
staat het in het Meerjarenbeleidsplan van de bond. Vandaar dat basketball ook van 
de partij was bij de Special Olympics. In Nijmegen, Wijchen en Groesbeek gingen 
maar liefst 2400 sporters met een verstandelijke beperking met elkaar de strijd aan, 
waaronder 73 basketballers. 

2 en 3 juli Wijchen Foto Rob Jelsma

Basketball: everybody, always, everywhere! Also at the Special Olympics in Wijchen.



Eerbetoon
Martijn Rieuwers was al langere tijd ernstig ziek. Op 5 juli 2016 kwamen zijn teamgenoten 
van Noordkop U16-2 bij elkaar om in de Helderse sporthal De Slenk een wedstrijd te spelen 
tegen een meisjesteam van Dozy BV Den Helder. Om samen met Martijn nog eenmaal 
van hun favoriete sport te genieten. In oktober overleed Martijn, op 15-jarige leeftijd. 
Noordkop besloot daarop dat weekend alle teams van de club geen compeitieduels te 
laten spelen, als eerbetoon aan het basketballende en fluitende jeugdlid.

5 juli Den Helder Foto Noordkop

Incurable ill Martijn Rieuwers enjoyed a last game with his basketball U16 team.



Young Lions
Voor je het weet, sta je tegenover NBA-spelers als Jonas Valanciunas en Domantas 
Sabonis, zoon van de Litouwse basketballegende Arvydas Sabonis. Onze onder de 
naam Young Lions opererende talenten deden in juli mee aan een vriendschappelijk 
toenooi in Litouwen en lieten een goede indruk achter. Een zege op het gastland zat er 
niet in, maar van Venezuela en Wit-Rusland werd wel gewonnen. Jito Kok werd tegen 
Litouwen (14 punten en 4 blocks) uitgeroepen tot man of the match.

12 juli Kedainai, Litouwen Foto Raymond Vysniauskas

The Young (Orange) Lions impressed during a tournament in Lithuania.



Gemengde gevoelens
Succes went zo snel, dat de negende plek van de Orange Angels VU20 bij het 
Europees Kampioenschap in 2016 hard aankwam. Onzin natuurlijk, want in het 
nieuwe toernooiformat dat de FIBA hanteert, dwarsboomt één verkeerde nederlaag 
de weg naar de laatste acht. Toch keerden de bronzen Angels van 2015 het EK nu met 
gemengde gevoelens de rug toe. Trots op de veerkracht die ze toonden, zoals hier 
tegen het stugge Zweden, teleurgesteld in het resultaat.

16 juli Matosinhos (Portugal) Foto fiba.com

The Orange Angels U20 couldn’t repeat their bronze performance in 2016.



Flying high
Sinds de introductie van Streetball Masters in 2009 loopt de Nederlandse Basketball 
Bond internationaal voorop in de snel groeiende wereld van 3x3 basketball. Een van 
de vaste onderdelen op het programma is de Dunk Contest. Hier zien we Orlando 
Gomes hoog over het Hoekenrodeplein vliegen tijdens de Streetball Masters Finals 
in Amsterdam. Niels Plieger (inzet) schreeuwt het uit na de zege bij de Elite mannen, 
waardoor zijn team zich plaatst voor de FIBA World Tour 3x3.

23 juli Amsterdam Foto Luka Mark van Opstal

Orlando Gomes flying high during the Streetball Masters Finals in Amsterdam.



Gemengde gevoelens (2)
Rens Butter en de Orange Lions MU20 hadden een vliegende start bij het Europees 
kampioenschap in de B-divisie met een klinkende  69-40 zege op Kosovo. Wisselvallig 
spel zorgde ervoor dat de ploeg van bondscoach Ferry Steenmetz (inzet) in het 
Griekse Chalkida  als vijftiende van de eenentwintig teams eindigde. Ze hadden er 
zich met zijn allen meer  van voorgesteld, maar nederlagen tegen het gastland, de 
Ieren en de Britten in de groepsfase sneden de weg naar de eerste acht af. Wat restte 
was het gevoel dat er meer had in gezeten.

24 juli Chalkida (Griekenland) Foto fiba.com

After a flying start the Orange Lions U20 faded at the European Championships.



Wat als?
De worstelende Boyd van der Vuurst de Vries tegen Estland symboliseert de 
moeizame start van de Orange Lions MU18 bij het Europees Kampioenschap in de 
B-divisie. Eenmaal op stoom sluit Nederland het toernooi na drie zeges op rij af als 
zeventiende van de vierentwintig landen en dat leidt tot enthousiasme op de bank. 
Hoofdcoach Hein Gerd Triemstra blijft zodoende zitten met de vraag: ‘Wat nou als 
we in de groepsfase al naar dit niveau waren gegroeid...?’ De Orange Lions MU16 
eindigden bij hun EK in de B-divisie als elfde.

29 juli Skopje (Macedonië) Foto fiba.com

A strong finish kept the Orange Lions U18 guessing what could have been...



Concentratie
Concentratie bij Noor Driessen op de vrije worplijn in het duel tegen Tsjechië. Het mocht 
niet baten. De Orange Angels VU18 worstelden bij het Europees kampioenschap in 
Hongarije een toernooi lang met zichzelf. ‘Er zit te veel onzekerheid in dit team en daar 
hebben de meiden het lastig mee’, constateerde bondscoach Joost van Rangelrooy. 
Ook in de cruciale wedstrijd tegen Tsjechië was het net niet (73-74), met degradatie 
naar de B-divisie als gevolg.

30 juli Sopron (Hongarije) Foto fiba.com

The Orange Angels U18 struggled at the European Championships in Hungary.



Happy Campers
Leerzaam, in alle opzichten. Bij de NBB Camps, een niet meer weg te denken 
instituut, beleven de  Campers elk jaar weer de week van hun leven. Je werkt aan je 
basketballskills, zoals deze deelneemster aan de tweede kampweek voor kids van 
12 t/m 15 jaar bij Stayokay in Soest hier overduidelijk laat zien. Maar je maakt ook 
nieuwe vrienden en - nog belangrijker - je hebt samen ontzettend veel plezier. Alleen, 
hoe krijg je al die tassen nou mee...!?

7 t/m 12 aug. Soest Foto Luka Mark van Opstal

Happy Campers working on their skills and bags during the NBB Camps 2016.



Een leuke ploeg
Dolle vreugde bij de Orange Angels VU16 na de zege op Israël in de strijd om het 
brons. De derde plek van Nederland bij het Europees kampioenschap in de B-divisie 
in het Roemeense Oradea, zorgde ervoor dat de Angels in 2017 weer op het hoogste 
Europese niveau spelen. Bondscoach Meindert van Veen omschreef zijn team ‘als een 
leuke ploeg’, die het had verdiend om in de finale te staan. Maar met brons waren ze 
overduidelijk ook blij.

14 augustus Oradea (Roemenië) Foto fiba.com

Winning the bronze in the Division B brought the Orange Angels U16 promotion.



Voorproefje
Ook het Internationaal Olympisch Comité herkent de enorme potentie van 3x3 
basketball. De jeugd loopt er over de hele wereld mee weg en kijk dus niet gek op als 
3x3 in 2020 in Tokyo al van de partij is. Tijdens de Spelen in Rio kreeg het Nederlandse 
publiek bij de Olympic Experience in Scheveningen alvast een voorproefje. Kenneth 
van Kempen en Team Amsterdam laten Nederland kennis maken met 3x3 basketball. 
Wordt vervolgd...

18 en 19 aug. Scheveningen Foto Andrew Paquette

Scheveningen got a first taste of Olympic 3x3 basketball.



Geschiedenis!
Ze schreven Nederlandse basketballgeschiedenis. Nog nooit had een valide mannen-
ploeg een medaille gewonnen op een groot internationaal toernooi. Totdat Jesper 
Jobse, Matthew van Tongeren, Joey Schelvis en Sjoerd van Vilsteren in 2016 brons 
veroverden bij de Europese kampioenschappen 3x3 in Roemenië. In de strijd om de 
derde plek werd op pure wilskracht grootmacht Rusland bedwongen. Dan mag je best 
blij zijn.

4 september Boekarest (Roemenië) Foto fiba.com

Bronze! Dutch basketball history was written at the 3x3 European Championships.



Jubilarissen
Voor Toon van Helfteren was het EK-kwalificatieduel in Oberhausen niet zomaar een 
wedstrijd. Van Helfteren, ook al recordinternational als speler, zat voor de honderdste 
keer als bondscoach op de bank bij het Nederlands mannenteam. Maar dat zijn 
Orange Lions de Duitsers versloegen deed hem nog iets meer. Ook Arvin Slagter 
bereikte tijdens deze kwalificatiecampagne de mijlpaal van honderd interlands, in 
zijn geval als speler.

7 september Oberhausen (Duitsland) Foto Christian Aarts

A hundred games for Toon van Helfteren as the Netherlands national men’s coach.



Terug van weggeweest
Marc van der Kuilen pakt de rebound tegen Canada op de Spelen in Rio. Twaalf jaar 
waren de Nederlandse rolstoelbasketballers niet op het Paralympische podium 
actief. Nu de Orange Lions er eindelijk weer bij waren, lieten ze zich meteen van 
hun beste kant zien. Een medaille zat er niet in, maar na zeges op Canada en Japan 
in de groepsfase en op Duitsland in de strijd om de zevende plek, kon de ploeg van 
bondscoach Frits Wiegmann terugkijken op een goed toernooi.

9 september Rio de Janeiro (Brazilië) Foto Mathilde Dusol

The men’s wheelchair basketball team made their Paralympic comeback in Rio.



Bronzen Angels
Bo Kramer glundert van oor tot oor als ze een selfie maakt met Braziliaanse fans na 
het winnen van het brons bij de Paralympics. Toegegeven, de Orange Angels waren  
voor een andere kleur medaille naar Rio gekomen. In de halve finale sneuvelde de 
gouden droom tegen aartsrivaal Duitsland. In de strijd om het brons werd Groot-
Brittannië het slachtoffer van de op eerherstel beluste Ilse Aarts (inzet) en de andere 
Nederlandse rolstoelbasketbalsters.

16 september Rio de Janeiro (Brazilië) Foto Mathilde Dusol

Bo Kramer and her team came to Rio for gold, but had to settle for bronze.



Net niet
Bijna is niet helemaal, om maar eens een eeuwenoud cliché van stal te halen. De 
Orange Lions speelden in de zomer van 2016 een geweldige kwalificatieserie voor 
EuroBasket 2017 en wonnen zelfs uit bij Duitsland. Helaas lagen diezelfde Duitsers 
dwars in de beslissende wedstrijd in Leiden. Jessey Voorn en zijn teamgenoten 
moesten het doen met de complimenten. Maar daar koop je weinig voor, aldus een 
ander cliché.

17 september Leiden Foto Christian Aarts

The Orange Lions just missed out on qualifying for EuroBasket 2017.



Dunkende berg
In het razendsnel groeiende 3x3 basketball is het een goede gewoonte om spelers 
een bijnaam te geven. Zo wordt Orange Angel Jacobine Klerx sinds het WK in 2016 
‘The Jackal’ genoemd. Bij de mannen gaat Bas Rozendaal in het 3x3 circuit al een 
tijdje door het leven als ‘The Mountain’. Hij deed zijn bijnaam ouderwets eer aan 
tijdens de mondiale eindstrijd in het Chinese Guangzhou. De dunkende berg en zijn 
teamgenoten eindigden als zesde van de wereld.

11 oktober Guangzhou (China) Foto fiba.com

No need to explain why Dutch 3x3 player Bas Rozendaal is nicknamed ‘The Mountain’.



Revanche
De Orange Angels hadden wat goed te maken. Na zich niet te hebben gekwalificeerd 
voor de Europese kampioenschappen, revancheerde de Nederlandse 3x3 
basketbalsters zich met een sterk optreden bij het WK in China. Charlotte van Kleef, 
Jacobine Klerx, Lisa van den Adel en Sonja Kuijt eindigden met hun zevende plek 
uiteindelijk bij de beste acht landen van de wereld. Arbiter Maxi Sellering zorgde voor 
nog meer Nederlandse inbreng in het prachtige stadion in Guangzhou (inzet).

14 oktober Guangzhou (China) Foto fiba.com

The Orange Angels 3x3 celebrating after finishing 7th in the World Cup.



Lekker sporten
‘We willen de kinderen uit hun comfortzone halen’. Met andere woorden: weg achter de 
computer, lekker sporten. Voormalig international en projectleider Chris van Dinten 
is helder in de doelstelling van het tweejarig project Sportimpuls dat in november 
2016 op twee basisscholen in Den Bosch van start is gegaan. ‘Dat kan ook best met 
atletiek of wielrennen, maar toevallig weten wij iets van basketball’.

17 november ‘s-Hertogenbosch Foto Niek Geneuglijk

Former national team player Chris van Dinten knows how to make kids practice sports.



Jonge leeuwinnen
Volgens goed gebruik krijgen jonge speelsters die debuteren als A-international een 
knuffelleeuwtje. Om die reden werden voor het EK-kwalificatieduel van de Orange 
Angels tegen Estland zes jonge internationals in de schijnwerpers gezet. Laura 
Cornelius, Emese Hof en Sonja  Kuijt maakten hun debuut tijdens deze campagne, 
net als Hakim Salem in zijn rol als (interim)bondscoach. Fleur Kuijt en Britt Zappeij 
deden dat al eerder in een oefenduel tegen België, net als Janiek van Veen, die helaas 
net te laat binnen was voor de foto.

23 november Amsterdam Foto Ruud Fokke

Changing of the guards! The Orange Angels bringing in new players and a new coach.



Stap verder
Ook al is hun ster rijzende, in een groep met toplanden als Frankrijk en Kroatie wisten 
de Orange Angels op voorhand dat plaatsing voor EuroBasket 2017 lastig zou worden. 
De kwalificatiecyclus  begon met een knappe thuiszege op Kroatië en eindigde in 
Sporthallen Zuid met een overtuigende overwinning op Estland (foto), dat ook uit al 
eerder was verslagen. Uiteindelijk lukte het dit keer nog niet om de stap naar een EK 
te zetten. Kwestie van tijd.

23 november Amsterdam Foto Ruud Fokke

Traffic jam in the European qualifying game between the Netherlands and Estonia.



Uitgebruld
Een emotioneel moment voor Rianne de Roos, Marlous Nieuwveen,  Myrthe Beld en 
Naomi Halman. Ze zijn gestopt als international en werden daarom na afloop van 
het EK-kwalificatieduel tegen Estland in het zonnetje gezet. De Roos, Nieuwveen, 
Beld en Halman ontvingen allevier de Bondsspeld, voor hun verdiensten voor het 
Nederlandse vrouwenbasketball. Ze speelden onder voormalig bondscoach Meindert 
van Veen hun meeste interlands en scoorden samen liefst 1982 punten voor Oranje.

23 november Amsterdam Foto Ruud Fokke

National team players De Roos, Nieuwveen, Beld and Halman say goodbye.



Lid van Verdienste
Elk seizoen zijn er mensen die door de Nederlandse Basketball Bond worden 
onderscheiden voor hun verdiensten voor het Nederlandse basketball, vaak met de 
Bondsspeld, soms met een benoeming tot Lid van Verdienste. Dat laatste overkwam 
Wim Steen, die heel lang heel veel tijd en energie in (vooral) het rolstoelbasketbal 
steekt. Reden voor de Algemene Vergadering om tijdens het Nationaal Basketball 
Congres de voordracht van het bestuur over te nemen. Wim, gefeliciteerd! 

26 november Zwolle Foto Luka Mark van Opstal

Wim Steen is honored for all his efforts for Dutch wheelchair basketball.



Winterkoorts
Dat de NBB niet voor niets is uitgeroepen tot meest actieve bond ter wereld op het 
gebied van 3x3 basketball, blijkt wel uit deze foto. 3x3 liefhebbers kunnen het hele 
jaar aan de slag, zoals bij de tweede voorronde van de Streetball Masters Winter 
Tour. Die werd georganiseerd tijdens het Nationaal Basketball Congres in Zwolle. Dat 
Congres (inzet) is trouwens ook een mooi voorbeeld van de actieve houding van de 
bond. De tweede editie stond in het teken van het meerjarenbeleidsplan 2017+, met 
als motto: STEP forward!

26 mei Zwolle Foto NBB

The busy Winter Tour shows why the NBB won the FIBA 3x3 Most Active Federation Award.



Landelijke competities

Dutch Basketball League:  Donar

Vrouwen Basketball League:  Loon Lions

Rolstoel Eredivisie:  Only Friends

Mannen Promotiedivisie:  Red Giants

Vrouwen Promotiedivisie:  De Groene Uilen

Mannen Eerste Divisie:  Lokomotief

Dutch Talent League (MU24): SPM Shoeters Den Bosch

Vrouwen U20 Eredivisie:  Solar systemen-Grasshoppers

Mannen U18 Eredivisie:  Lokomotief

Mannen U16 Eredivisie:  SPM Shoeters Den Bosch

Mannen U14 Eredivisie:  BV Noordkop

Rolstoel Toernooidivisie A:  Arrows ’81 2

Rolstoel Toernooidivisie B:  BS Leiden

Rolstoel Toernooidivisie C:  RBVM

Cruyff Foundation Junior 
League Rolstoelbasketbal:  Kameleon

Nederlandse Jeugdkampioenschappen

Vrouwen U14:     Solar systemen-Grasshoppers

Vrouwen U12:     Jolly Jumpers

Bekerwinnaars

Mannen:     SPM Shoeters Den Bosch

Vrouwen 
(Carla de Liefde Trofee):  Lekdetec.nl

Rolstoel:     DeVeDo

Mannen U24 (DTL Cup):  BS Weert

Mannen U20:     Landstede Basketbal

Vrouwen U20:     Solar systemen-Grasshoppers

Mannen U18:     Lokomotief

Alle kampioenen en bekerwinnaars uit de landelijke divisies in 2016



Droomafscheid
Ross Bekkering toont vol trots de kampioensbokaal aan de naar Zwolle meegereisde 
Groningse aanhang. Donar veroverde voor de vijfde maal in de clubgeschiedenis de 
Nederlandse basketballtitel. Dat gebeurde ten koste van Landstede Basketbal, dat 
de best-of-seven met 4-1 verloor. Voor Bekkering was het ook meteen zijn laatste 
optreden in de Dutch Basketball League, want de Canadees met Nederlands paspoort 
keerde kort daarna terug naar zijn geboorteland voor de volgende fase in zijn leven.

26 mei Zwolle Foto Luuk Berends

Donar wins the Dutch national basketball title for the fifth time in history of the 
club.

2e Divisies (waar geen eredivisie is)
Vrouwen U22: BC Virtus
Vrouwen U18: Almonte
Vrouwen U16: Landslake Lions
Mannen U22: DAS
Mannen U20: BC APOLLO Amsterdam
Mannen U12: BS Leiden

Afdeling Noord-Holland
Vrouwen Senioren: BC APOLLO Amsterdam 1
Vrouwen U18/U20/U22: BV Hoofddorp D2 1
Vrouwen U16: Dozy BV Den Helder M4 1
Vrouwen U14: Dozy BV Den Helder 1
Vrouwen U12: Dozy BV Den Helder 1
Mannen Senioren: Volendam 1
Mannen U18/U20/U22: JBC/Noorderhaven H2 1
Mannen U16: Alkmaar Guardians 1
Mannen U14: Waterland Basketbal 1
Gemengd U12: BC APOLLO Amsterdam 1

Afdeling Noord
Vrouwen Senioren: Celeritas-Donar 1
Vrouwen U18/U20/U22: Celeritas-Donar D0 1
Vrouwen U16/U18: Exercitia ‘73 M8 1
Vrouwen U14/U16: BV Leeuwarden M6 1
Mannen Senioren: BV Groningen 3
Mannen U20/U22: BV Leeuwarden H2 1
Mannen U18: BV Leeuwarden 1
Mannen U16: BV Groningen 1
Mannen U14: Celeritas-Donar 1
Gemengd U12: Exercitia ‘73 1

Afdeling Oost
Vrouwen Senioren: BAS 1
Vrouwen U18/U20: Jolly Jumpers M6 1
Vrouwen U18: Give and Go 1
Vrouwen U16: BV Batouwe 1

Mannen Senioren: BV De Zaaier Sphinx 1 en Uitsmijters 1
Mannen U20: Arnhem Eagles 1 en BAS 1
Mannen U18: Landstede Zac 1 en Red Giants 1
Mannen U16: BV Wyba 1 en Landstede ZAC 1
Gemengd U14: Twente Buzzards 1
Gemengd U12: Jolly Jumpers M2 1

Afdeling West
Vrouwen Senioren: BC Shooters 1
Vrouwen U22: Solar systemen-Grasshoppers 1
Vrouwen U18/U20: Green Eagles 1
Vrouwen U16: Cangeroes 1 en Bouncers Basketball 1
Vrouwen U14: BZ’72 1, BV Fairmount 1 en BV Leiderdorp 1
Mannen Senioren: BV Squirrels 1
Mannen U22: Lokomotief 1
Mannen U20/U22: SV Argon 1
Mannen U18: Quick Runners 1 en Crackerjacks 1
Mannen U16: New Stars 1
Mannen U14: Cobra Nova 1
Gemengd U12: Almere Pioneers 1 en Bouncers Basketball 1
Gemengd U10: BS Leiden 1

Afdeling Zuid
Vrouwen Senioren: Pendragon 1
Vrouwen U22: BC Vlissingen 1
Vrouwen U20: WBB Giants 1
Vrouwen U18: EBBC 1
Vrouwen U16: High Five 1
Vrouwen U14: Attacus 1
Mannen Senioren: Attacus 2            
Mannen U22: Virtus 1   
Mannen U20: Basketball Academie Limburg 1
Mannen U18: BC Bumpers 1
Mannen U16: High Five 1
Gemengd U14: Biks Shots 1         
Gemengd U12: Barons 1
Gemengd U10: BC Virtus 1



De NBB bedankt partners, 
sponsors en suppliers voor 
hun steun in 2016:

AISS is een initiatief van AMC/HvA/UvA/VU/VUmc


