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N I E U W S B R I E F  

 



 
Beste allemaal, 

 

Namens het bestuur de beste wensen voor dit mooie nieuwe jaar. Op een goed, gezond en sportief 

2018! 

 

Bij een nieuw jaar hoort een nieuwe nieuwsbrief. Vanaf heden zal Jurensli Willems (TC bestuurslid) 

samen met Marvin Cossee ( assistent-coach HU24) de nieuwsbrief verzorgen, Zij nemen het stokje 

over van Anke Boelema die de nieuwsbrief altijd met groot plezier heeft gemaakt. Anke enorm be-

dankt voor jouw tijd en inzet de afgelopen jaren!  

 

Ook heeft Bertus Bernhard (penningmeester) afscheid genomen van het bestuur tijdens de laatste 

ALV en heeft Frank van Zalingen deze functie nu op zich genomen. Bertus ook jij enorm bedankt 

voor alle jaren, energie en tijd die jij in Rotterdam Basketbal hebt gestopt! 

 

Graag ontvangt Jurensli input van jullie allemaal, zodat er vanaf nu weer op regelmatige basis een 

nieuwsbrief gemaakt kan worden. 

 

Inmiddels zijn we halverwege het seizoen en is het een redelijk turbulent jaar. We hebben te maken 

gehad met een asbest sanering van de Alexanderhal en zitten wij nog midden in een verbouwing 

van onze hal. We zullen flexibel moeten blijven omdat als straks de eerste twee kleedkamers klaar 

zijn, de andere twee kleedkamers in de renovatie gaan. De positieve kant is dat beetje bij beetje de 

hal mooier en beter wordt en hopelijk worden we niet meer onaangenaam verrast, maar positief 

verrast.  

 

Ook is het voor veel teams een pittig seizoen, teams die in het begin van het seizoen verloren maar 

door het harde trainen, worden zij beter en een aantal hebben hun eerste overwinning behaald. 

Gefeliciteerd! 

Blijf daarom goed en hard trainen en als team een team.  

 

Als bestuur zetten we weer kleine nieuwe stappen, deze zijn terug te lezen in de nieuwsbrief. Mocht 

je na het lezen van de nieuwsbrief nog vragen hebben, dan horen wij het als bestuur graag. 

 

Veel leesplezier en tot ziens in de Alexanderhal, 

 

Dorinde Hoogsteden 

Voorzitter Rotterdam Basketbal 

V O O R W O O R D  
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S T A P  V O O R  S T A P  O P B O U W E N  

In dit nieuwe seizoen zijn wij voortvarend gestart met het opbouwen van ons technisch kader. In de ALV van juni jl. heb ik jullie allen 

het technisch beleidsplan gepresenteerd waarin ik het 10 punten beleid heb gepresenteerd. Ik laat het hier nogmaals de revue pas-

seren en leg ik uit hoe ver wij zijn.  

 

1. Brede aandacht voor zowel topsport- als breedtesportteams 

2. Versterking technisch kader en nauwere samenwerking coachingsstaff 

3. Verder implementeren en doorontwikkeling van BAR - opleidingsplan 

4. Invoering clustertrainingen 

5. Regionaal Talentencentrum 

6. Breed selecteren en nivelleren contributie selectiespelers. 

7. Alle selectieteams inschrijven op landelijk niveau 

8. Doorontwikkeling dameslijn 

9. Doorontwikkeling programma’s in diverse blokken van het seizoen 

10. Regionale en internationale samenwerking 

 

In het eerste kwartaal van dit seizoen zijn wij als bestuur en TC druk bezig geweest om allereerst de begeleidingsstaff bij alle teams 

rond te krijgen, zowel bij de topsport- als de breedtesportteams. Onze doelstelling is geweest om op alle trainingen 1 a 2 trainers voor 

de groepen te hebben en dat elk team voor de organisatie een teammanager heeft. Dit is goed gelukt. Alle teams hebben een eigen 

ouderbijeenkomst gehad en die teams waar extra aandacht nodig was zijn wij nadrukkelijk aanwezig geweest. Dit heeft veel tijd en 

energie gekost, maar wij zijn zeer tevreden hoe punten 1 en 2 zijn verbeterd ten opzichte van vorig seizoen. Dit maakt voor ons de lijn 

in communicatie en troubleshooting makkelijker. In de komende periode willen wij meer kwaliteit en ervaring toevoegen in de staff 

en nieuwe trainers bij de vereniging betrekken. Ook met het oog op volgend seizoen.  

 

De clustertrainingen en het verenigingsbreed invoeren van het opleidingsplan is gestart. Uiteraard zijn er nog wat kinderziektes te 

verhelpen, maar door (1) de nadruk te leggen op nauwe samenwerking en goede communicatie tussen de trainers en (2) periodieke 

momenten van deskundigheidsbevordering te organiseren hopen wij onze trainers voldoende te kunnen ondersteunen. Wij zijn nu 

ook kritisch aan het kijken naar de teamsamenstellingen om te zien of wij hier verbeteringen in kunnen aanbrengen. Hier komen wij 

binnenkort op terug binnen de coachingstaff en teams.  

 

Punten 6 en 7 hebben wij begin dit seizoen al ingevoerd. Binnenkort zullen wij dit besluit gaan evalueren. Veel van onze selectie-

teams staan onderaan in hun competitie. Dit is voor veel teams van te voren ingecalculeerd. Door onze nieuwe manier van samen-

werken en opleiden zal het volgend seizoen zeker zijn verbeterd. Voor nu moeten onze speelsters en begeleidingsstaff elke training 

hard moeten werken. Hard werken loont. Uiteraard verliezen wij het FUN-element niet uit het oog.  

 

De ontwikkeling van de dameslijn is een van onze focuspunten. Wij zijn de afgelopen jaren erg verwend met het talent die wij hebben 

voortgebracht met als hoogtepunt de dames Eredivisie afgelopen seizoen. Nu hebben wij een vrouwen Onder 20 en Onder 14. Deze 

meiden zijn erg enthousiast aan het trainen. Verder lopen er in Onder 14 en Onder 16 selectieteams vijf meiden mee te rennen met 

de jongens. Bij Onder 12 zijn onze meiden ook onderverdeeld in de diverse teams. Dit is een goede basis voor de talentontwikkeling 

in de komende seizoenen. Wij hebben wel nieuwe aanwas nodig. Daar zijn gericht naar op zoek door het organiseren van meidencli-

nics.  

 

In de loop van het seizoen zullen wij meer aandacht gaan geven aan punten 9 en 10, welke op de agenda staan voor de periode 

maart tot en met juli 2018. Voor nu willen wij hetgeen wij nu in gang hebben gezet stap voor stap verbeteren en verder opbouwen.  

 

Sportieve groet,  Technische commissie 

Jurensli Willems, Hans van Goor en Karen Smit 



Pagina 4 N I E U W S B R I E F  

In december 2016 won G-force Rotterdam basketbal de gehandicaptensporters prijs bij de 

Rotterdam Rijnmond Sport Awards   

 

Het was echt fantastisch om deze prijs te mogen winnen, wat het ons verder gebracht heeft 

een hele hoop blije gezichten en plezier hebben in de trainingen, we hebben 2 oefenwedstrij-

den  gespeeld tegen BVO Oegstgeest, helaas niet met  het winnende resultaat, maar we heb-

ben wel geleerd waar we aan moeten werken, en daar werken we nog steeds met hart en ziel 

aan, onze coach Wim Kok probeert ons bij elke training beter te maken, en daar zijn we ook 

blij mee want de tips die hij geeft zijn altijd heel bruikbaar,  en dat maakt ons sterker.  

 

Verder hebben we een toernooi gespeeld in Rosmalen en zijn we als VIP naar een wedstrijd 

van Forward lease Rotterdam basketbal (H1) geweest dankzij onze sponsor  van Challenge 

sports. We zijn heel erg blij ermee dat Challenge sports het G-basketbal ondersteunt, wat ik 

denk dat er nog veel meer acceptatie voor het G-basketbal moet komen en dat er meer ver-

enigen in heel Nederland  zouden moeten zijn die dit omarmen.  

 

Want dan kan er ook voor onze doelgroep een competitie worden gerealiseerd, want een com-

petitie is heel erg belangrijk en zorgt ook voor dat je nog meer uit de trainingen kunt halen en 

toe kunt werken naar een wedstrijd. Ik hoop en ik maak me daar zeker hard voor dat er een 

competitie gaat komen voor het G-basketbal en dat er meer verenigen die zich daarbij willen 

aansluiten om het basketbal voor mensen met een verstandelijke beperking mogelijk te  kun-

nen maken.  

 

Groetjes, Niels Vermeulen (Speler G-team) 

B L O G :  G - T E A M …  1  J A A R  L A T E R  

W I J  S T E L L E N  A A N  U  V O O R  … . .  

Wij zijn Livia Thode (moeder van Quillane en Keon) en Joyce Hennekam (moeder van Danique 

en Tycho). Al onze kinderen spelen bij RoBa en wij doen zelf op woensdagavond actief mee aan 

Ladiesfit bij Jeanine. Eind vorig seizoen hebben wij ons aangemeld om de kantinecommissie 

van Bertha Bernhard over te nemen. Na jarenlang dit met veel plezier te hebben gedaan, heeft 

zij tijdens de laatste ALV in juni aangegeven dat zij haar vrijwilligerswerkstokje wilde overdra-

gen, . Als kantinecommissie hebben wij als taken het regelen van onder andere het inkopen 

van etenswaren en drinken voor de verkoop in de kantine, assortiment bepalen, regels/

handleidingen opstellen voor de bardienst, professionele schoonmaak aansturen, inrichting van 

de kantine, afspraken maken met het bestuur en met de volleybalvereniging Fusion waar we de 

kantine en de spullen in de keuken mee delen. 

 

In de zomer zijn wij begonnen met het inventariseren van alle werkzaamheden en hebben wij 

bekeken of we deze activiteiten efficiënter kunnen organiseren, de omzet kunnen verhogen en 

of wij het assortiment aantrekkelijker en gezonder kunnen maken. Na een flinke schoonmaak-

actie in de keuken, samen met een aantal enthousiaste vrijwilligers, hebben we inmiddels ge-

sprekken gevoerd met het RoBa bestuur en Fusion (de volleybalvereniging) over de verantwoor-

delijkheden van de kantinecommissie. In het gesprek met zowel Fusion als het RoBa bestuur 

hebben we het over een opknapbeurt van de kantine gehad. Met het RoBa bestuur hebben wij 

daarnaast ook afgesproken dat we het assortiment gaan uitbreiden. De kantine zal dit jaar 

beetje bij beetje leuker en gezonder worden. Qua assortiment staat  bij alle thuiswedstrijden 

fruit en wat lekkers op de bar, voor een mooie prijs. Het fruit wordt gesponsord door Frank van 

Zalingen (vader van Mia en Hugo) zijn bedrijf: Van Lent en Partners. Dank je wel Frank! 

 

Wij hebben er zin in om er een mooie en een gezellige kantine van te maken!  

Wij hopen jullie ook en rekenen op jullie inzet tijdens de bardienst. Bedankt alvast! 

Mochten jullie nog vragen of opmerkingen dan kunnen jullie ons bereiken via  

kantine@rotterdambasketbalvereniging.nl 

Kantinegroeten van Livia en Joyce!! 
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I N V O E R I N G  S P O R T L I N K  

De kantine doen wij samen dus  wij willen aan jullie vragen om 

tijdens je bardienst op het volgende te letten: 

 

• Vraag van tevoren aan je klanten of zij de koffie/thee in 

de kantine willen opdrinken of mee willen nemen naar 

de zaal. Voor de gezelligheid doen we er ook een koekje 

bij en blijven mensen langer hangen in de kantine of 

komen ze hopelijk de volgende keer weer graag een 

bakje koffie of thee bij ons drinken. 

• Stimuleer zoveel mogelijk het contactloos betalen of 

pinnen. Zo kunnen we het kasgeld tot een minimum 

beperken en lopen we zo min mogelijk risico op kasver-

schillen, maar vooral ook qua veiligheid voor de mensen 

die achter de bar staan. 

• Mocht je vragen hebben dan kun je in de groene map, 

welke zich in het kastje bij de koffiebenodigdheden, 

kijken. Daar staan alle regels, verwachtingen en handlei-

dingen in die handig zijn om bij de hand te hebben. Ook 

zit hier het wedstrijdschema in zodat je weet hoeveel 

wedstrijden er zijn die dag (om de hoeveelheid brood/

broodjes te kunnen bepalen en uit de vriezer te kunnen 

halen), of om te zien aan wie je je dienst overdraagt en 

of je de laatste dienst hebt (en de vuilniszakken moet 

weggooien in de ondergrondse vuilcontainer op straat). 

 

De kantinecommissie. 

D E  K A N T I N E  D O E N  W I J  S A M E N . .  W I J  Z I J N  O P  Z O E K  N A A R  … . .  

• Enthousiaste jeugdleden voor de jeugdcommissie  

• Vrijwilligers redactie nieuwsbrief en website 

• BT3 / BT4 trainers voor seizoen 2018-2019 

• Mede-organisatoren en vrijwilligers voor onze inter-

nationale paastoernooi in 2018 

• Foto’s van onze wedstrijden voor onze nieuwsbrief 

en social media 

 

Draag jij onze club een warm hart toe en wil je af en toe 

een handje helpen? Meld je dan aan via  

bestuur@rotterdambasketbal.nl 

 

Dit seizoen hebben jullie mogen kennismaken met de nieuwe basketbal-

app van Sportlink. Hierin worden alle wedstrijden en teamopstellingen in 

vastgelegd.  Ook wij als vereniging zullen vanaf begin januari de oude 

wedstrijdsheets gaan vervangen door tablets. Deze hebben wij al aange-

schaft en hiermee zijn wij nu aan het oefenen zodat wij onze jeugdspe-

lers en ouders die moeten tafelen kunnen instrueren danwel begeleiden.  

In het laatste staffoverleg van 14 november hebben wij afgesproken dat 

wij via de teammanager de tafelcursussen in december en januari gaan 

organiseren.  Binnenkort volgt dus meer informatie.  

Voor het geven van de cursussen zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers die 

andere clubleden en ouders zouden willen trainen. Voor meer informatie 

en aanmelden kunnen jullie mailen naar bestuur@rotterdambasketbal.nl 

 

Sportieve groet,  

Jeroen van Dongen, 

Bestuurslid Algemene zaken Rotterdam Basketbal 
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F Y S I O T H E R A P I E  T O E G E V O E G D  A A N  O N S  S P O R T A A N B O D  

 

Mijn naam is Luuk Besseling, oud speler van Rotterdam Basketbal. Ik heb hier altijd met veel plezier gebasketbald en mooie herin-

neringen gemaakt. 

Momenteel ben ik werkzaam als fysiotherapeut bij Sportmedisch Centrum Nieuw Rotterdams Peil gelegen in het Sparta Stadion. Het 

is een centrum waar sportartsen en sportfysiotherapeuten samenwerken om sportgerichte zorg te leveren aan de breedte- en top-

sport. Denk hierbij niet alleen aan voetbal maar ook aan alle andere sporten. Binnen dit centrum ben ik voornamelijk bezig om spor-

ters te begeleiden met het revalidatieproces. 

Sinds dit seizoen werken wij als Sportmedisch Centrum samen met de jeugdopleiding van Rotterdam Basketbal. Ik zal mij inzetten 

om de fysieke prestatie van de spelers te verbeteren en het blessurerisico te verlagen. Vanwege mijn verleden in het basketbal is er 

ook de mogelijkheid voor sport specifieke revalidatie.  

Indien er blessures zijn kunt u snel bij ons terecht voor een intake en een behandelplan.  

Bel voor een afspraak naar 010-4622010 en vermeld dat u van Rotterdam Basketbal bent. 

 

Voorlichting ouders selectieteams werkwijze Nieuw Rotterdams Peil 

Do 11 Jan 20:00 uur Ouderbijeenkomst in de Alexanderhal 

 

Geplande testdagen selectieteams bij Nieuw Rotterdams Peil 

Di 16 Jan  18:00-19:30  uur U12,  

  19:30-21:00 uur  U18 

Do 18 Jan  18:00-19:30 uur  U14 1,  

  19:30-21:00 uur  U14 2 

Do 25 Jan  18:00-19:30 uur  U16 1,  

  19:30-21:00 uur  U16 2 

Let op: Indien er op de testdag een training gepland staat dan vervalt deze.  
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Op zaterdag 31 maart en zondag 1 april organiseert RoBa een Paastoernooi.  Voor de selectieteams zullen er buitenlandse teams 

worden uitgenodigd. Voor de breedteteams zullen er teams uit de regio worden gevraagd. Zaterdag en zondag zal elk team in een 

poule van 4 teams 3 wedstrijden spelen. Verdere informatie zal in het nieuwe jaar volgen. Om het toernooi op te kunnen zetten 

willen we jullie ruim van tevoren een aantal dingen vragen.  

Om het voor de buitenlandse teams betaalbaar te houden vragen we of jullie een slaapplaats beschikbaar willen stellen als gast-

gezin. Dit houdt in:  

• Overnachting op vrijdag, zaterdag en evt. zondag 

• Ontbijt op zaterdag, zondag en evt. maandag 

• Avondeten op zaterdag, zondag en evt. maandag 

Willen jullie bij jullie teammanager aangeven of en hoeveel plaatsen jullie beschikbaar hebben? 

Uiteraard zijn wij ook op zoek naar mensen die willen helpen met:  

• De organisatie van het toernooi 

• Het vinden van sponsors voor het toernooi 

Willen jullie bij jullie teammanager aangeven welke hulp jullie kunnen geven? 

Alle hulp is welkom om er met elkaar een fantastisch toernooi van te kunnen maken!! We horen graag zo snel mogelijk jullie reac-

ties. 

 

Organisatiecomité  IPTR 2018 

( Arjen Burgers, Linda de veld, Karen Smit, Ed van der Pas, Cheryl van La Parra, Martynas Jokubauskas en Jurensli Willems ) 

 

I N T E R N A T I O N A A L  P A A S T O E R N O O I  R O T T E R D A M  2 0 1 8  

T E A M F O T O ’ S  2 0 1 7 - 2 0 1 8  

Het heeft even geduurd, maar ze zijn er. Jullie team en 

individuele foto’s zijn verkrijgbaar via de teammanager of 

coach van jouw team. Veel plezier!! 

Met dank aan onze fotografen: Shari Jeffrey en Astrid 

van Leeuwen 

 

 

 



Rotterdam basketbal 

Postbus 8108 

3009 AC Rotterdam 

 

Adres sporthal en kantoor: 

Sporthal Alexander 

Sjanghailaan 275                  

3066 SJ Rotterdam      

 

Het kantoor is bereikbaar via: 

010-2096967 

 

Website: 

www.rotterdambasketbal.nl 
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