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VOORWOORD

Beste lezer,
Het basketbalseizoen zit er op en we zijn alweer bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.
In deze nieuwsbrief staat belangrijke informatie voor komend seizoen 2018-2019. Wij wensen jullie een mooi en zonnige
vakantie.
Tot over een paar weken! Wij hebben er zin in.
Groeten,
Jeroen, Cüneyt, Frank & Dorinde
Bestuur Rotterdam Basketbal
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TEAMS SEIZOEN 2018-2019
Voor volgend seizoen hebben we de volgende teams:
•

Instroomgroep U10 en U12: coach Dennis en Victoria van der Helm

•

U10: Coach Nigel Siberie en Peer van den Heuvel

•

M12-1: Coach Hans van Goor en Tycho Hennekam

•

M12-2: Coach nog vacant WIE WIL DIT MOOIE TEAM GAAN COACHEN/TRAINEN?

•

M14-1: Coach Omar Jarmohamed en Eelco de Vaal

•

M14-2: Coach Shanti Borsten en Godelieve de Bruijn

•

V14: Coach Jeanine Tjin A Sioe (trainend) en Astrid Kok (coachend)

•

M16-1: Coach Jurensli Willems

•

M16-2: Coach Guno Esajas en Eelco van Baarle

•

M16-3: nog niet bekend of dit een team is

•

M18-1: Coach Robert Brandon en Justin Floor

•

M18-2: Coach Remaico Bos en Justin Floor

•

M18-3 of M22: nog vacant WIE WIL DEZE MANNEN GAAN COACHEN/TRAINEN?

•

M20: nog niet bekend of dit een team is

•

M21: Coach Michael Kok

•

V22: Coach Cherryl van la Parra

•

Heren 2: zelf coachend

•

LBF: Jeanine Tjin A Sioe

Nog niet alle teamindelingen zijn bekend. Binnen de teams wordt dit gecommuniceerd door de coach/trainer.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR …. LEDEN SPONSORCOMMISSIE

Om de vereniging meer financiële mogelijkheden te geven voor onder andere de jeugdopleiding, opleiden trainer/
coaches, financiële vergoedingen trainer/coaches willen we graag sponsors aantrekken.
Als eerste idee is er om voor elke speler van de vereniging een zelfde soort shooter ( inloopshirt) te maken met
daarop verschillende sponsornamen. Elk lid van de club loopt dan in hetzelfde inloopshirt. Dan is er de mogelijkheid
om op de website en onze social media te adverteren.

Ben je geïnteresseerd om de vereniging te sponsoren of wil je er meer over weten, neem dan contact op met onze
voorzitter Dorinde Hoogsteden: voorzitter@rotterdambasketbal.nl
Heb je interesse om zitting te nemen in de sponsorcommissie laat dit dan ook weten.
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TRAININGSTIJDEN SEIZOEN 2018-2019
Trainingen voor seizoen 2018-2019:
De trainingen zullen vanaf maandag 27 augustus starten. Een aantal teams zal eerder starten met trainen; dit wordt via
de eigen team app gecommuniceerd. Dit hangt namelijk af van beschikbaarheid van de coach en de beschikbaarheid
van de spelers in de vakantie.

•

Instroomgroep: maandag en vrijdag van 16.30 tot 17.30 uur Alexanderhal

•

U10: woensdag en vrijdag van 16.30 tot 17.30 uur Alexanderhal

•

M12-1: woensdag en vrijdag van 16.30 tot 18.00 uur in Alexanderhal

•

M12-2: afhankelijk van nieuwe trainer

•

M14-1: Maandag 17.30 – 19.00 uur Zevenkampse Ring; dinsdag 16.30 -18.00 uur fundamentaltraining Alexanderhal; donderdag 17.30 – 19.00 uur Zevenkampse Ring.

•

M14-2: maandag 17.30 – 19.00 uur Zevenkampse Ring en woensdag 17.30-19.00 uur Alexanderhal.

•

V14: dinsdag 17.30-19.00 uur Zevenkampse Ring; vrijdag 17.30-19.00 uur Alexanderhal

•

M16-1: maandag 17.30-19.00 uur Zevenkampse Ring; dinsdag 16.30-18.00 uur fundamentaltraining Alexanderhal; donderdag 17.30-19.00 uur Zevenkampse Ring

•

M16-2: maandag 19.00-20.30 uur Zevenkampse Ring; vrijdag 19.00-20.30 uur Alexanderhal

•

M16-3: afhankelijk van nieuwe trainer

•

M18-1: maandag 19.00-20.30 uur Zevenkampse Ring; dinsdag 16.30-18.00 uur fundamentaltraining Alexanderhal; woensdag 19.00-20.30 uur Alexanderhal.

•

M18-2: maandag 20.30-22.00 uur Zevenkampse Ring; dinsdag 16.30-18.00 uur fundamentaltraining; woensdag 19.30-21.00 uur Alexanderhal.

•

M18-3/M22: woensdag 18.00-19.30 uur Alexanderhal; vrijdag 18.00-19.30 uur Alexanderhal.

•

M21: maandag 20.30-22.00 uur Zevenkampse Ring; woensdag 20.30-22.00 uur Alexanderhal; vrijdag 20.3022.00 uur Alexanderhal.

•

V22: maandag 19.00-20.30 uur Zevenkampse Ring; woensdag 19.00-20.30 uur Alexanderhal; donderdag 17.30

-19.00 uur Zevenkampse Ring.
•

Heren 2: woensdag 21.00-22.30 uur Alexanderhal; vrijdag 21.00-22.30 uur Alexanderhal.

•

LBF: woensdag 20.30-22.00 uur Alexanderhal.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR …..
Trainers !!
We zijn nog steeds op zoek naar trainer/coach voor het team M12-2 en M16-3.
Heb je ambitie om jouw kennis en plezier in basketbal over te brengen op onze toekomstige basketbalhelden? Ben je
bereid om 2x per week training te geven en in het weekend te coachen? Meld je dan aan als trainer/coach bij
tc@rotterdambasketbal.nl
Rotterdam basketbal biedt jou een flinke korting op je contributie als vergoeding.
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WAT HOUDT HET SPORTAANBOD KOMEND SEIZOEN
BIJ ONS IN?
Als vereniging zijn wij steeds op zoek naar verbetering in ons sportaanbod aan leden.

•

Specialisatie– en Fundamentaltrainingen in Clustertrainingen doordeweeks

•

Kracht-, Conditie en Agilitytrainingen eenmaal per week afhankelijk van teamindeling en –categorie

•

Teamtrainingen 2 a 3 maal per week

•

Eigen internationaal toernooi in het paasweekend: IPT 2019

•

Seizoensopeningsweekend en weekendstages buitenland in het kader van seizoensvoorbereiding of seizoensafsluiting

•

Begeleiding door fysiotherapeuten Nieuw Rotterdams Peil

•

Ontwikkeling– en begeleiding coachingsstaff door erkende leercoaches

•

De uitdaging van spelen op het voor jou hoogst haalbare niveau

•

Ladies Basketfit

Blijf op de hoogte via onze vernieuwde website: www.rotterdambasketbal.nl/
vereniging en volg ons via FB of Instagram

NIEUW: OPTIONELE FUNDAMENTALTRAINING
Dit seizoen gaan we van start met een optionele fundamentaltraining van Coach
Aleksander Lukic op donderdag van 16.30 tot 17.30 uur in Alexanderhal voor de
teams:
•

M14-2

•

V14

•

M16-2

•

M16-3 (als die er komt)

•

M18-3/M22

Dit houdt in dat er vanaf begin van het seizoen ingeschreven
wordt om gedurende het hele seizoen deze training te volgen.
Voor deze extra training komt er een toelage op de bestaande
contributie van €125,00. Dit zal ook via Clubcollect worden
betaald. Wil je hieraan meedoen? Meld je dan aan op
tc@rotterdambasketbal.nl

NIEUWSBRIEF

BASKETBALLCOURTS OF THE WORLD:
STANTON STREET COURTS, NEW YORK
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VERANDERINGEN COMMUNICATIEBELEID
Afgelopen seizoen heeft, na het vele jaren met plezier te hebben gedaan, Anke Boelema het stokje overgedragen aan
ons; Marvin Cossee en Jurensli Willems. Anke was binnen onze vereniging actief als vrijwilliger en verzorgde onze communicatiebeleid. Zij vulde FB, Instagram, de website en onze nieuwsbrief met de content vanuit de vereniging.
Na de overdracht hebben wij in de afgelopen weken getracht nieuw leven te blazen in onze digitale communicatie door
eerst te bepalen waar wij welk medium voor willen gaan gebruiken. Dit voor wij onze Facebook, Instagram en Website aan
gingen passen. Naast de nieuwsbrief vormen deze de basis voor onze communicatie en informatievoorziening aan onze
leden en netwerk. Wat wij ook belangrijk vonden was dat bij deze vier media de focus gelegd werd op de vereniging en
minder op Heren 1, die reeds een eigen website en magazine hebben. Het resultaat is dat wij als redactiecommissie het
beleid en gebruik van deze media als volgt hebben aangepast:
1.
2.
3.
4.

De website vormt de kern. Hier kunnen jullie de informatie vinden over de teams, organisatie, projecten, beleid,
sponsors en samenwerkingspartners vinden. Op de homepagina staan naast het nieuws ook het actuele takenschema, de laatste nieuwsbrief en nieuws uit de NBA.
Instagram is nu onze smoelenboek geworden. Het takenschema staat voortaan hier niet meer als foto geplaatst.
Wat onze leden binnen en buiten het veld doen laten wij hier graag in beeld en geluid zien.
Facebook bevat naast nieuws ook onze evenementen en agenda voor deze periode. Links naar nieuws uit de sociale en reguliere media staan hier nu ook op en niet op Instagram.
Onze nieuwsbrief was al reeds aangepast en kan worden omschreven als onze magazine. De content wordt gevuld
met interviews, mededelingen van de tc en bestuur, fotoreportages en verhalen. De nieuwsbrief zal ook niet meer
maandelijks uitkomen. De frequentie zal eenmaal per kwartaal zijn.

Op deze manier bieden wij voortaan jullie op een leuke, attractieve en overzichtelijke wijze de informatie aan die jullie van
ons nodig hebben. Jullie kunnen nu al de aanpassingen zien: Instagram is opgeschoond, Facebook bevat nu actuele informatie en de website is vernieuwd met een nieuwe layout en indeling. Graag nodigen wij jullie uit om een kijkje te nemen
en laat ons vooral weten wat jij er van vindt. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe ideeën en positieve feedback.
Nu wij deze eerste stap hebben gezet zijn wij wel op zoek naar enthousiastelingen die het van ons over willen nemen. Om
meerdere redenen is het voor ons niet meer haalbaar om voldoende tijd in het bijhouden van social media. Mocht jij een
stap verder willen gaan en graag ook jouw steentje willen bijdragen door deel te nemen aan de redactiecommissie, trek
ons dan aan het shirt, trui of jas en meld je aan.
Marvin Cossee en Jurensli Willems.

SPARTANOVA TEST BIJ ONZE FYSIOTHERAPEUT

In de eerdere nieuwsbrief hebben wij Luuk Besseling
gepresenteerd als onze fysiotherapeut. Tijdens de
ouderbijeenkomsten hebben wij de invoering van
de Spartanovatest als preventiemiddel binnen onze
jeugdopleiding moeten aanpassen.
Uit diverse teams zijn onze spelers al langs geweest bij
Luuk in het Spartastadion en hebben de test gedaan. Zo ook Roberto Harris uit U18-1 van vorig
seizoen.
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AANSLUITING OPLEIDINGSPROGRAMMA ROTTERDAM BASKETBAL OP RTC:
REGIONAAL TALENTENCENTRUM ROTTERDAM

Zoals jullie inmiddels wellicht al weten is de gemeente Rotterdam door de Nederlandse Basketbalbond verkozen als statushouder
voor het Regionaal Talentencentrum (RTC Rotterdam). Wij als Rotterdam Basketbal hebben daar in samenwerking met Rotterdam
Topsport een belangrijke rol in gespeeld. Afgelopen seizoen is Frank Vermeulen als coördinator van start gegaan met het selecteren
van regiotalenten tijdens de talentendagen die onder andere in de Alexanderhal gehouden zijn. Ook onze eigen spelers hebben daar
met succes aan deelgenomen.
Helaas is er wel wat verwarring ontstaan over het RTC Rotterdam en onze eigen opleidingsprogramma. Om deze reden willen wij hier
kort vertellen hoe deze twee organisaties met hun initiatieven op elkaar aansluiten.

1.

Het RTC Rotterdam en Basketbalbal Academy Rotterdam is een en hetzefde. Onze RTC Rotterdam draagt de naam Basketbal
Academy Rotterdam (BAR).

2.

Basketbal Academy Rotterdam is niet meer de naam van onze eigen jeugdopleiding waar de eredivisieteams onder vielen.

3.

De BAR is vergelijkbaar met de oude rayon West selectie van waaruit de voorselecties voor het Nederlands Team Onder 15 en
16 gekozen worden. Het verschil is nu dat deze spelers niet meer op zondagochtend tweemaal twee uur trainen, maar dagelijks op een locatie in hun regio. BAR speelt geen competitie.

4.

De teams van Rotterdam Basketbal blijven op het hoogste landelijke niveau acteren en het RTC/BAR vormt een extra trainingsfaciliteit voor de beste spelers waar onze jongen, mits verkozen, bij kunnen horen. Zij zullen in de ochtenden hun BAR
trainingen volgen en in de middag met hun eigen team binnen de club meedoen. Zo gaat het aantal trainingen van 4 naar 7
keer per week bij een tweedejaars Onder 16 speler.

5.

Als speler van het RTC/BAR dien je te kiezen voor de Thorbecke als school. Zo kun je topsport met jouw onderwijs combineren. Als speler van de selectieteams van Rotterdam Basketbal kun je ook kiezen voor een andere school. Mits je dit kan combineren met de vroege aanvangstijden van onze trainingen om 16:30 of 17:30 uur. Hiervoor krijg je in het begin van het seizoen een brief mee waarin wij jouw school vragen om medewerking aan jouw topsportprogramma.

Mocht je naar aanleiding van ons verhaal nog steeds vragen hebben, stel die dan gerust aan een van ons in de zaal.

Sportieve groet,,
Bestuur Rotterdam Basketbal
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STARTWEEKEND SEIZOEN 2018-2019

Zoals elk jaar houden we dit jaar ook weer een startweekend. Dit
jaar is dit op zaterdag 1 en zondag 2 september. De inhoud van de
dag is vernieuwd.
Op zaterdag 1 september zijn ingedeeld:
9.30-14.00 uur:
•

U10

•

M12-1

•

M14-1

12.30-17.00 uur:
•

M12-2 (tot 16.00 uur)

•

V22

•

M18-3/22

Op zondag 2 september zijn ingedeeld:
9.30-13.30:
•

V14

•

M16-1

•

M16-2

12.30-17.00 uur:
•

M18-1

•

M18-2

•

M12-2 (tot 16.00 uur)

Het startweekend zal bestaan uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Teamtraining
Gezamenlijke lunch
Mogelijkheid tot kopen clubtenue
Uitreiken basketballen aan spelers selectieteams
Uitreiken kledingtas voor selectieteams
Ouderoverleg
Teambespreking
Tafelinstructie en speluitleg aan spelers en aan ouders
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WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR (2)…….
Technische commissie
Jurensli Willems en Hans van Goor zullen volgend seizoen geen lid meer zijn van de technische commissie. Dit betekent dat bestuurslid technische zaken vacant is. Karen Smit
is nog wel lid van technische commissie. Wanneer we geen vervanger vinden om de
plaats van Jurensli in het bestuur in te nemen willen we het komend seizoen gaan draaien met de hulp van het bestuur, coaches en van hulpouders. Dit betekent dat we de activiteiten gedurende het hele seizoen die moeten gebeuren in stukjes hebben geknipt met
daarbij de vraag of er ouders zijn die bij deze stukjes ons willen helpen. Met alle stukjes
bij elkaar en alle hulp van ouders bij elkaar kunnen we met elkaar de nodige activiteiten
en evenementen neerzetten. Voorbeelden van deze stukjes zijn:
•

Onderhouden website en social media

•

Wekelijkse app teammanagers taken namen spelers thuiswedstrijden

•

Organiseren poule vrijwillige scheidsrechters; planning en beschikbaarheid

•

Maken nieuwsbrieven

•

Club van 100 opzetten

•

Organisatie startweekend
Startweekend: hulp bij tafelinstructie en speluitleg aan spelers en ouders

•

Instructie aan teammanagers

•

Hulp bij organisatie per dagdeel

•

Organisatie damestoernooi zondag 9 september

•

Organisatie kerstevenement

•

Organisatie Internationaal Paastoernooi

•

Etc etc

Heb je interesse om een taak te helpen uitvoeren, stuur dan een mail naar Karen:
tc@rotterdambasketbal.nl

2E HANDS KLEDINGMARKT TIJDENS ONS STARTWEEKEND

Tijdens het startweekend (1 en 2 september) willen we 2e hands kleding gaan verkopen. Hierbij
doen we een oproep om allemaal in je kasten te kijken of je basketbaltenues of schoenen hebt
liggen die nog in goede staat zijn en die je zou willen afstaan. Deze kleding zouden we graag willen verkopen en de opbrengst voor een financiële boost voor de vereniging gebruiken. Wat we
overhouden aan kleding na het startweekend zullen we doneren aan YETS Foundation Ghana.
De kleding/schoenen die je wilt afstaan kun je inleveren in de week van 27 t/m 31 augustus in
ons kantoor in Alexanderhal van 17.00 t/m 20 .00 uur. Jeroen neemt het graag in ontvangst.

Pagina 10

Pagina 11

JAARGANG 4, NUMMER 3

NIEUW:
INFORMATIEBROCHURE

Aan het begin van volgend seizoen krijgt iedereen de informatie brochure van Rotterdam
Basketbal. Hierin staat veel informatie voor de
speler en de ouders.

RECTIFICATIE:

In de ALV van 27 juni werd er gevraagd of de kosten
voor de bal €50 voor de speler van het selectieteam
in de contributie zit. Bij het controleren in de papieren van de afgelopen 4 seizoenen, is dit dus niet het
geval. De bal dient dan ook los aangeschaft te worden. Indien je geen selectiespeler bent, maar toch
graag een goede bal in jouw eigendom wilt hebben,
laat dit dan weten aan de TC:
tc@rotterdambasketbal.nl
Onze excuses voor de verwarring en het ontstane
ongemak.

CONTRIBUTIE NIEUWE SEIZOEN 2018-2019
AKKOORD BEVONDEN IN ALV VAN 27 JUNI 2018

M10
M10/U12
M12-1
m/v12-2
m14-1
m14-2
V14-1
m16-1
m16-2
m16-3
m18-1
m18-2
m18-3
m18-4
m20-1
m22-1
m21-1
MSE2
v22

Niveau
2e klasse
enkel Trainend
1ste klasse
5e klasse
Eredivisie
3de klasse
3de klasse
Eredivisie (=2e divisie)
2e klasse
4e klasse
Eredivisie
tweede divisie
3e klasse
5e klasse
2de divisie
4e klasse
Eredivisie
4e klasse
2 divisie

Contributie 2018-2019
=2017-2018 + Indexering
304
188
324
304
619
335
335
634
350
350
649
649
365
365
649
365
649
365
634
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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

