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BASKETBALL EXPERIENCE
AT WORK
Terugkijken en vooruitblikken, als voorzitter van Basketball Experience
Nederland, kortweg BEN, is het een voorrecht deze nieuwsbrief 2017 van een
voorwoord te mogen voorzien.

AMBITIES 2018
Stichting Basketball Experience NL richt zich op onderstaande zaken. We doen dat met een beleid vol bezieling,
energie en no nonsens. Bij iedere activiteit proberen wij de juiste invloed uit de oefenen op de beeldvorming
van gehandicaptensport, rolstoelbasketbal in het bijzonder. Hoe we dat dit jaar hebben gedaan leest u terug in
dit nieuwsoverzicht. In 2017 hebben wij op heel veel verschillende manier geprobeerd hier een bijdrage aan te
leveren en ook in 2018 gaan wij op volle kracht hier mee verder.
Onze hoofddoelen in een overzicht:

(Potentiele) Paralympische topsporters te mogen ondersteunen in hun weg naar de top van hun sport
is een voorrecht. Met BEN proberen we dat dag in dag uit, dat helpen, er voor ze zijn!

e
sp rst
or eu
te ni
rs ng

nd

O

m

Voor 2018 proberen we de basis van onze activiteiten te verstevigen en langzaamaan onze bezigheden uit te breiden.

Ondersteuning
sporters
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WE PROBEREN VAN WAARDE TE ZIJN.

Mogelijk
maken om top
rolstoelbasketbal
te bedrijven
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De diversiteit in ons bestuur en de maatschappelijke posities van de bestuursleden maken dat we
ingangen hebben op vele terreinen. We hebben in 2017 veel financiele middelen die binnenkwamen
met clinics, presentaties, donaties etc, terug mogen geven aan de sporters.
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Hun vragen beantwoorden, ze begeleiden in hun sport en in de maatschappij. Door te helpen en
vaak ook daadwerkelijk te ondersteunen willen we hun weg in de sport en op weg naar de topsport
makkelijker maken.

We zullen zeker zichtbaarder worden in dat deel van de sportwereld waar onze missie en visie ons heendrijft. In dit nieuwsoverzicht vindt u
gedetailleerd onze activiteiten geniet ervan zou ik zeggen, het is een mooi deel van onze(sport)wereld waarin wij actief mogen zijn.
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Dank is er vanaf deze plek zeker voor ons vaste team dat dagelijks BEN aanstuurt.
Hun niet aflatende inzet en energie leidt tot mooie dingen.
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Alle goeds,
Wim Steen
Voorzitter BEN
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Rolstoelbasketbal als
meest vanzelfsprekende
sport van Nederland

Ik hoop velen van de lezers van dit nieuwsoverzicht in 2018 op de velden en eromheen te mogen ontmoeten.

Rolstoelbasketbal
op de kaart zetten
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TEAMMANAGEMENT NATIONALE
SELECTIES ROLSTOELBASKETBAL
Na een succesvol Paralympisch jaar waarin de
Nederlandse rolstoelbasketbalmannen en -vrouwen
respectievelijk een 7e en 3e plek behaalden zijn er
binnen de teams enkele veranderingen geweest
in de staf, maar ook in de teamsamenstelling.
Resultaat? De vrouwen werden Europees kampioen,
de mannen vierde op het EK 2017. Vanuit stichting
BEN organiseerden we vele randvoorwaarden om de
voorbereiding te structureren en te optimaliseren.
Komend jaar geldt dat voor het programma op weg
naar Hamburg, waar het WK van 16-26 augustus
2018 plaats zal vinden.

VROUWEN
Initiatiefnemer van stichting BEN en vrouwenbondscoach, Gertjan
van der Linden, verjongde zijn team dit jaar met nieuwe gezichten.
‘De jonge spelers die via het CTO doorkomen zijn een perfecte
aanvulling op het nationaal team’, aldus Gertjan. Van der Linden
moest het dit jaar zonder ervaren krachten Inge Huitzing, Lucie
Houwen, Barbara van Bergen en Roos Oosterbaan doen. ‘Zij
worden met verve opgevolgd door jonge speelsters, dat moet ook
op weg naar Tokyo’, glimlacht hij met zijn tweede Europese titel als
bondscoach op zak (2013 en 2017).

Op 4 juli 2017 hebben wij samen met Twan van
de Wiel van administratiekantoor Twan van de
Wiel een sponsorovereenkomst ondertekend.
Het administratiekantoor ondersteunt directeur
Toine Klerks voornamelijk in diensten betreffende
financiële administratie en advisering.

MANNEN
De mannen werken sinds 2017 met een nieuwe bondscoach: Cees
van Rootselaar. Met het aanstellen van de 50-jarige voormalig
valide basketball international koos de Nederlandse Basketball
Bond dit jaar voor een coach die weet wat er nodig is om op het
hoogste niveau topprestaties te leveren, getuige zijn 118 interlands
en vijf landstitels als valide speler.
Dat hij geen ervaring in het rolstoelbasketbal heeft, ziet Van
Rootselaar niet als belemmering. “Ik mag werken met ervaren
mensen in het Nederlandse rolstoelbasketbal, zoals Gertjan van der
Linden, Irene Sloof en Anton de Rooij. Van hen kan ik ontzettend
veel leren. Waar ik wel alles van weet, is de mentaliteit die nodig
is om als topsporter te slagen. In mijn loopbaan als speler heb ik
van grote coaches als Ton Boot geleerd wat er moet gebeuren om
wedstrijden te winnen. Ik wil dat graag overbrengen. Ik heb er zin
om samen met het team doelen te stellen, de spelers beter te laten
worden en resultaten te gaan behalen.”
En dat deed hij dit jaar met succes, de Orange Lions kwali ceerden
zichmet een jonge ploeg voor het wereldkampioenschap tijdens
het EK in Tenerife deze zomer. Een vierde plaats was een evenaring
van het EK 2015.
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SPONSOR TWAN VAN DE WIEL

DE SAMENWERKING

CTO PAPENDAL
Dit jaar trainen er 12 sporters (mix van jongens en meisjes) fulltime
in het jeugdprogramma van de NBB. Onder leiding van coach
Irene Sloof wisten velen nu al de aansluiting te vinden naar de
nationale teams en mochten meerdere spelers dit jaar debuteren
bij de mannen- en vrouwenselectie van Nederland. We kunnen wel
concluderen dat het CTO Papendal zijn vruchten afwerpt. ‘Ik ben
ontzettend trots als ik deze spelers terugzie bij de grote mannen
en vrouwen, daar kan ik echt van genieten’, concludeert Irene,
refererend aan de Kitakyushu Cup en het Europees Kampioenschap
van dit jaar. Aan het begin van 2017 nam Oranje ook deel aan het EK
U22, waar het met de jongste ploeg van de deelnemende landen
niet verder kwam dan de laatste plaats.

Middels social media zijn beide directeuren (Twan en Toine)
met elkaar in contact gekomen. Er was wederzijdse interesse
en nieuwsgierigheid op ondernemerschap en van het een
kwam het ander. Basketball Experience NL en Twan van de Wiel
Administratieve Begeleiding lijken op het eerste oog misschien
geen overeenkomsten te hebben, maar niets is minder waar.
Tijdens de gezamenlijke gesprekken kwamen de overeenkomsten
steeds duidelijker naar voren. De grootste overeenkomst kan
beschreven worden met één woord: persoonlijkheid. Waar
Twan van de Wiel de persoonlijke verhalen van de klanten willen
vertellen, wil Stichting BEN de persoonlijke verhalen achter
de basketbalspelers beschrijven. Het menselijke karakter van
beiden organisaties zorgt voor een zeer goede klik tijdens de
samenwerking. De persoonlijkheid in het werk mag nooit verloren
gaan, de persoonlijke aandacht voor de klant is onmisbaar. Dat
geldt ook voor de sporter.

DE OVEREENKOMST
De sponsorovereenkomst bestaat uit verschillende diensten die
Stichting BEN en Twan van de Wiel Administratieve Begeleiding
aan elkaar leveren. Door middel van het uitwisselen van diensten
zijn beiden partijen maatschappelijk betrokken. Zo ondersteunt
en adviseert Twan van de Wiel op het gebied van financiële
administratie en verzorgt de loonadministratie van het BENpersoneel. Als tegenprestatie zal stichting Basketball Experience
NL zorg dragen voor een personeelsclinic en zal Twan van de Wiel
op evenementen en activiteiten van de stichting exposure krijgen
middels banners en vermeldingen.
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Je kracht, valkuilen en aandachtspunten als individu en als team
komen direct naar boven. Een rolstoelbasketbalclinic in combinatie
met Management Drives geeft veel inzicht en is ook nog eens
fun! De theorie zal kort en bondig worden behandeld. Zo snel als
mogelijk zal worden overgestapt naar de individuele profielen, want
het begrip en het beeld ontstaat sneller als mensen profielen zien
en daar ook collega’s aan kunnen koppelen. Daarbij wordt vanuit
de profielen ook gekeken naar samenwerken, communicatie,
motivatie en omgaan met druk. Allemaal elementen die terugkomen
in het tweede deel van het programma, namelijk rolstoelbasketbal.
Tijdens het sporten worden drijfveren echt beleefd, ervaren en
gevoeld. Regelmatig wordt tijdens het sportgedeelte geëvalueerd
en gespiegeld vanuit de profielen. Deelnemers leren heel snel en de
ervaring wordt ook na een clinic meegenomen naar de werkvloer.
De metafoor van sport en het beleven van drijfveren zorgt voor een
blijvende beweging in een team.

EVENEMENTEN

ROLSTOELBASKETBAL
ERVAREN DOOR TE DOEN
Stichting Basketball Experience NL
houdt er niet van een handje op te
houden voor financiële middelen.
Graag doen we daar iets voor terug.
Het liefst door anderen kennis te
laten maken met onze sport en
daarnaast de beeldvorming van
de gehandicaptensport positief
te beïnvloeden. Het liefst door
rolstoelbasketbal!
Zo verzorgden we dit jaar clinics voor
bedrijven, scholen en particulieren. Het
bijzondere aan een clinic is dat iedereen
op nul begint. Er zijn maar weinig actieve
bedrijfsuitjes waarbij de activiteit voor
iedereen in de groep ‘de eerste keer’ is.
Reken maar dat er slechts weinigen zijn die
eerder in een rolstoel basketbal gespeeld
hebben. Daardoor krijg je een leuke
groepsdynamiek tijdens zo’n activiteit,
waarbij teamwork zeker niet onderbelicht
blijft.
De clinics worden niet zomaar verzorgd
door de eerste de beste... De instructeur is
altijd iemand van het Nederlands team of
CTO Papendal. Jonge sporters krijgen zo de
mogelijkheid om voor een groep te staan,
waarbij zij leren hun verhaal te vertellen,
maar ook hun sport uit te dragen; beide zijn
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belangrijke aspecten in de ontwikkeling van
een topsporter. Vanuit de stichting worden
zij hierin gecoacht. Tevens krijgen zij een
vergoeding voor het geven van een clinic.
Er zijn niet veel bijbaantjes die zo afgestemd
kunnen worden op het drukke school- en
trainingsprogramma. Dit jaar lieten we
meer dan 2.500 personen rolstoelbasketbal
ervaren door plaats te laten nemen in de
rolstoel.

CLINICS VOOR ALLE
DOELGROEPEN
Van
CEO
tot
receptioniste,
van
vrijgezellenfeest
tot
wethouders
en
burgemeesters. Eigenlijk zien we alle functies
en alle leeftijdsgroepen wel voorbijkomen.
Zo kwamen we dit jaar zelfs in contact met
het koninklijk huis, in samenwerking met
de NBB en basketbalvereniging High Five
stonden we aan de route op koningsdag in
Tilburg.

gaan we om met uitdagingen en nieuwe
situaties als groep collega’s? We waren
zelfs onderdeel van een assessment voor
nieuwe werknemers die solliciteerden bij
een organisatie. Puur om te kijken hoe
de deelnemer omgaat met deze nieuwe
situatie, want er zijn maar weinig mensen
die eerder rolstoelbasketbal gespeeld
hebben of überhaupt eerder in een rolstoel
plaats namen. Dit veroorzaakt puur gedrag
en daar kan meteen gecheckt worden of
bepaalde competenties wel of niet geschikt
zijn bij de functie die gezocht wordt.

CLINICS MET DIEPGANG
Wil je als groep collega’s of bedrijf een stapje verder op het gebied
van groepsdynamiek? Dan doen we dat graag in combinatie met
Management Drives. De Management Drives methodiek maakt
inzichtelijk wat een team of een persoon motiveert. Management
Drives biedt daarmee een gemeenschappelijke taal om gedrag
bespreekbaar te maken en gebruik te maken van de kracht van het
team en ieder individu. Management Drives gebruikt een taal met
zes kleuren, uniek weergegeven in een matrix. Iedere kleur staat
voor een stijl van leiderschap of organisatiecultuur.
Beleef je eigen intrinsieke motivatiepatronen en de onderlinge
spanningen op de werkvloer tijdens een sportclinic.

We hebben niet alleen verschillende
doelgroepen, maar ook groepen met
verschillende doelen. Vaak gaat het vooral
om plezier in de vorm van een uniek
bedrijfsuitje, dat is wat sport kan brengen.
Maar sport brengt nog veel meer, zo zijn
er ook groepen die een stapje verder
willen op het gebied van teamwork of op
zoek zijn naar antwoord op de vraag: hoe
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FSG ACADEMY
Op
13
april
ondertekende
Toine
Klerks
namens stichting Basketball Experience NL de
intentieverklaring op weg naar samenwerking met
FSG. ‘Internationale rolstoelbasketbal-talenten naar
Nederland halen door om te denken’, zo noemt
Toine de bedachte constructie waarin hij kansen ziet
om de Nederlandse eredivisie een kwaliteitsimpuls
te geven aan de hand van dit traject. Dit jaar startte
BEN met een pilot, door een Japanse speelster
naar Apeldoorn te halen en te starten als eerste
rolstoelbasketbalster op de FSG Academy.

PRESENTATIES

ROLSTOELBASKETBAL ERVAREN
DOOR TE ZIEN EN LUISTEREN
Een belangrijk effect wat we met stichting BEN
proberen te bereiken is dat iedere activiteit
een positieve invloed heeft op hoe men tegen
gehandicaptensport aankijkt. Een belangrijk middel
om dit te bewerkstelligen zijn onze presentaties:
ervaren door te zien en luisteren.
Onze presentaties bestaan uit levensverhalen van onze sporters
gericht op onderwerpen als verandering, identiteit, inclusie, out
of the box denken en keuzes maken. Internationals Jitske Visser,
Mustafa Korkmaz en Bo Kramer waren dit jaar de gezichten van
onze presentaties op scholen en bij bedrijven.
Ook vrouwen-bondscoach Gertjan van der Linden neemt
namens BEN regelmatig groepen mee om te vertellen over
zijn manier van werken in de topsportwereld. Met presentaties
op thuisbasis Papendal en door het gehele land weet hij menig
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groep te inspireren. Gertjan kan je alles vertellen over inspirerend
leidinggeven. Hij helpt je de teambuilding binnen de organisatie te
vergroten. Ook weet hij als geen ander hoe het is om te werken
naar (nieuwe) doelen.

DIT JAAR DEELDEN WE VERHALEN BIJ:
• TMC Physics (50 personen)
• Auditdienst Ministerie van Financiën (400 personen)
• Universal Pipeline Association (70 personen)
• ARPA Learn Instituut (20 personen)
• Onze Lieve Vrouwe Lyceum (60 personen)
• Shanghai University of Sports (20 personen)
• Aangepast Sporten Eindhoven (30 personen)
• MEE West-Brabant (40 personen)
• ROC Sport & Bewegen Tilburg (30 personen)
• SPECO Tilburg (40 personen)
• Elde College (20 personen)

‘De Nederlandse competitie heeft behoefte aan kwantiteit en
kwaliteit om in de toekomst een goede basis te bieden voor de
jeugd en om in het jaar voor een Paralympische Spelen in een
sterke competitie mee te draaien en tegelijkertijd meer beschikbaar
te zijn voor het nationaal team’. Toine spreekt uit ervaring, door
zijn werkzaamheden als teammanager van 2008 tot 2016 heeft
hij veel spelers mogen ontmoeten en vele basketbalwedstrijden in
verschillende competities gezien.
In Apeldoorn biedt de FSG Academy meer dan tien (top)
sportprogramma’s. Met als doel het optimaal ontwikkelen
van talentvolle en fanatieke sporters door gekwalificeerde en
ervaren trainers, coaches en leraren. De programma’s worden
gecombineerd met nationaal en internationaal onderwijs. Stichting
Basketball Experience NL is voornemens om hier het eerste
internationale Paralympisch topsportprogramma neer te leggen
voor rolstoelbasketbal.
De krachtencombinatie van FSG en BEN zorgen voor een
uitdagend en professioneel sport- en onderwijsprogramma voor
de internationale rolstoelbasketballers die mee kunnen draaien
in de Nederlandse competitie. Trainen, eten en leven op een
locatie in een maatwerkprogramma ontwikkeld door de beste
rolstoelbasketbalcoaches.
In de pilot van dit seizoen hebben we enthousiaste reacties
ontvangen van de Japanse Mayumi Tsuchida. Zij verbleef in 2017
zo’n 2 maanden op de FSG Academy en speelde competitie bij
SC Antilope, waar ze
het ongelofelijk naar
haar zin had. Eind
februari 2018 keert
zij weer terug voor
de laatste maanden
van de competitie en
om deel te nemen
aan verschillende 3x3
events.
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CLINICS

EVENEMENTEN

ROLSTOELBASKETBAL ERVAREN
DOOR TE BEZOEKEN
ALL STAR EVENT
Op 21 mei werd het All Star Event gehouden voor de eredivisie
rolstoelbasketbal. Een evenement op initiatief van stichting
Basketball Experience NL, met de gedachte de juiste mensen
in het zonnetje te zetten en basketball-reclame te maken in de
betreffende speelstad. Dit jaar was dat in Rotterdam, met thuisclub
Arrows’81 als gastheer in topsportcentrum Rotterdam.
Overdag
werd
er
een
vriendschappelijk
toernooi
gespeeld, maar tijdens het
diner kwamen de echter
prijzen bovendrijven. Middels
een
digitale
verkiezing
kwamen de beste vijf spelers
van de eredivisie naar voren.
Het All Star team wat die
avond tegen de Orange Lions
speelde was op dat moment
al bekend. De betreffende coach nog niet, dat werd Martin
Moerman. De scheidsrechter van het jaar werd Saskia Warmerdam.
Ook de beste vijf spelers van het seizoen 2016/2017 werden door
het publiek bepaald. De prijzen werden uitgereikt door Mis(s)
Nederland, Mirande Bakker.

DREMPEL
VERLAGEN
OM TE
GAAN
SPORTEN

Anouk Taggenbrock, Walter Vlaanderen, Martin Moerman (coach),
Frank de Goede, Pieter van Dijk, Ris Boland- Keizer, Lindsay Frelink.
De All Stars verloren uiteindelijk ruim van het nationaal
mannenteam, dat in voorbereiding was voor het EK 2017.

3X3 PARAGAMES
Het begint langzaamaan een traditie te worden. Iedere twee
jaar organiseert stichting BEN ism met de Paragames het 3x3
event in Breda. 3x3 basketball is een aparte discipline binnen
de basketballsport en hanteert dan ook andere regels dan het
traditionele (5x5) basketball. Zoals de naam al doet vermoeden,
wordt er door twee teams van drie spelers tegen elkaar gespeeld.
De wedstrijden spelen zich af op een half basketballveld op één
basket.
Tijdens de Paragames is 3x3 een van de activiteiten in het
internationale multi-sport evenement dat tweejaarlijks plaats vindt
te Breda. Naast rolstoelbasketbal zijn sporten als rolstoelhockey,
rolstoelrugby, atletiek, rolstoeldansen, schermen, zitvolleybal en
amputatievoetbal de te beoefenen sporten. Naast de wedstrijden
3x3 werd er ook een shooting contest gehouden en kon er
gezamenlijk gekeken worden naar de livestream van Oranje op het
Europees Kampioenschap.

Voordat je gaat sporten bij een vereniging is het wel
fijn als je je vertrouwd en comfortabel voelt in je
ADL-rolstoel. Niets is beter om dat te oefenen dan
in een veilige omgeving, in een groep met andere
rolstoelgebruikers!

Naast de vaardigheidstraining is er iedere cursusochtend een
trainer van een sportclub uit de omgeving die een clinic aanbiedt
in de rolstoelsport die zij beoefenen. Als BEN zijn we natuurlijk een
groot voorstander van rolstoelbasketbal, maar die sport is niet voor
iedere cursist geschikt. Daarom komt er ook volleybal, badminton,
tennis, rolstoeldansen en zelfs boogschieten voorbij.

‘Uiteindelijk leren de deelnemers het meeste van elkaar, en
niet per se van mij‘, aldus Toine Klerks, die als instructeur de
cursus rolstoelvaardigheid leidt. Toine speelt van kleins af aan al
in rolstoelen en kan naar eigen zeggen beter rolstoel rijden dan
zwemmen. Bij de rolstoelvaardigheidscursus leren de deelnemers
vertrouwen te krijgen in de rolstoelen, door het leren rijden met
verschillende technieken, oefenen van drempels nemen, leren
balanceren en valtraining te doen.

Dit jaar werden er cursussen gegeven in Goirle en Breda, met beide
+/- 15 deelnemers. Van de deelnemers wordt ongeveer de helft lid
van een sportvereniging naar aanleiding van de cursus. Bijzonder
is dat we dit jaar ook een uitbreiding (cursus 2.0) organiseerden,
daarbij gingen we met de hele groep de stad in en namen deel aan
een hoogteparcours op 4 meter hoog tussen de bomen in de
rolstoel, eindigend met een tokkelbaan vanuit de top!

1.0 Frank de Jong (Arrows ’81)
2.5 Cher Korver (SC Devedo)
3.5 Arie Twigt (Only Friends)
4.0 Mendel op den Orth (Only Friends)
4.5 Bo Kramer (SC Devedo)
Coach van het jaar: Martin Moerman (Only Friends)
Scheidsrechter van het jaar: Saskia Warmerdam
Het totale All Star-team met van links naar rechts: Arie Twigt, Cher
Korver, Joost Morsinkhof, Maykel van Ryssinge, Mendel op de Orth,
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HELDEN VAN BEN

Het ambassadeurschap bij BEN geeft Mustafa mogelijkheden
zichzelf te ontwikkelen op maatschappelijk gebied, maar ook om
zijn focus te houden op zijn sportcarrière. ‘Met stichting Basketball
Experience NL hoop ik hier een mooie balans in te vinden. De
ideeën van de stichting passen perfect bij mijn beeld dat ik van
rolstoelbasketbal heb en hoe ik de ontwikkeling van de sport
voor me zie, als ik daar op deze manier aan kan bijdragen is dat
geweldig!’ aldus Mustafa.

om zich heen verzamelt om bij te dragen aan het doel van BEN:
basketbal de meest vanzelfsprekende sport te maken binnen
de gehandicaptensport. Omdat de beeldvorming van de sport
hiervoor van groot belang is, moet de held ook matchen in het
plaatje van de ultieme rolstoelbasketballer en is daarom zelfstandig,
communicatief sterk en bescheiden. De held van BEN is iemand
die werkt, speelt en leeft met bezieling, energie en no-nonsens.
‘Bo is iemand die perfect in dit plaatje past. Graag ondersteunen
wij haar op verschillende manieren’, aldus directeur Toine Klerks.
Bo moet iedere week naar Almere en Osanbruck vanuit haar
woonplaats Arnhem. Dit doet zij met het openbaar vervoer waarbij
ze twee tassen en haar rolstoel meeneemt om te gaan trainen bij
haar club, maar regelmatig werden ouders ingezet om te rijden. Bo
traint 25 uur per week op Papendal en speelt daarnaast competitie
bij Osnabruck. Een auto zou een enorme uitkomst zijn voor haar,
om energie te besparen, maar ook om zelfstandiger te worden.

Rolstoelbasketbalster Bo Kramer tekende eerder dit jaar (29 maart
2017) de overeenkomst als held van BEN onder het toeziend
oog van voorzitter Wim Steen. Bo speelt in het Nederlands
rolstoelbasketbalteam en woont sinds 2015 op Papendal waar zij
studie en topsport combineert. Stichting Basketball Experience NL
contracteert hiermee voor het eerst een held in het bestaan sinds
2015.

”

Bo Kramer
helden van BEN (pag. 12)

KIA Autohaag Zeeuw en Forwardlease Rotterdam besloten om
hierin financieel tegemoet te komen waardoor zij in combinatie met
stichting Basketball Experience NL een auto kunnen leveren voor
Bo. ‘Voor mij is dit een geweldige uitkomst, al
heb ik nog niet zo lang mijn rijbewijs’, lacht Bo.

Directeur Toine Klerks legt uit: ‘Met Mustafa in de ambassadeursrol
hebben we iemand in huis die een breed publiek kan bereiken. Als
Mustafa het veld op rijdt, maakt hij al indruk voordat hij een bal
heeft aangeraakt. Niet omdat hij twee benen mist, maar vanwege
zijn uitstraling en persoonlijkheid. Hij kan mensen inspireren en
motiveren.’

“

“OVERAL WAAR
IK KOM EN BEN
GEWEEST MET BEN
ZIE IK HET BENEFFECT; PLEZIER EN
MENSEN MET EEN
GLIMLACH. IK VIND
DAT GAAF”

In de overeenkomst is ook opgenomen dat Bo
gebruik kan maken van materialen van GTM,
het rolstoelmerk dat aan Basketball Experience
NL gekoppeld is. Als tegenprestatie zal Bo
fungeren als ambassadeur van de stichting. Bo Kramer: ‘Als held
kan ik nu samen met BEN werken aan mijn dromen en aan het op
de kaart zetten van rolstoelbasketbal, het is ten slotte de gaafste
sport die er is! Ik vind het een hele eer dat ik daar bij mag horen,
daar heb ik super veel zin in!’

Een held van BEN draagt bij aan een sterk imago van
rolstoelbasketbal en spreekt meerdere doelgroepen en fans
aan. Hij of zij heeft de potentie om een topspeler te worden op
internationaal niveau en inspireert en motiveert anderen met
zijn/haar verhaal. Basketball Experience NL verwacht van een
held dat hij/zij anderen in beweging brengt, fans en supporters
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Sinds september 2017 hebben wij twee trotse
helden onder contract! Op 1 september 2017
tekende Mustafa Korkmaz zijn heldencontract voor
stichting Basketball Experience NL. Mustafa zet
zich in het komende jaar in om rolstoelbasketbal
de meest vanzelfsprekende sport binnen de
gehandicaptensport te maken. Dat doet hij door het
geven van clinics, presentaties, het bezoeken van
clubs en het bijwonen van meerdere activiteiten die
het energieke no-nonsens beleid van stichting BEN
onderstrepen. Stichting BEN ondersteunt hem met
materiaal, opleiding, advisering en coaching.

ROLSTOEL LEVERANCIER

DE DREMPEL OVER MET HET
JUISTE MATERIAAL
Eindelijk lid geworden bij een sportclub, moet je nog
een sportrolstoel hebben! Basketball Experience NL
adviseert, meet aan en verkoopt rolstoelen van hoge
kwaliteit tegen een fatsoenlijke prijs. We proberen
de sportrolstoel zo dicht mogelijk in de buurt te
brengen van het persoonsgebonden budget dat de
klant krijgt.
Uitgangspunt is dus niet de verkoop, maar het aanbod, aangepast
op de klant en zijn/haar budget. Met als doel te kunnen starten
met sporten of meer sportplezier te hebben. De rolstoelen worden
geheel op maat gemaakt en door ons geleverd.
Op dit moment zijn we de importeur in Nederland van het merk
GTM. Ongeveer 70% van de rolstoelbasketballers bij de nationale
teams rijdt inmiddels met dit merk. Deze rolstoelen worden zeer
intensief gebruikt, minimaal 25 uur per week en moeten dus wel
tegen een stootje kunnen!
Naast sportstoelen verkopen we ook losse onderdelen en
ADL-rolstoelen, waarbij hetzelfde principe geldt als hierboven
beschreven. Vanaf februari 2018 kunnen wij ook verstelbare
sportstoelen leveren.

ROLSTOELBASKETBAL BOOST!
CLUB ONDERSTEUNING
Stichting Basketball Experience NL hecht veel waarde aan presteren
op topniveau. Door het creëren van mooie prestaties zorgen we
dat jongere sporters tegen volwassen sporters opkijken en een
stapje extra zetten om de top te halen. Het spelen in een Europese
clubcompetitie is dan ook van groot belang, zeker voor het grote
aantal (jeugd-)internationals die bij DeVeDo spelen. Wij vonden dat
zij een boost nodig hadden.
s.c. DeVeDo speelt mee in de Euroleague in Padova, Italië. Daar
streden de ploegen van 9-11 maart 2017 om een kwalificatie voor
de finaleronde van de Eurocup af te dwingen. Tegenstanders waren
ASD Padova Millennium Basket “ONLUS” (Italië), Oldham Owls
(Groot-Britannië), Leopards de Guyenne Bordeaux (Frankrijk) en
Antwerp GEMBO Players (België). Het afreizen en deelnemen aan
een kwalificatietoernooi als dit kostte natuurlijk geld. Bij DeVeDo
moeten alle spelers zelf geld inleggen om hier aan deel te kunnen
nemen. Basketball Experience NL kwam de spelers en de club
tegemoet door een bedrag van in totaal 1500 euro te schenken.
De spelers/speelsters (12 personen) van DeVeDo konden nu na hun
eigen inleg bij de club vervolgens 100 euro terug declareren bij
stichting BEN. Daarnaast schonk de stichting 300 euro aan de club
zelf dat ten goede komt aan de trip naar Italië. ’Omdat deelname
aan deze Euroleague bijdraagt aan een sterkere beeldvorming
van de sport en DeVeDo met een steeds professionelere insteek
te werk gaat, waarbij ook jeugdige spelers de kans krijgen om
te ontwikkelen, vinden wij deze donatie meer dan verdiend.
Uiteindelijk moet rolstoelbasketbal de meest vanzelfsprekende
sport worden van Nederland’, aldus stichting-directeur Toine
Klerks.
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Trots kunnen wij melden dat s.c. DeVeDo er in slaagde om zich te
plaatsen voor de finaleronde van de Euroleague 4 en daardoor in
de Europese clubranking gestegen is naar plaats 3. Daarmee is de
Ermelose ploeg de best geplaatste Nederlandse club in Europa.

INDIVIDUELE ONDERSTEUNING
De uit Sudan afkomstige Abraham Mamu Adissu maakte dit jaar
de overstap naar het CTO team van Papendal. Daar traint hij
onder leiding van CTO coach Irene Sloof, woont hij zelfstandig op
kamers en gaat nu aan de slag met zijn volgende stap.
Stichting Basketball Experience NL betaalde dit jaar zijn kamerhuur
en de kosten die het CTO met zich meebrengt. Abraham is gestart
met een vervolgopleiding in Arnhem en probeert in combinatie
met het CTO Papendal zijn droom als rolstoelbasketballer waar
te maken en tegelijkertijd
zich
op
meerdere
gebieden te ontwikkelen.
De eerste stappen zijn
gezet. Dit jaar kwam
Abraham uit voor Oranje
U22 tijdens het Europees
kampioenschap U22 in
Italië. Later dit jaar werd
hij geselecteerd voor de
Kitakyushu Cup in Japan
en maakte hij zijn debuut
in het grote Oranje onder
leiding van Cees van
Rootselaar.
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WWW.BASKETBALLEXPERIENCE.NL

INFO@BASKETBALLEXPERIENCE.NL
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