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Ondersteuning sporters

BASKETBALL EXPERIENCE 

AT WORK
Basketball Experience NL vervulde dit jaar de functie 

van teammanagement voor de selecties van de 

Nederlandse Basketball Bond. Het was een eer om 

in een dynamische omgeving met professionele 

stafleden te werken naar een doel toe dat vier jaar 

geleden gesteld is. Met coaches als Frits Wiegmann, 

Mustafa Jebari, Gertjan van der Linden en Irene Sloof 

is het extra bijzonder om een traject naar Rio mee te 

maken en te mogen organiseren. 

TEAMMANAGEMENT NATIONALE 
SELECTIES ROLSTOELBASKETBAL

Basketball Experience NL organiseerde trainingsstages voor de 

Oranje-selecties en vergezelde de ploeg bij meerdere toernooien 

in het buitenland. Naast de begeleiding van de teams schonk  

Basketball Experience NL ook de trainingskleding van de mannen- 

en vrouwenselecties. Tevens ondersteunden we de campagne 

‘To Battle is Our Nature’, waardoor we in samenwerking met 

communicatiebureau Greatmatch de Orange Angels en Lions 

een gezicht gaven, fans creëerden en aandacht voor de sport 

genereerden.  

De Nederlandse vrouwen hadden hun vizier gericht op goud. Dat 

was alles wat telde dit jaar. Na een zeer sterke voorbereidingsperiode 

leken de Orange Angels klaar om de daad te verrichten in Rio de 

Janeiro. Met bijna iedere wedstrijd een vol stadion met 15.000 man 

publiek, een livestream van de NOS en verschillende interviews 

stond onze sport volop in de kijkers. Voor ons was dat al goud. 

Helaas bleken de inspanningen niet voldoende voor de gouden 

medaille op het veld. De Orange Angels strandden in de halve 

finale; verloren van aartsrivaal Duitsland. De dag erop sloegen de 

Oranje-vrouwen keihard toe door Groot-Brittannië te verslaan 

voor de bronzen plek. Terugkijkend een mooie prestatie, al zullen 

speelsters en staf altijd de gedachte houden dat er meer in had 

gezeten.

De mannenploeg kon daarentegen bijna vrijuit spelen. Zij 

kwalificeerden zich als underdog tijdens het EK 2015 in een 

geweldige kwartfinale door Polen te verslaan, waardoor zij 

welverdiend op het allerhoogste niveau mochten deelnemen. Rio 

was voor velen een droom en het resulteerde uiteindelijk in een 

geweldige zevende plaats, door boven verwachting Duitsland te 

verslaan in de laatste wedstrijd. Op één speler na waren ze allemaal 

debutant op de Paralympische Spelen. Na eenmaal deelnemen is de 

honger voor de meeste spelers nog niet gestild; een Paralympische 

medaille in Tokyo is niet zover weg, gezien de potentie in de ploeg. 

Wij kijken er naar uit om ook hier een steentje aan bij te dragen!

Met welk doel?    

Als onze nationale selecties goed presteren betekent dat dat er 

meer aandacht komt voor de sport rolstoelbasketbal. Er komen 

meer verhalen van onze internationals naar buiten om andere 

jonge sporters te inspireren en ook te gaan basketballen. Want dat 

is uiteindelijk waar het om gaat: basketbal brengt zo veel meer dan 

alleen de skills op het veld. Vertrouwen, gezondheid, teamwork, 

sociale vaardigheden en doorzettingsvermogen worden bij geen 

enkele andere Paralympische sport zo positief beïnvloed als bij 

rolstoelbasketbal! 

2016 was het eerste jaar dat BEN, Basketball 

Experience Nederland volledig ‘at work’ is 

geweest. 

Het was een uitermate succesvol jaar waarin de 

doelen, zoals in ons Mission Statement zijn 

geformuleerd, maximaal zijn nagestreefd. Het 

was ook een fijn jaar, de samenwerking met 

diverse partners in het veld kreeg vorm, en gaf 

aan zowel BEN als aan de partners nieuwe 

energie.

De raakpunten met onze (gespreks)partners 

bleken er vele te zijn. We delen met hen de 

betrokkenheid bij de niet-valide medemens 

en dan in het bijzonder die van de (potentiële) 

sporter.

2016 was ook het jaar waarin een aantal van 

onze activiteiten hun eerste praktijkconfrontatie 

beleefde, of nog steviger werd neergezet in het niet-

valide sportlandschap.

Met uitbreiding van het aantal clinics rolstoelbasketbal, 

gegeven aan partners binnen en buiten de sportwereld, werd de 

zichtbaarheid van rolstoelbasketbal enorm vergroot.

Op een aantal congressen en bijeenkomsten werd de 

praktijkervaring van onze medewerkers gedeeld met 

derden.

Met het leveren van managementdiensten aan onze 

partners, en dan vooral op het kennisgebied, werd een 

zeer welkom aanbod gecreëerd.

Het organiseren van ons eerste grote evenement, een 

rolstoelbasketbal battle in Almere, met maar liefst acht 

landenteams was een uitdaging en is meer dan geslaagd 

te noemen. Mede daardoor heeft BEN aan mooie en 

inhoudelijke uitstraling gewonnen.

Tot slot van een mooi jaar 2016 werd de intensieve samenwerking 

tussen BEN en de NBB bekrachtigd op het basketball congres in 

Zwolle.

Vanaf deze plek wil ik de vrijwilligers, de medewerkers en het 

bestuur van BEN bedanken voor een mooi 2016.

Wim Steen

Voorzitter
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Rolstoelbasketbal op de kaart zetten

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 rolstoelbasketbal positief te 

beïnvloeden. 

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 niemand het eerder 

gedaan heeft. 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 

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 maar weinig andere bijbaantjes 

die zo afgestemd kunnen worden op het 

drukke school- en trainingsprogramma. 

Basketball Experience NL maakte het 

mogelijk dat er ruim 2.500 personen 

op scholen, bedrijven en via gemeentes 

rolstoelbasketbal konden ervaren. Iedere 

clinic wordt met de nodige dosis humor, 

muziek en sportiviteit gegeven door 

onze instructeurs, iets waar wij trots op 

zijn en nog lang zullen blijven doen. ‘Het 

verveelt nooit en eigenlijk is altijd iedereen 

enthousiast’, lacht Jitske Visser (speelster 

van het Nederlands damesteam en ASV 

Bonn).   

CLINICS

ROLSTOELBASKETBAL ERVAREN 
DOOR TE DOEN

‘Het geven van clinics geeft mij de 

mogelijkheid om een centje bij te 

verdienen. Maar ik vind het laten zien 

van mijn sport sowieso geweldig om 

te doen. Ik heb er dus vooral veel 

plezier van.’ 

Bo Kramer (18 jaar, rolstoel-

basketbalster CTO Papendal en 

Nederlands damesteam).       

PRESENTATIES

ROLSTOELBASKETBAL ERVAREN DOOR TE 
ZIEN EN LUISTEREN

Zoals al eerder vermeld gaat rolstoelbasketbal verder dan de skills op 

het veld. Er is veel te leren van Paralympische Sport. We laten aan de 

hand van levensverhalen van en door sporters zien hoe je een inspiratie 

kan zijn voor anderen. Het ontstaan van de stichting is daar op zichzelf 

al een duidelijk voorbeeld van. 

Dit jaar werd de stichting op meerdere plaatsen uitgenodigd om te vertellen wat de invloed 

van sport kan zijn op mentaal, lichamelijk en maatschappelijk gebied. BEN was een graag 

geziene gast, vaak ingezet als inspirerende opening voor een congres van een bedrijf, maar 

ook in klassen op scholen, management meetings, netwerkborrels en evenementen. Het 

verhaal wordt steeds afgestemd op de behoefte van het bedrijf.

De groepen die aandachtig deelnamen aan de presentaties verschilden regelmatig van 

samenstelling en grootte. Een kleine greep uit de presentaties van afgelopen jaar over out-

of-the-box- denken, identiteit, keuzes maken, doelen stellen, leiderschap, omgaan met 

teleurstellingen en teamwork. Naast de presentaties zijn we met een aparte commissie 

bezig met een documentaire over de invloed van rolstoelbasketbal buiten het veld.

Stephan Schulz (CFO Hartmann Group)

‘Hartmann Group is proud to have the opportunity to bring in speakers with different 

perspectives on healthcare, such as Barbara van Bergen and Toine Klerks. Hearing 

from them gives us new ideas on how to Go Further For Health!’ 

SPECO Tilburg en METRO  

What is the story behind your 

business card? 

– 2x 20 personen

Hartmann 

A untraditional care giver 

– 250 personen

Achmea Rovero 

Authentiek leiderschap 

– 25 personen

Onderwijsspecialisten 

Levensverhaal van Gertjan vd Linden

– 150 personen

ROC Sport en Bewegen Tilburg

Identiteit en kracht

– 150 personen

Hogeschool Utrecht 

Fysieke training en inzicht bij 

nationale rolstoelbasketbal selecties

– 20 personen

Rolstoelbasketbal op de kaart zetten
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Uiteraard kan rolstoelbasketbal ook ervaren worden 

vanaf de tribune. Dit jaar organiseerden we enkele 

evenementen waarbij iedereen welkom was om te 

komen kijken.

Eén van de grootste evenementen was de vrouwen-interland 

Nederland vs Groot-Brittannië in Joure, waar we in samenwerking 

met basketbalvereniging Oaters een wedtrijd interland neerzetten 

om de jubileumviering van Oaters een bijzonder sausje te geven. 

Daaromheen werden clinics voor alle leeftijden gegeven door o.a. 

Mariska Beijer en Daphne vd Broek. 

Overtreffende trap was toch wel het 

Dutch Battle evenement in Almere, een 

8-landen toernooi, ter voorbereiding op de 

Paralympische spelen. Naast het sportieve 

aspect lag hier voor BEN ook zeker het doel 

om rolstoelbasketbal in beeld te brengen. 

Onderstaande cijfers illustreren de impact van het evenement, dat 

midden in de zomervakantie plaats vond. 

EVENEMENTEN

ROLSTOELBASKETBAL ERVAREN 
DOOR TE BEZOEKEN

Voor de doelgroep rolstoelgebruikers wordt het, 

mede door bezuinigingen, steeds lastiger om 

te gaan sporten en vooral te blíjven sporten. De 

sporters die potentie hebben om de top te halen, 

kunnen een beroep doen op de foundation voor 

voorzieningen, coaching, training, informatie en 

alles wat het makkelijker maakt om hun sport uit te 

kunnen oefenen. Drempelverlaging is het keyword, 

want hoe hoger de drempel voor een rolstoeler, 

hoe lastiger het is om daar te komen waar hij/zij wil. 

Dit jaar ondersteunden we dit perspectief op drie 

manieren. 

Jitske Visser

Een bekend gezicht binnen de wereld van vrouwen-

rolstoelbasketbal is dat van Jitske Visser. Jitske speelt al van jongs 

af aan in het nationaal team en debuteerde op zeer jonge leeftijd 

op de Paralympische spelen in Beijing.

Net als iedere andere rolstoelgebruiker krijgt Jitske een 

persoonsgebonden budget om te investeren in een sportrolstoel. 

Vaak is dit bedrag echter te laag om de benodigde rolstoel te 

kunnen aangeschaffen. Zeker als je een rolstoel intensief gebruikt 

in een fulltime programma en het altijd een op maat gemaakt en 

persoonlijk aangemeten product is. In het geval van Jitske is de 

uitdaging nog groter. Door haar aangeboren scoliose zit zij anders 

in de stoel dan een gemiddelde gebruiker en zijn de afmetingen 

van de rolstoel erg afwijkend, vergeleken met de rolstoelen van 

haar teamgenoten.

De kosten voor haar rolstoel zijn door dit intensieve proces veel 

hoger dan gemiddeld. In ruil voor het geven van enkele clinics 

en het schrijven van een blog voor onze website zorgden wij 

dat de rolstoel voor Jitske geleverd kon worden, met Basketball 

Experience NL als trotse sponsor.

De laatste dag van het toernooi werd afgesloten met Super 

Saturday, waarbij in de buitenlucht 3x3 rolstoelbasketbal plaatsvond 

en vervolgens de finales bekeken konden worden in sporthal 

Waterwijk. Onze eigen Orange Angels werden de winnaar van de 

Dutch Battle in het vrouwentoernooi. Bij de mannen ging Polen er 

met de beker vandoor, na een spannende finale tegen Duitsland. 

TALENTEN 
VOORUIT HELPEN

Abraham Mamo

We volgen Abraham al geruime tijd. De uit Sudan afkomstige tiener 

maakte dit jaar de overstap naar het CTO team van Papendal. 

Daar traint hij onder leiding van CTO-coach Irene Sloof. Hij woont 

zelfstandig op kamers en gaat nu aan de slag met zijn volgende 

stap: beter Nederlands leren en het volgen van een opleiding; twee 

interessante uitdagingen! Stichting Basketball Experience NL staat 

garant voor de kosten die het CTO met zich mee brengt en leverde 

zijn nieuwe sportrolstoel.  

CTO Papendal

Aan de start van dit seizoen werden de CTO-sporters op 

Papendal door BEN in het nieuw gestoken. Trainingskleding 

en trainingspakken kleuren oranje, zwart en blauw op het 

trainingscentrum. Dat gebeurde in voorbereiding op Rio al met de 

nationale teams. Nu is dus ook de jongere groep aan de beurt. De 

leeftijden van de sporters in die groep, die onder leiding staat van 

Irene Sloof en Mustafa Jebari, verschillen van 16-23 jaar. Dagelijks 

studeren, wonen en trainen zij op Papendal om hun droom te 

verwezenlijken. Een enkeling kijkt al hoopvol naar Tokyo 2020, 

terwijl anderen 2024 in het vizier houden.

Landen vrouwen teams4

Landen mannen teams4

Sporters op breedtesport niveau30

Vrijwillgers50

Bereikte personen± 25.000

Bezoekers per dag± 300-500

Sporters op topniveau100

Livestream kijkers7000

Rolstoelbasketbal op de kaart zetten
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Mogelijk maken om top rolstoelbasketbal te bedrijven

Voordat je gaat sporten bij een vereniging is het wel 

fijn als je je vertrouwd en comfortabel voelt bij je 

ADL-rolstoel. Niets is beter om dat te oefenen dan 

in een veilige omgeving, in een groep met andere 

rolstoelgebruikers!

‘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. 

ROLSTOELVAARDIGHEIDCURCUSSEN

DREMPEL VERLAGEN OM TE GAAN 
SPORTEN

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. De rolstoelen worden geheel op 

maat gemaakt en door ons geleverd. Het advies en het aanmeten 

van de stoelen wordt gedaan door (ex)-sporters, een betere 

ervaringsdeskundige kun je dan ook niet hebben.

Op dit moment zijn we de importeur in Nederland van het merk 

GTM. Ongeveer 75% 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 sporstoelen verkopen we ook losse onderdelen en 

ADL-rolstoelen, waarbij hetzelfde principe geldt als hierboven 

beschreven.

ROLSTOEL LEVERANCIER

DE DREMPEL OVER MET HET JUISTE 
MATERIAAL

Mieke Couwenberg (Coördinator en sportconsulent 

Steunpunt Aangepast Sporten Midden Brabant)

‘Al jaren verzorgt Toine voor het Steunpunt de rolstoel-

vaardigheidstrainingen. Hij leert mensen omgaan met een 

sportrolstoel en laat hen kennis maken met verschillende 

(rolstoel)sporten. Door zijn enthousiasme en expertise 

heeft hij al heel veel deelnemers gestimuleerd om een 

rolstoelsport te gaan beoefenen.’

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.

Dit jaar werden er cursussen gegeven in Oosterhout en Waalwijk, 

met ieder +/- 15 deelnemers. Van de deelnemers wordt ongeveer 

de helft lid van een sportvereniging naar aanleiding van de cursus.

Rolstoelbasketbal op de kaart zetten
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Om na je sportcarrière te gaan werken is best een 

flinke stap. Dat kan dan ook niet van de een op de 

andere dag. Het is van belang om hier al op tijd in 

te investeren. Dit jaar draaide BEN een pilot met 

Mustafa Korkmaz, die een loopbaantraject deed via 

de stichting. 

De 28-jarige Mustafa Korkmaz speelt al jaren voor het Nederlands 

team en is sinds twee jaar de aanvoerder van de Oranje-mannen.  

Naast een succesvolle sportcarrière streeft hij ook naar een 

maatschappelijke carrière. Bij zijn huidige baan voor de gemeente 

Arnhem kan hij niet voldoende balans vinden tussen beide carrières 

en schakelde daarom de hulp in van Basketball Experience NL. ‘Ik 

denk dat Mustafa talenten heeft om ook op maatschappelijk gebied 

zich te presenteren. Zijn creativiteit en doorzettingsvermogen 

kunnen hem een waardevolle medewerker maken voor een bedrijf 

in verschillende branches. Het is echter van belang om eerst zijn 

MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING 
TOPSPORTER Basketball Experience NL staat midden in de samenleving en ziet wat er speelt in de wereld van de 

gehandicaptensport. De komende jaren willen we nog meer gaan inzetten om de sport rolstoelbasketbal op 

nummer 1 te krijgen. De juiste beeldvorming op onze sport is daarvoor van groot belang.

Onze hoofddoelen in een overzicht:

AMBITIES 2017
motivatie en identiteit goed in beeld te brengen voor zichzelf,’ aldus 

Toine Klerks, die de loopbaanbegeleiding op zich neemt. Klerks 

heeft inmiddels ruim vijf jaar ervaring in de loopbaanbegeleiding 

van studenten in het onderwijs op weg naar werk. ‘De omslag naar 

deze situatie vergt tijd maar is in feite een kleine stap. Mede door 

de netwerken van ons bestuur denk ik dat we voor Mustafa een 

verschil kunnen maken’.

 

Mustafa heeft dit jaar op meerdere werkervaringsplekken zichzelf 

kunnen oriënteren en vond uiteindelijk zijn plek bij de Nederlandse 

Basketball Bond waar hij meedraaide in de organisatie van de 

Streetball Masters Tour. Dat bleef niet onopgemerkt; de NBB was 

lovend en zal in de toekomst zeker nog eens beroep op hem doen. 

‘Ik heb nu werkervaring op kunnen doen op een nieuwe werkplek. 

Het beviel me goed. Komend seizoen ga ik verder als speler bij 

Galatasaray in Istanbul, waar ik nu contacten zoek met Nederlandse 

bedrijven in Turkije. Ik heb veel geleerd over mezelf en ik zie de 

toekomst positief in’, zegt Mustafa.

‘Ik heb nu werkervaring op kunnen doen op een nieuwe 

werkplek. Het beviel me goed. Komend seizoen ga ik 

verder als speler bij Galatasaray in Istanbul, waar ik nu 

contacten zoek met Nederlandse bedrijven in Turkije. 

Ik heb veel geleerd over mezelf en ik zie de toekomst 

positief in’

Optimale 

samenwerking

Mogelijk 

maken om top 

rolstoelbasketbal 

te bedrijven

Rolstoelbasketbal als 

meest vanzelfsprekende 

sport van Nederland

Rolstoelbasketbal 

op de kaart zetten

Ondersteuning 

sporters

Optimale 

samenwerking

Mogelijk 

maken om top 

rolstoelbasketbal 

te bedrijven

Rolstoelbasketbal als 

meest vanzelfsprekende 

sport van Nederland

Rolstoelbasketbal 

op de kaart zetten

Ondersteuning 

sporters



12

WWW.BASKETBALLEXPERIENCE.NL

INFO@BASKETBALLEXPERIENCE.NL


