
Seizoensverslag 2016 – 2017 secretaris vereniging BAL  
 
Leden 
 
Aantal:  
spelende leden   152 (+ 6 spelers met een dubbele licentie)  
G leden        7 
Niet spelende leden      29 
Totaal     194  

Teams 

Seizoen gestart met 14 teams: 
Breedtesport:  

 U10 (mix), U12 (mix), U14-2(jongens), U14-3 (jongens), U16-2 (jongens), 
U18-2 (jongens), Heren 2 en U16 (meisjes) 

 Vanaf de jaarwisseling is hier nog een tweede U10-team bijgekomen. 
Groep van kids die zijn doorgestroomd vanuit de peanuts. 

 Daarnaast was er op zaterdagochtend uiteraard weer de 
wekelijkse peanuttraining 

Topsport:  

 U14 (jongens), U16 (jongens), U18 (jongens), U 24 (heren)  U 18 
(meisjes), Heren 1   

Resultaten 
 
Breedtesport: 

Afgelopen seizoen hebben alle breedtesportteams leuke dingen laten zien. Ook al 
zijn de resultaten zeker niet het belangrijkste. Toch zijn er enkele mooie resultaten 
neergezet. 
 
U10-1 en U14-2 zijn winterkampioen geworden. Op het einde van het seizoen wist 
het H2 het kampioenschap te behalen in de 4e klasse. U10-2 behaalde ook de 1e 
plaats, maar was formeel geen kampioen omdat er gespeeld werd met verlies van 
rechten (dispensatie). 

 
Topsport: 

De Academieteams hebben prachtige resultaten neergezet: uiteindelijke zijn de U 14 
(ruime winst tegen Leiden) en de U 24 (ook ruime winst tegen Leiden) 
landskampioen geworden, heeft de U 18 de nationale beker gewonnen in een 
prachtige wedstrijd tegen Lokomotief en verloor de U 16 de finale om het Nederlands 
Kampioenschap met 1 punt  in de laatste seconde tegen Harlem Lakers. 

 
Alle resultaten op een rij: 
 
U10-1 :  2e plaats in 1e klasse 
U10-2 :  1e plaats in 2e klasse 
U12 :   3e plaats in 1e klasse 
U 14:  1e plaats in eredivisie en NL kampioen na de final 4 
U14-2 :  6e plaats in 1e klasse 
U14-3 :  6e plaats in 3e klasse 
U 16:  3e plaats in eredivisie en runner up NL kampioenschap 
U16-2 :  5e plaats in 3e klasse 
U 18:  6e plaats in eredivisie en winnaar nationale beker  



U18-2 :  3e plaats in 1e klasse 
U24:  4e plaats in de Dutch Talent League en NL kampioen 
H1:  9e plaats in de 1st divisie 
H2 :   1e plaats in 4e klasse 
VU16 :  3e plaats in 2e klasse 
VU18:  8e plaats in 2e divisie 
 
Activiteiten 
 
Op zaterdag 7 januari 2017 was er opnieuw het jaarlijkse peanuttoernooi. Met 40 
inschrijvingen was de belangstelling erg groot. Helaas zijn er door het slechte weer maar 20 
teams komen opdagen, maar desondanks werd het een erg groot succes. 
Op zaterdag 7 januari werd ook de nieuwjaarsreceptie gehouden. De opkomst was door de 
weersomstandigheden (ijzel) minder: de beide landelijke competitie wedstrijden zijn niet 
doorgegaan, de geplande old star wedstrijd vond geen doorgang, het aantal deelnemers aan 
de clinic die gegeven werd door de H1 spelers van BSW was de helft. Maar desondanks 
werd het een geslaagde avond. 
 
Op 25 mei 2017 zou er oorspronkelijk een U12-toernooi georganiseerd worden. Dit toernooi 
is uiteindelijk niet doorgegaan wegens te weinig aanmeldingen. Er wordt nu gekeken om dit 
toernooi aan de start van het seizoen 2017-2018 te laten plaatsvinden. 
 
18 januari vond het arbritragecafé plaats in de business club onder leiding van Hylke en 
Joris Lamerikx. Een leuke avond waarbij trainers en scheidsrechters met elkaar in discussie 
gingen over diverse wedstrijdsituaties. 
 
Donderdag 16 februari kwam Paul van den Heuvel langs om een workshop te verzorgen 
"Meet the referee". Een kennismaking met een scheidsrechter die op topniveau gefloten 
heeft. Ook dit was een geslaagde en leerzame avond. 
 
19 mei was er opnieuw het Weerter Scholen Toernooi in sporthal Boshoven. 
 
24 mei stond in het teken van de kampioenen (The night of the champs) Alle kampioenen 
van zowel de breedtesport als de academie werden hier in de spotlight gezet. Avond werd 
als erg positief ervaren; 
 
Spelers NL-team 
 
Voorselectie U 15: 
Freek Wijnands, Jay Jie Fung Sang, Oshean Brathwaite en Tristan van Bree 
Voorselectie U 16 
Sander de Hollander, Dimitri Maconda en Jamayro de Windt  
Voorselectie U 18. 
Roel van Overbeek, Robin van Heukelom Jan Gijsen en Kenan Sarvan  
Voorselectie U 20 
Jules Schild  
Voorselectie U 15 meisjes 
Alina Sendar  
 
Opleidingen: 
 
Trainers 

Begin van dit seizoen hebben we de bt2  en de bt2+ afgerond. : 
12 trainer/coaches zijn de opleiding gestart, 2 daarvan zijn tussentijds gestopt en 2 
moeten nog een examen doen.  



Uit Weert kwamen Mick Fleuren, Inge Silkens, Jolijn Anderiesse, Anna Sendar en 
Kenan Sarvan  

  
Een nieuwe BT2 en BT 3 is onlangs gestart: 
11 trainer/coaches, waarvan 4 van BAL (Jeroen van Veen, Nick de Graaf, Joep 
Hazeleger en  Daan Hazeleger) zijn de opleiding gestart 
 
Met medewerking van The Dutch Coach Association is er een clinic voor kaderleden 
georganiseerd. Deze clinic was georganiseerd rondom de ere divisie wedstrijd BSW 
tegen Leeuwarden. Voorafgaand aan de wedstrijd hebben de coaches van Weert en 
Leeuwarden een toelichting gegeven over het gameplan. De wedstrijd werd met de 
clinicians bekeken en na afloop was er een interessante discussie over de wedstrijd 
en de toegepaste tactieken. 
 

 
Door de RTC functie van de Basketball Academie wordt  er regionaal ingezet. Beter 
kader = betere basketballers 

  
Scheidsrechters: 

Dit seizoen is in oktober gestart met een BS2 opleiding, enkel voor BAL leden. 12 
deelnemers, waarvan er 1 door een blessure af heeft moeten haken en 2 eerst nog 
een spelregelbewijs moeten halen. 9 jongens zijn dus geslaagd. 

  
Voor beide opleidingen heeft de vereniging BAL leercoaches en praktijkbegeleiders 
opgeleid zodat we alles in eigen hand hebben. 

  
  

Voor komend seizoen  is er  een scheidsrechters begeleidings commissie opgericht  
(Ruud Boots, Jan Eekhof en Sharon Reids) , waarbij  jeugdige en onervaren 
scheidsrechters tijdens thuiswedstrijden bijgestaan zullen worden.  Daarnaast zullen 
Ruud, Jan en Sharon  jeugdige scheidsrechters talenten scouten, die dan te zijner 
tijd de BS3 opleiding kunnen volgen. 

 
 
 


