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Geachte dames en heren,

De afgelopen jaren is er veel gebeurd in het basketbal in Weert. Zoals altijd zljn er een aantal
positieve zaken te melden, maar ook wat mindere vermeldingen. In 2012 is er in Weert gestart
met een professionele jeugdopleiding, wat geresulteerd heef in het feit dat de bond Weert in
2017 heeft aangewezen als Regionaal Talenten Centrum (RTC) voor Zuid Nederland.
Het RTC werkt nauw samen met partijen zoals Provincie Limburg, College, Het Kwadrant,
Philips van Horne, Topsport Limburg, Huis voor de Sport, NOCû{SF, Nederlandse Basketbal
Bond, Rode Ster Belgrado (Europees sterkste jeugdopleiding in het basketbal), Combine
Basketbal in Amerika.Deze samenwerkingzorgt er voor dat we stappen zetten naar een
internationaal niveau in Weert.
Komend seizoen zullen er circa 60 jongens en 20 meisjes (vanaf 12 jaar tot 2l jaar) opgeleid
worden in Weert. De jongens en meisje trainen (kracht en basketbal) dan tussen de 6 en 8 keer
per week. Naast het basketbal worden de deelnemers ook begeleidt door sportpsychologen,
voeding diëtisten, artsen en fysiotherapeuten. Er is dan ook een groot begeleidingsteam om
het RTC heen. De deelnemers die op het voortgezet onderwijs zitten, zitten allemaal in Weert
op school. Dit betekent dat op dit moment 31 kinderen in Weert op de middelbare school
zitten, die anders nooit hier waren geweest. Ook wonen er 30 deelnemers van de academie op
het oude KMS terrein. Kortom het RTC heeft ook een economisch effect in de gemeente
Weert.

Alle teams spelen in de hoogste klasse van Nederland. Het afgelopen jaar hebben ook alle
teams een aansprekende prijs gewonnen. Met een prijs bedoelen we een Nederlands
kampioenschap of het winnen van de nationale beker, het hoogst haalbare voor de jeugd. In
Nederland. En ook dit jaar stevenen we af op dergelijke resultaten.
Naast het trainingen van de talenten verwacht de bond ook dat we andere activiteiten
organiseren. Denk hierbij aan trainingskampen, clinics door geheelLimburg,
talentherkenningstrainingen, trainersopleidingen, scheidsrechtersopleidingen, internationale
toernooien, Nederlands kampioenschappen voor jeugdteams, trainingsstages van Nederlandse

teams etc. Ook met deze activiteiten realiseert het RTC en heeft een economisch effect voor
de gemeente Weert.
Samen met de bond wordt er op dit moment gekeken naar de volgende stappen van het RTC
om er voor te zorgen dat we met de jeugd internationale aansluiting krijgen . Hierbij lopen
we op dit moment tegen een aantal zaken aan. Denk hierbij aan beschikbaarheid van
accommodatie en ook de kwaliteit van de accommodatie. Zo verplicht de bond ons om alle
trainingen op 1 locatie te laten plaats vinden in verband met de aanfe brengen apparatuur.
Denk hierbij aan camera's die de trainingen en wedstrijden filmen en tegelijk analyseren tot
meetapparatuur voor het genereren van data om de trainingen verder te kunnen ontwikkelen.
Ook de kwaliteit van de accommodaties komen op dit moment te kort. We hebben geen
krachtruimte, verzorgingsruimtes en kantoren voor onze trainers (5 fulltimers) en begeleiders.
Op dit moment proberen we met behulp van derden het een en ander op te lossen maar de
bond verplicht ons ook om hier de volgende stap te zetten (zie bijlage l).

Naast deze positieve ontwikkelingen zijn er ook minder zaken te melden. Na decennia is
BSW financieel in moeilijk weer gekomen en heeft BSW vorig jaar moeten besluiten om haar
activiteiten te staken. Jarenlang heeft BSW gevochten tegen teruglopende inkomsten en
financiële tegenslag, zonder enig resultaat. Dit betekent dat alle faciliteiten van BSW zoals de
businessclub op dit moment verkocht zijn en er niets meer over is van het verleden ......

Dit heeft ons afgelopen seizoen doen besluiten de handschoen op te pakken en een mannen
eredivisie team op te zetlen. Dit team bestaat dit jaar uit een paar (3) ervaren spelers (24 iaar)
en de rest van het team zljn door het RTC zelf opgeleide jeugdspelers. Deze jeugdspelers zijn
in de leeftijd van l6 jaar tot 20 jaar en spelen vee lal in de Nationale jeugdteams. We spelen
dan ook met een gemiddelde leeftijd van 19,5 jaar. Zoals aangegeven moesten we vanaf nul
beginnen. Erger misschien nog we staan met 2-0 achter. Alle partijen in Weert (sponsoren,
gemeente, supporters) hebben slechte ervaringen met basketbal. Het kost ons dan ook heel
veel tijd en energie om het sentiment om te keren.Langzaam zien we dat partijen weer
enthousiast worden voor het basketbal in Weert en zien we de publieke belangstelling stijgen

In het voorjaar van2017 hebben we de provincie Limburg, alle politieke partijen en B&W
plannen gepresenteerd voor de ontwikkeling van een nieuwe sporthal die ook gebruikt kan
worden voor de topsport. Helaas is er besloten om geen geld te steken in de verdere
planontw.ikkeling. Dit brengt ons nog verder in de problemen. De afgelopen jaren is er
gewoon\ /eg te weinig geinvesteerd in de accommodatie en dus is sporthal Boshoven op dit
moment gewoonweg kwalitatief niet goed genoeg om daar nog topsport te bedrijven. De
kwaliteit is te laag voor de wensen van de huidige sponsoren en ook de uitstraling is veel te
veel jaren 80. Ook de Dutch Basketbal League (organisatie eredivisie basketbal) heeft ons
medegedeeld dat als we niet in staat zijn om op korte termijn iets aan de uitstraling van de
accommodatie te doen, ze ons geen vergunning meer zullen geven voor het spelen van de
heren I in de Nederlandse eredivisie (zie bijlage 2). Dan valt het doek voor het basketbal
definitief in \üeert. De eerste dominosteenzal dan vallen met het gevolg dat een voor een alle
pijlers zullen omvallen, met als resultaat dat na decennia eredivisie basketbal er over I of 2
jaar het eredivisie basketbal in Weert zalverdwijnen.
We snappen dat er politieke keuzes gemaakt worden. Wij denken echter dat met een juiste
uitvoering van het huidige topsportbeleid en enige aanscherping we een heel eind kunnen
komen. Uiteraard is het ook belangrijk dat we samen met de politiek kijken naar de toekomst
en hoe we samen kunnen zorgen voor een goede verbinding tussen topsporttalentontwikkeling - breedtespoft en maatschappij. Ook hier begrijpen \rye dat het ons niet

gaat lukken om de bakens in I jaar te verzetten. Maar als we samen tot een lange termijn plan
komen, zijn wij ervan overtuigd dat het basketbal (en hopelijk ook samen met de andere
RTC's sporten in Weert) V/eert regionaal op de kaart kan zetten. Dit heeft naast het positieve
imago van Weert ook nog een positief economisch effect.
Graag maken we met alle betrokkenen een afspraak om deze brief te bespreken en samen de
toekomst van het basketbal vast te stellen en ook het ontwikkelen van een bijbehorend plan.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Basketbal Academie Limburg

dutch
l@ague

J

Stichting Basketball Promotie Limburg
t.a.v. de heer Gerard Ackermans, voorzitter
Postbus 10455
6006 GL Weert

Almere, 14 april2018
Geacht bestuur van de Stichting Basketball Promotie Limburg,
ln de zomer van 2017 hebben we naar aanleiding van jullie toetreding tot de Dutch
Basketball League (DBL) met elkaar gesproken. Destijds hebben wij aangegeven dat
de situatie met betrekking tot de accommodatie Boshoven niet van voldoende
kwaliteit is om eredivisiebasketball te spelen. Dit onderwerp hebben we aljaren met
BS Weert besproken en al die jaren wordt er beterschap beloofd. ln ons gesprek
hebben jullie ook de plannen voor een nieuwe hal gepresenteerd. Deze plannen
waren voor ons de aanleiding om aan BAL een vergunning te verlenen. Helaas
moeten wij constateren dat de plannen m.b.t. de nieuwe topsporthal in de ijskast zijn
gezet en dat er geen alternatieve plannen zijn om de huidige accommodatie aan te
passen.
Voor de middellange termijn voldoet Boshoven niet aan de zaaleisen die worden
gesteld. Dat is voor ons onacceptabel en wij willen van jullie graag weten hoe jullie
denken dit probleem op te lossen. Wedstrijden in de Dutch Basketball League staan
voor een bepaalde kwaliteit. We noemen: faciliteiten voor livestream en live-stats;
houten vloer met uitsluitend basketball-belijning; aankleding van de zaal, licht,
muziek, entertainment, LED-boarding, "VlP"-tribunes en een ruimte voor jullie
businessclub.
BAL voldoet niet aan genoemde voorwaarden en deelname aan de DBL staat
hiermee op het spel. Voor het komend seizoen zullen een aantal verbeteringen
moeten worden aangebracht. Als dat niet lukt, zal geen vergunning voor deelname
aan de DBL voor het komende seizoen worden verstrekt.

Dutch Basketball League I Fokkeboom24 | L319 BJ Almere
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Wij venruachten van jullie binnen twee maanden een realistisch plan waarin uitgelegd
wordt hoe jullie in een periode van maximaal twee jaar er voor gaan zorgen dat de
accommodatie aan alle eisen voldoet.

Wij hebben erg veel waardering voor de manier waarop jullie de Talentontwikkeling
vormgeven. Voor de doorstroom van jullie talenten naar topbasketball is het van
belang over een topaccommodatie te beschikken. Wij hopen dan ook binnen de
gestelde termijn van twee maanden te mogen vernemen hoe jullie het
accommodatieprobleem gaan oplossen.
Met vriendelijke groet,
Dutch Basketball League

¿

Martien Jonker
secretaris
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Basketbal Academie Limburg
Dhr. G. Ackermans
Brederostraat 16
6006 MT WEERT

Nieuwegein, 4 december 2017
Onderwerp: Accommodatie

Geachte bestuur van Basketbal Academie Limburg,
Aan het begin van 2017 heeft de Nederlandse Basketbal Bond (NBB) een
zorgvuldige procedure gevolgd in de aanwijzing van de 5 Regionale Talenten
Centrum van de NBB.
De BasketbalAcademie Limburg heeft mee gedaan aan deze procedure. Onderdeel
van deze procedure was de beoordeling van de accommodaties.
ln de procedure heeft u ons laten weten dat alle herkenningstrainingen,
evenementen, trainingen, wedstrijden van de BasketbalAcademie Limburg plaats
zouden vinden in Sporthal Boshoven. Helaas moeten we constateren dat dit op dit
moment niet het geval is. Ook moeten we constateren dat de alternatieven (sporthal
St. Theunis en Sporthal Moesel) in zijn geheel niet voldoen aan de eisen van de
NBB. Sporthal St. Theunis heeft geen officieel veld en sporthal Moesel is door de
NBB afgekeurd.
We constateren dan ook dat jullie op dit moment niet voldoen aan alle eisen die
gesteld worden aan een Regionaal Talenten Centrum van de NBB. Het is voor de
NBB van groot belang dat alle activiteiten van een RegionaalTalenten Centrum
plaats vinden in een door de NBB goedgekeurde accommodatie.
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Mocht er geen structurele oplossing komen dan bestaat de mogelijkheid dat wij
sancties op moeten leggen. We gaan er vooralsnog vanuit dat u dit probleem snel
kunt oplossen.

Met vriendelijke groet,
NEDERLANDSE BASKETBALL BOND

Krijn de Schutter
Technisch Directeur
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