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We are one of the five dutch basketball  

talent development centers selected by 
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Rusty Blair gaat voor een score 

  
 
 
 

 
 
 
 

NIEUWSBRIEF 2 
 
 
Geachte sponsoren en relaties, 
 
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief. We denken dat er weer enkele interessante 
onderwerpen bij zijn. 

Aanpassingen sporthal Boshoven 
 
Onlangs is in “De Limburger” https://m.limburger.nl/cnt/dmf20190107_00087042/gemeente-

weert-stopt-twee-ton-in-vernieuwing-sporthal een artikel verschenen waarin te lezen viel dat 
het college van B&W Weert aan de gemeenteraad voorstelt om geld beschikbaar te 
stellen voor het up-to-date maken van sporthal Boshoven. Sinds geruime tijd zit BAL 
aan tafel met betrokkenen om de thuishaven van het Weerter basketball geschikt te 
maken en houden voor Eredivisie basketball. De gesprekken met betrokkenen voelen 
aan als zeer open en transparant. Er wordt gesproken over een vloer alleen te 
gebruiken voor basketball, nieuwe moderne basketballtorens en verder zijn 
gespreksonderwerpen om het aanblik van de sporthal een frisser uiterlijk te geven. De 
gemeenteraad zal hier begin februari over beslissen. Als er besloten gaat worden, dan 
denkt BAL mee!  

34 jaar geleden … 
 
Op 4 september 1984 speelde Kaypro BSW 
de eerste officiële wedstrijd in de 
gloednieuwe sporthal Boshoven, nadat het 
de jaren daarvoor altijd in sporthal Leuken 
had gespeeld. Het betrof een oefenwedstrijd 
tegen de toenmalige kampioen uit België, 
Boule D’or Luik. Deze wedstrijd maakte 
onderdeel uit van een reeks van festiviteiten 
rond de opening van de nieuwe sporthal. 
Dankzij een geste van bouwer Wilma uit 
Weert en de gemeente was de wedstrijd 
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gratis toegankelijk. In totaal waren er 800 toeschouwers. BSW verloor de wedstrijd in de 
slotseconden met 90-93. 
 

We stellen u voor … 
 
Graag willen wij in iedere nieuwsbrief een van onze sponsors onder de aandacht 
brengen. De aftrap (of in basketball-termen: tip-off) wordt gedaan door Eric-Jan de 
Wolf. Hij is eigenaar van World Present en zij leveren relatiegeschenken en 
promotioneel textiel. Ze beschikken over een eigen studio afdeling en drukkerij, waar 
ze veel van hun producten zelf bedrukken. 

Wij vroegen hem hoe hij tot sponsoring van BAL 
is gekomen. Dat heeft te maken met het 
verleden. Eric-Jan vertelt ons dat er in de 
begintijd van BAL al een klant-relatie was. 
Maar waarom basketball? 
“Ik zou het niet doen als ik geen binding had 
met het spel”, verklaart Eric-Jan. Hij is vaak te 
zien bij thuiswedstrijden van BAL. “In Weert 
wordt basketball gespeeld op het hoogste 
niveau en men doet alle moeite om met de 
jeugd vooruit te komen.” Dat ziet hij als een 
meerwaarde ten opzichte van andere sporten in 

de regio. 
Op de vraag wanneer de basketball-avond geslaagd is, geeft hij aan dat het niet persé 
nodig is dat de wedstrijd gewonnen is. “Winst maakt het wel leuker, maar de sfeer is net 
zo belangrijk.” Hij hoopt erop dat BAL in de toekomst meer budget zal hebben om de 
spelers die opgeleid zijn in eigen huis nog een paar jaar te kunnen behouden. “De 
realiteit is, dat de toppers in de competitie een begroting hebben die vele malen hoger 
ligt dan bij BAL.” Het is een kip-ei verhaal: als je veel sponsoring hebt, kun je meer 
presteren en als je meer wint, trek je meer publiek en sponsoring. 
Overigens vindt hij dat BAL wel een trouw publiek heeft. De sporthal is vaak goed 
gevuld en er wordt veel jeugd uitgenodigd, waardoor bij de jeugd de interesse in de 
basketball-sport toeneemt. 
Op de vraag of hij gelijkenissen ziet tussen topsport en zijn bedrijf is hij duidelijk. “Bij 
beide heb je gedrevenheid en passie nodig anders kom je er niet.” 
Wij bedanken Eric-Jan voor dit gesprek en we zien hem vast wel weer terug bij de 
volgende wedstrijd van BAL. 
 

U18 is genomineerd voor sportploeg van het jaar 
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Kiwanis Weert houdt zaterdag 19 januari 2019 in het Munttheater in Weert haar 
sportgala 2018. Het U18 team van BAL is genomineerd voor beste ploeg van het jaar. 
Het afgelopen seizoen was dit team finalist in de 
Nederlandse Beker en werd er nipt (met twee 
punten) verloren van ZZ Leiden. Tijdens het 
internationale toernooi van Berlijn versloegen ze 
in de finale Stuttgart Eagles en werden zo 
winnaar van dit goed bezette toernooi. In de 
Nederlandse play-offs kwamen ze tot de halve 
finale. Alles bij elkaar een mooie lijst, mooi 
genoeg voor deze nominatie. 
 

Mededeling voor sponsoren 
 

Gaat u regelmatig naar de wedstrijden van BAL en neemt 
u gasten mee, dan is deze aanbieding wellicht iets voor 
u. Koop 20 toegangskaarten voor maar € 100,-. Daarmee 
kost een kaartje € 5,- in plaats van € 7,50. Deze actie is 
geldig tijdens de maand januari. Daar kunt u heel 
eenvoudig gebruik van maken door een mail te sturen 

naar pr@balimburg.nl . De toegangskaarten leggen wij voor u klaar en u krijgt dan 
automatisch een factuur naar uw factuuradres gestuurd. 
 

Alle nog resterende thuiswedstrijden 
De wedstrijd van donderdag a.s. staat mogelijk niet in uw agenda. Het is de 
bekerwedstrijd tussen BAL en Landstede Basketball Zwolle. 
 
do  17-01-2018 20:00  BEKERWEDSTRIJD BAL – Landstede Basketball Zwolle 
zo  27-01-2019 16:00  BAL – Zorg en Zekerheid Leiden  
zo  10-02-2019 16:00  BAL – New Heroes Den Bosch 
zo  17-02-2019 16:00  BAL – Landstede Basketball Zwolle  
do  07-03-2019 20:00  BAL – Feyenoord Rotterdam  
do  21-03-2019 20:00  BAL – Donar Groningen  
zo  24-03-2019 16:00  BAL – Apollo Amsterdam  
do  04-04-2019 19:30  BAL – Aris Leeuwarden  
za  20-04-2019 16:00  BAL – Dutch Windmills Dordrecht 

 
TEAM BAL 


