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Betreft: Extra open trainingen regio Twente

Geachte vertegenwoordigers van uw club,

Na het sluiten van de Basketball Academy Twente is er een "witte vlek" ontstaan voor kinderen die 
extra willen trainen om zich te ontwikkelen in de regio Twente. Een aantal mensen uit deze regio zijn 
met een voorstel gekomen om deze leemte te vullen. Een voorstel die wij, Basketball Academy 
Zwolle, graag omarmen. Dit heeft geleid tot het volgende plan:
Vanaf 24 februari worden er in Almelo op de zondagochtend wekelijks extra trainingen aangeboden 
voor zowel U12 spelers als - speelsters. De inhoudelijke regie zal liggen bij Han Krajenveld.
Spelers en speelsters hoeven zich niet op te geven, ze zijn van harte welkom. Wel moeten ze hun 
eigen bal meenemen.

Ik wil deze gelegenheid niet alleen aangrijpen voor het ontwikkelen van talenten op de vloer, maar 
ook om te investeren in de ontwikkeling van coaches. Ik wil de deelnemende clubs vragen om hun 
coaches te laten meehelpen op de vloer. Ik heb Matthieu ten Dam en Eelco Velthof gevraagd om als 
coach van de coaches te fungeren. Zij kunnen hun kennis en vaardigheden op de aanwezige coaches 
overbrengen. Dus ook beginnende coaches zijn van harte welkom. Ik heb afspraken gemaakt met de 
NBB om dit traject te gebruiken coaches te begeleiden naar een BT2 diploma. Deelnemende coaches 
kunnen zich via de mail bij Eelco en/of Matthieu aanmelden (zie cc.).

Aan het einde van het seizoen zullen we dit traject evalueren. Mocht het succesvol zijn, zullen we in 
seizoen 2019/2020 doorstarten met nieuwe U12 groepen, de huidige groep krijgt dan uiteraard 
hetzelfde aangeboden. Op deze manier hebben we een groeimodel. We houden het voor dit seizoen 
nog beperkt zodat we de "kinderziektes" er uit kunnen halen.

Er zullen voor dit seizoen geen kosten zijn voor de deelnemers. Voor de coaches zal er dit seizoen 
daarentegen nog geen vergoeding zijn.
We willen dit jaar gebruiken als een pilot, met het streven in de regio Twente structureel te werken 
aan Talentontwikkeling. Het kind staat daarin centraal, de deelnemende clubs worden 
medeverantwoordelijk in de uitvoering hiervan.
Arjan Averdijk en ik zullen de "bestuurlijke" verantwoordelijkheid op ons nemen.

Samengevat
Wie? De training staat open voor alle U12 spelers en - speelsters van uw club.
Waar? Sporthal ISPA, Stadionlaan 60, 7606JZ, Almelo.
Wanneer? Starten op 24 februari van 9.30 uur tot 11.00 uur. Vervolgens:
3, 17, 24 en 31 Maart. 14 en 28 April. 5,12,19 en 26 Mei. 2,16, 23 en 30 juni.
Wat vragen we van de clubs? Ondersteuning door middel van het aanleveren van coaches.

Met vriendelijke groet,

Adriaan van Bergen
Manager Basketbal Landstede Basketbal/ Centre for Sports & Education/ 
Basketball Academy Zwolle
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