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Romee van der Vlies
Mascha van der Linden
Laura Kooij
Tessel van Dongen
Janiek van Veen
Romy Calderon
Soraya Visser
Nicole Garfe
Tamlyn de Groot
Nadia Tijdeman
Kiki Westerweel
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Frank de Wit
Rita de Groot
Arjan Otter

Paul den Hartog Jan Theo Zorgdrager
Carla Siecker, Willem Krediet, Gerrit Schoon, Ed van Mourik
Jaap van Baaren
Jos de Jong
Ton van den Bosch
Arjan Otter en Henk v.d. Krift
Ton van den Bosch, Arjan Otter
Elise Schoon

PROBUILD LIONS

4.
Belinda Bos
5.
Kim Hartman
6.
Karen Heinen
7.
Sanne van Dongen
8.
Dewi Keppy
9.
Ilana Vergunst
10.
Daniëlle de Vreede
11.
Molly McDowell
12.
Nadine Boesaart
13.
Marlous Nieuwveen
14.
Marie Hoogstraten
15.
Romy Stijsiger
16.
Demelza ten Caat
Beau Baars
Delicia van West
Coach:
Ass. coach:
Manager:

Laki Lakner
Ilija Bozovic, Jesse Korf en Johan Kaal
Jan Jannes
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BV DEN HELDER JEUGDNIEUWS

DAMES TOP BASKETBALL

UITNODIGING

U20 NIPT ONDERUIT VS UBALL

COR & CORA MIXTOERNOOI

NADIA TIJDEMAN (17)

Bestuur nodigt jullie graag uit voor de
Algemene Leden Vergadering BV Den
Helder.
Op woensdag 2 november 2011 om 20.00
uur in de VIProom van de Sporthal Sportlaan!
Uitsluitend voor leden (of ouders/
verzorgers van leden) van BV Den Helder.
2 november 2011

Op zondag 9 oktober 2011 vond het
bekende jeugd mixtoernooi voor het
veertiende jaar plaats.
Tijdens het Cor & Cora toernooi was
het ‘weer goud van oud!’, volgens Cora
Rieuwers. ‘…vooral een teken dat we toch
eigenlijk één vereniging zijn’, vult Cor aan.
‘De sfeer was goed en de betere
spelers maken de iets mindere spelers
beter en dat komt het spelplezier helemaal
ten goede.’
9 oktober 2011

VECHTLUST U14.2

‘De eerste periode was duidelijk voor het
grote Rebound. Na 6 minuten stonden we
met 12-0 achter’, zegt coach Rob Stam.
De derde periode was een 9-9 stand. Maar
toen het laatste kwart alle lange mannen
weer binnen de lijnen kwamen werd de
eindstand van 63-31.

FACEBOOK.COM/BVDENHELDERD1

COACH LAKI LAKNER ‘Als een nieuw seizoen begint, dan kijk in ons schema, wanneer we uit en

Coach Richard Scherpenisse: ‘Vanaf het
begin was het gelijk al een
puntje-puntje-wedstrijd. De laatste
minuut stond het 73 -72 voor BV Den
Helder en hadden wij balbezit. We zagen
tot twee maal toe een aanval mislukken
en waar wij niet scoorde kon de tegenstander wel scoren.’ Eindstand: 73-76.

speelt in U20.1 en is bankspeelster bij
dames 1. ‘Mijn droom was, om bij dames
1 te mogen spelen en ik heb mijn droom
bereikt.’
‘Toen ik bij U12 speelde, heb ik gedweild
bij dames 1, dat vond ik erg tof om te
doen. Nu ben ik speelster bij dames 1 en
dat vind ik super! Het is ook grappig, als
je bedenkt dat ik eerst dweilster was.’
‘Ik verwacht van vanavond een goede
inzet van het team en dat we als team
alles geven en voor de winst gaan tegen
ProBuild. Laten we er een goede
wedstrijd van maken!’

STAND DAMES EREDIVISIE
Teams		
1 Chall.Sp.Binnenland		
2 Lekdetec.nl		
3 STOL-Grasshoppers
4 BV Den Helder		
5 Eurosped Twente		
6 ProBuild Lions
7 CTO Amsterdam
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thuis tegen Den Helder spelen. Dat was bijna het eerste wat ik deed... Deed, waarom? De
wedstrijden tussen ProBuild en Den Helder zijn altijd vol spanning en emotie. Niet altijd
mooi basketbal, maar voor de speelsters van beide teams, de coaches en toeschouwers
waren ze de laatste jaren speciaal.’
‘Dit jaar was dat een beetje anders. Niet omdat wij Den Helder onderschatten, gezien ons
spel van laatste weken, zijn we geen team dat het recht heeft iemand te onderschatten,
maar omdat het gevoel een beetje verdwenen is! Als Den Helder naar Landsmeer kwam,
wisten we zeker: Dat wordt een volle bak. Zoals in 2007, dat in de finale van best of 7, de
kampioen werd beslist. Er kwamen 1200 mensen in het rood en geel anderhalf uur voor
de wedstrijd in de hal zitten. De tweede helft werd door de NOS live uitgezonden. Dat
gevoel associeer ik als wij tegen Den Helder moesten spelen. Dat gevoel heb ik (nog) niet
voor deze wedstrijd, maar ik hoop dat in de toekomst wel weer zulke wedstrijden tussen
ProBuild en Den Helder worden gespeeld.’

COACH FRANK DE WIT ‘Wij hebben de afgelopen week een aantal afspraken doorgenomen over
hoe wij tegen ProBuild gaan spelen. Dat ging met “ups” en “downs”.’
‘Maandag hebben we nog een keer getraind.’
‘Nadia heeft problemen met haar knie en verder kan iedereen zeker spelen.’ ‘ProBuild is
de topfavoriet voor het kampioenschap en beschikt over een brede en sterke selectie.
Zoals in iedere wedstrijd gaan wij vanavond vol voor de overwinning.’

SORAYA VISSER (19) zit in het derde jaar van de opleiding sport & bewegen van ROC Den

Helder. Ze is een echte knokker. ‘Mijn knieschijf van mijn rechterknie raakte meerdere
keren uit de kom, waarna een operatie volgde. Toen ik terug was, scheurde de kruisband
van mijn linkerknie. Het gaat nu wel goed met mijn knieën. Af en toe heb ik wel pijn, maar
de pijn trekt gelukkig vaak snel weg’.
‘Het is nieuw voor mij in dames 1 en moet mijn draai nog vinden en wat constanter gaan
spelen.’
‘Ik vind het wel heel leuk dat ik met die meiden speel. Ik ga natuurlijk mijn stinkende best
doen. Ik hoop dat we dit seizoen nog ver gaan komen.’
‘ProBuild is een sterk, goed én groot team met oud-Den Helder-speelsters Kim en
Demelza. Ik ben benieuwd hoe het gaat verlopen. Zet iedereen zich volledig in, dan komt
het goed.
‘Ik ben een harde werker en probeer alles altijd zo goed mogelijk te doen. We wil ik meer
aanvallen, meer richting de basket en meer scoren, want dat lukt mij nog niet altijd.’

MASCHA VAN DER LINDEN (20) heeft altijd in de jeugd gespeeld en is er vorig jaar een jaar

tussenuit geweest. ‘Ik ben zes weken naar Brazilië geweest. Buitenlandse en nieuwe
ervaringen opdoen’, zegt de SPH studente. ‘Ik heb er veel meegemaakt, leuke maar ook
gevaarlijke dingen. Dat doorzetten, dat neem ik nu wel mee in de sport. Ze hadden daar
bijvoorbeeld niets, en nog stond er een lach op hun gezicht.’
‘Ik miste het met de meiden zijn en ervaringen delen. Ik had een zweepslag, logisch na een
jaar niets doen. Maar nu gaat het goed. Ik heb het gevoel dat ik vrijer speel. Het voelt alsof
ik meer vertrouwen heb van de coach en in mezelf. Tegen ProBuild is het een uitdaging
vanavond, maar ik ga er 100% voor en dan zien we wel!’

