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Van de redactie

Voor u ligt een jubileummagazine van Archipel

Basketbal ter ere van ons 60-jarig bestaan.  In dit

magazine gaan we heel ver terug in de tijd, maar

laten we u ook de huidige vereniging zien. Feiten en

wetenswaardigheden worden afgewisseld met

(oud)leden uit het verleden en heden. Dat samen

met de vele foto's maakt dat dit jubileummagazine

garant staat voor veel leesplezier.
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VAN DE  

VOORZITTER

Een jubileumjaar vieren terwijl we nog volop te maken

hebben met (alle gevolgen van) Covid-19, dat is best lastig en

zeker ook uitdagend aangezien we nog steeds niet precies

weten wanneer wat precies nu mag én kan. Maar ik wil vooral

positief blijven en stil staan bij ons 60-jarig bestaan. 

60 Jaar Archipel, je spreekt het snel uit maar stel je eens voor

wat 60 jaar Archipel inhoudt: 60 jaar historie, 60 jaar plezier,

60 jaar sportiviteit, 60 jaar winnen, 60 jaar verliezen, 60 jaar

kampioenen, 60 jaar degraderen,  60 jaar vriendschap, vul het

zelf maar verder in......

Maar vooral ook 60 Jaar VRIJWILLIGERS: dankzij deze

vrijwilligers en hun liefde voor het spel, hun inzet en

betrokkenheid voor deze vereniging zorgen ervoor dat de

continuïteit van deze vereniging gewaarborgd blijft. 

Mijn dank gaat uit naar het jubileum-comité en alle (andere)

vrijwilligers die zich hebben ingezet of nog gaan inzetten bij

de diverse activiteiten die we op het programma hebben in de

komende periode als Covid-19 dat toelaat.  

Tot slot wil ik iedereen bedanken die hebben bijgedragen aan

de totstandkoming van dit jubileummagazine. Speciale dank

gaat uit naar Wil(ly) van de Berg die ons ontzettend heeft

geholpen met onze zoektocht naar de beginjaren. Ik wens alle

Archipellers en ouders/verzorgers, oud-leden, sponsors,

samenwerkingspartners en alle andere belangstellenden heel

veel leesplezier met 60 pagina's in dit jubileummagazine.

Sportieve groet,

Martijn van Leeuwen
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Voorwoord 

En zo is het allemaal begonnen
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Ruud Wammes: al ruim 45 jaar lid!

Enkele (jeugd)leden aan het woord

Samenwerking Brabants Basketbal Convenant

De toppers van Archipel 

Archipel-families in hart en nieren!

Tijdlijn 1961-2021

Vrouwenbasketbal: zeker niet vanzelfsprekend

Wat maakt het recreanten-team nu zo gezellig?

Leden van het eerste uur

Hoogte- en dieptepunten 60 jaar Archipel

Meet & Greet SNS 60 Break

Archipel-vriendschappen

De meiden van 1963
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Archipel Basketbal Culemborg bestaat

60 jaar! In het jaar dat de eerste

Amerikaan door de ruimte vloog, het

eerste concert van de Beatles

plaatsvond en de A2 bij Culemborg

dubbelbaans werd, introduceerde pater

Van Kan basketbal in de Lekstad en

werd er voor het eerst in

verenigingsverband in Culemborg

gebasketbald. 60 Jaar later is Archipel

een bloeiende, sportieve en gezellige

vereniging. Ik heb dat zelf bij mijn

bezoek aan Archipel mogen ervaren.

Terecht dus om deze mijlpaal niet

zomaar voorbij te laten gaan en het 60-

jarig jubileum een heel jaar lang te

vieren met allerlei activiteiten. 

Dit jubileummagazine is er daar één

van. In het magazine is de rijke en

sportieve historie van de vereniging in

verhalen terug te lezen en met mooie

foto's te bekijken. Naast de sportieve

prestaties laat dit magazine ook zien

dat het uiteindelijk allemaal

mensenwerk is. Een groot aantal

vrijwilligers is betrokken (geweest) om

van Archipel te maken wat het nu is.

Ook heeft Archipel in al die jaren een

grote betrokkenheid laten zien bij onze

stad. Onze verenigingen maken

Culemborg tot de levendige stad die het

is. Ik wil daar iedereen heel erg voor

bedanken!

veel mooie sportverenigingen voor

jong en oud. We horen vaker dat

Culemborg het goed voor elkaar heeft

met mooie sportfaciliteiten. Culemborg

investeert de komende jaren wederom

in sport. 

De Culemborgse sportverenigingen

hebben een sportakkoord gesloten om

nog beter en slimmer te gaan

samenwerken. Dit alles met als doel om

meer mensen in beweging te krijgen.

Bewegen, sporten en spelen zorgen

voor ontmoeting. Het draagt ook bij

aan integratie en het houdt mensen fit

en gezond. Archipel levert hier een

belangrijke bijdrage aan.

Het 60-jarig jubileum is een mooie

mijlpaal en reden voor een knallend

feestjaar. Namens het stadsbestuur

feliciteer ik alle Archipellers hartelijk

met het bereiken van deze leeftijd. Ik

wens alle leden een mooi jubileumjaar

en een prachtige sportieve toekomst

toe!

Gerdo van Grootheest

Burgemeester van Culemborg

Voorwoord

Proficiat met deze mijlpaal!

Samen sporten en

dagelijks bewegen is

gezond en gezellig. 

 Culemborg heeft een

breed sportaanbod met
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Pater Van Kan

Wat we in ieder geval 100% zeker weten is dat pater Jan van

Kan aan de basis stond van onze vereniging. De van origine

Amsterdammer introduceerde de sport in Culemborg en

richtte voor een tiental leerlingen (jongens) van de katholieke

school de vereniging GOLDDIGGERS SQUAD op. In 1963

kwam hier een meidenteam bij.

Zijn hart lag bij de basketbalsport en wilde dit in Culemborg

van de grond krijgen. Dit deed hij vanuit zijn kerkelijke ambt

om via de sport het jeugdwerk in Culemborg op te zetten.

Omdat Culemborg nog geen sporthal had, werden de

trainingen gegeven in de gymzaal naast de Mariakroon. Dit

was het voormalig meisjesinternaat van de zusters JMJ 

(Jezus, Maria, Jozef) in de Ridderstraat. En als het

enigszins kon, buiten op het schoolplein van de oude

MULO, de Tomas van Villanova school, in de wijk

Achter de Poort. 

De trainingen werden op vrijdagavond en

zondagmorgen gehouden. Gasttrainingen werden op

zondagmorgen verzorgd door eredivisie trainer De

Jong. De thuiswedstrijden werden in de Beatrixhal

gespeeld in Utrecht en de toenmalige trainer in die tijd

was Jan Koedam. De Golddiggers waren gekleed in een

zwart trainingspak van boven afgezet met een gele

strook terwijl hier rode sokken bij hoorden. Tassen in

de clubkleuren met hierop het embleem en de naam

Golddiggers-Culemborg-Holland waren eveneens

verkrijgbaar. Aan de naam Holland op de tassen kan

men al concluderen dat de Golddiggers ook buiten de

grenzen actief waren. Reizen naar Dusseldorf, Parijs en

Londen werden ondernomen om deel te nemen aan

toernooien.

De vereniging organiseerde daarnaast ook trainings-

en vakantiekampen in o.a. Hedel en Haarlem. Een

aantal toenmalige  junioren nam deel aan een door de

Nederlandse Basketball Bond georganiseerd trainings-

kamp op Papendal. Deelnemers waren o,a. Chris Salari,

Willy v/d Berg, Dik van Zuilen. Andere bekende

deelnemers aan het toernooi waren Jantje Dekker en

Mart Smeets, met Egon Steuer als trainer. In deze jaren

beschikte Golddiggers over een eigen clubhuis,

genaamd Golddigggers Square, in de voormalige

huishoudschool in de Goilberdingenstraat. En ook

beschikte Golddiggers zelfs over een eigen busje

(blauwe Commer) waarmee de leden naar wedstrijden

of basketbalkampen werden gebracht.

En zo is het allemaal begonnen

vlnr: Michel van Veen, Hans Verheijde, Paul Koedam, onbekend  

(Vakantie Fhirondelle Oteppe Belgie 1960!)

Zelfs 60 jaar later is het nog niet helemaal duidelijk hoe nu het allemaal

is begonnen. De voorloper van Archipel was blijkbaar al in het jaar 1960

actief, getuige onderstaande foto die in dat betreffende jaar is genomen.

Maar de officiële inschrijving bij de Kamer van Koophandel heeft pas op

1 september 1961 plaatsgevonden.  Hoe het volgens ons dan ook precies is

gegaan.

pater Jan van Kan
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Archipel groeit gestaag

De vereniging bleef daarna groeien aan populariteit met

name bij de jeugd. De aanwas van jeugd vroeg om meer

bestuursactiviteiten, scheidsrechters en mensen die

tijdens de wedstrijd de score bij moesten houden. Vanaf

1971 werden er ook schoolbasketbal-toernooien

georganiseerd door Archipel. Aan deze toernooien deden

veelal zo'n 200 scholieren aan mee. Doel was o.a. om deze

jeugd te enthousiasmeren voor het basketballen. In de

jaren zeventig en tachtig varieerde het ledenaantal tussen

de 40 leden en 60 leden. Vanaf 1990 kende de vereniging

een explosieve groei qua ledenaantal. Met name het

aantal jeugdleden nam een enorme vlucht en Archipel

had op dat moment ongeveer 85 leden waarvan ruim 90%
competitie speelden. In 2000 groeide Archipel naar 100

leden. Nu telt Archipel 130 leden en worden trainingen en

competitie ook vanaf 2010 in Sporthal Parijsch gehouden.

Archipel heeft op dit moment 10 teams waarvan 8 teams

competitie spelend en het huidige bestuur kent op dit

moment  7 leden.

Stichting  Kleine Sport- en

Kunstacademie

Er werd in die tijd dus niet alleen

gebasketbald, ook andere sport-

activiteiten werden ontplooid. Zo werd

een stuk griend omgetoverd in wat als

manege moest fungeren. Deze was op de

plek waar nu de manage aan de Zeedijk

is. Ook werden (wekelijkse) boks-

trainingen gegeven onder leiding van

Jan Koedam en later Jan Stol. In mindere

mate werd ook weleens geschaakt bij

Golddiggers Squad. Al deze activiteiten

had pater Van Kan ondergebracht in de

Stichting Kleine sport- en

Kunstacademie Golddiggers Squad.

In 1968 werd door een aantal leden van het

jongerencentrum KJAC (Katholieke Jongeren Aktie

Culemborg) én enkele oud-leden van Golddiggers, een 2e

basketballvereniging opgericht genaamd THE HAWKS.

(Oud)leden Peter van Doorn en Ko Vermeulen waren de

oprichters van deze nieuwe basketbalclub. De trainingen

werden gehouden aan de Rijk van Gaasbeekschool aan de

Vliegerweg door Jan Koedam.

Vrij snel werd al wel duidelijk dat twee basketbal-

verenigingen in Culemborg iets te veel van het goede was

en heeft men besloten in 1968 te fuseren hetgeen dan ook

leidde tot ons huidige ARCHIPEL.

Bestuursvacuüm

Vanwege zijn gezondheidstoestand -

astmatische bronchitis - verliet pater

Van Kan Culemborg in augustus 1967, en

ging naar Davos. Waardoor er een

bestuursvacuüm ontstond. Op dat

Staand vlnr: Ko Vermeulen,

Henk van Zuilen, Peter van

Doorn, pater Van Kan,

Bertus Werkhoven, Michael

van Veen, Karel Donze.  

Zittend vlnr: Paul Koedam,

Kees Salari, Piet Zwambach,

Johan van Zijl.

Deze foto is gemaakt in de

Beatrixhal na een wedstrijd

tegen Midland in 1964.

moment bestond de basketbalclub inmiddels uit 2 herenteams

en een vrouwenteam. De leden waren zeer gemotiveerd om te

basketballen, maar hadden nooit geleerd om zelf de club te

besturen. Pater Van Kan regelde altijd alles zelf en vergat door

zijn enthousiasme het een en ander over te dragen. Met behulp

van eigen leden, waaronder Kees Salari en mensen van

buitenaf (zoals de voormalig directeur van de toenmalige

Boerenleenbank Arnoud Ammerlaan en Henk van Dord), werd

de kar getrokken zodat de continuïteit van de vereniging

gewaarborgd kon blijven. 
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Teamfoto's seizoen 2020-2021

XU10 XU12

XU14-1 XU14-2

M16 V18

M18 M20

M22 Recreanten
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Het recreantenteam, bestaande uit Archipellers van bijna

alle generaties van de afgelopen 60 jaar, wil graag

iedereen, die in onze rijke historie lid is geweest van

Archipel uitnodigen op deze dag. Om te praten over die

goede oude tijd, maar natuurlijk ook om zelf weer eens

een balletje te gooien.  Einde middag starten we met “pick

up” wedstrijdjes, waar je nog één keer die move van

weleer kan laten zien. Om vervolgens, onder het genot

van een hapje en een drankje, daar nog lang over na te

praten. De blessuregevoeligen onder ons, kunnen

natuurlijk ook alleen voor het laatste gedeelte gaan. 

Deel dit bericht zoveel mogelijk met oud-Archipellers,

waar je nu nog contact mee hebt. Facebook, WhatsApp,

of de ouderwetse PostNL, alles is toegestaan. Dan wordt

het vast weer net zo gezellig als het jubileum van 10 jaar

geleden. 

Reünie 

Activi

Ook dit jaar mag het Break toernooi niet missen, zeker

niet nu Archipel 60 jaar bestaat! We zijn niet meer dan

blij dat ook dit jaar de SNS Bank onze Archipel Break

weer ondersteunt. Dit jaar komen we met een speciale

editie in verband met het 60-jarige bestaan, de SNS 60

Break! Een vol programma met diverse onderdelen: een

clinic gegeven door Heroes Den Bosch, basketbal

challenges, leuke activiteiten en je kunt de mooiste

basketbal foto’s van jezelf laten maken. We hopen dat we

iedereen kunnen zien op deze speciale editie van de

Break, zet 29 mei dus alvast met grote letters in je agenda!

Hulp om deze dag te laten slagen is nog hard nodig. Wil jij

helpen in de organisatie? Meld je dan bij Jordi via

60jaar@archipelbasketbal.nl.

Aanmelden

Meld je aan via onze website www.archipelbasketbal.nl.

Vragen? Mail dan naar 60jaar@archipelbasketbal.nl of

spreek een van ons aan in de sporthal.

SNS-60-Break-commissie,

Eva Woudenberg, Thomas Broekema en Jonathan

Vandevoorde, Edwin van Dorp en Jordi Bonouvrié

Break

29-5-2021

SN
S

 6
0
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teiten

Het is wel even genoeg geweest met Corona, niet?

December 2020 kon de X-MAS Break helaas niet

doorgaan maar komende december gaan we er echt alles

aan doen om dat recht te zetten. In dit jubileumjaar

organiseren we een groot feest! Georganiseerd door Lieke,

Felien, Isa en oud lid Suze, dus het wordt sowieso een

leuk feest!.

Iedereen is welkom! Er is de kans om los te gaan op de

dansvloer, er worden spelletjes gespeeld, we zorgen voor

goeie muziek met lekkere hapjes en drankjes en voor nog

véél meer leuks. Om met zijn allen in feestsfeer te komen

en het teamgevoel te creëren hebben we bedacht om

allemaal in een bepaald thema te gaan: GLITTER &

GLAMOUR. Wees niet beschaamd, het mag lekker over

de top. Kijk alvast in je garderobe voor je meest glitter &

glamour-outfit. Kijk alvast op de website voor onze outfit-

tips! Hopelijk tot dan!

Aanmelden

Meld je aan via onze website. Vragen? Mail dan naar

60jaar@archipelbasketbal.nl of spreek een van ons aan

in de sporthal.

Feest-commissie,

Lieke Muysert, Felien Vermeulen, Isa van den Oever en

Suze van Herk (V18)

Feest

 18-12-2021

Aanmelden

Meld je dus aan via onze website. Vragen? Mail dan naar

60jaar@archipelbasketbal.nl of spreek een van ons aan

in de sporthal.

Reünie-commissie,

Jeroen Kuipers en Edwin van Dorp

4-9
-2

021
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We want three,
A shoot for three,

Three! Three! Three! recreant trouwens. Naast speler en trainer/coach binnen de

club, heeft hij de nodige wedstrijden gefloten en ook in het

bestuur van Archipel meegedraaid, een flink aantal daarvan

als voorzitter.

Goeie club met leuke sfeer

'Archipel was altijd al gewoon een goeie club, met een leuke

sfeer en goede binding,' geeft Ruud aan. 'Als ik het zou

moeten typeren, voelt het altijd als een soort van thuiskomen

bij Archipel. Dat gevoel had ik vroeger al en nu nog steeds. Ik

mis het nu in deze coronatijd wel hoor, het basketballen, ik

hoop zo dat we dat weer snel op kunnen pakken. Al is het

maar buiten met elkaar.' Dat van die binding en sfeer is ook

nu nog wel te herkennen, maar het spelletje basketbal staat

daarbij altijd wel centraal. 

Er is trouwens wel een tijd geweest dat de NBB clubs

probeerde over te halen om onderling te fuseren, om zo

groter te worden voor de toekomst. Daar werd telkens op

gehamerd bij overleggen met alle bastbetbalverenigingen. 'Ik

ben zo blij dat we dat niet hebben gedaan, zegt Ruud, dat zou

echt wel ten koste van de sfeer zijn gegaan denk ik. 

Toch wel mooi dat we als Culemborg een basketbalclub

hebben weten te houden. In Geldermalsen en Vianen is dat

immers niet gelukt.'

Nog geen driepunters

Op mijn vraag of er in het spel veel veranderd is, moet Ruud

even nadenken. 'Eigenlijk best wel, vroeger speelden we twee

helften in plaats van vier kwarten, telden we nog geen

driepunters, was er geen 30 (of 24) seconden-regel of 10

seconden-regel. Het doordringen werd vroeger wel strenger

beoordeeld, je moest als verdediger echt helemaal stil staan.

En we hebben ook nog de 1 om 1-regel gehad, bij een

verdedigende fout mocht je dan als aanvaller een vrije worp

nemen en als hij zat, nog een. Ik denk dat dat teveel tijd

kostte, want dat is weer afgeschaft."

Of Archipel ook vroeger succesvolle spelers heeft gekend?

'Je had destijds Hans van Diejen en Maarten Koedam, die

werden gevraagd voor de kernselectie-trainingen en

natuurlijk Joris Truijens en Nils Veldkamp, die hebben na

Archipel hoog gespeeld.' Zelf heeft hij trouwens ook een flink

aantal keer een kampioensbeker vast mogen houden.

Kijk eens joh, wat leuk!' Ruud wijst op een ledenlijst in een

oud clubblad uit 1979. Dat zat in een oude

boodschappentas vol clubbladjaargangen uit Ruud's

schuur. Zelf ben ik niet zo lang lid van de club als Ruud,

maar ik herken wel veel illustere Kuilenburgse

achternamen: Pikker, Salari, Van Diejen, Van Beurden. We

zitten aan de keukentafel bij Ruud thuis. Buiten een dikke

laag sneeuw en paar graden vorst. Ruuds jongste zoon

voelt denk ik al nattigheid; Hier worden straks volop oude

koeien uit de sloot gehaald. 'Ik ga naar boven, veel plezier

dames,' lacht hij. De humor heeft hij van zijn vader, dat is

wel duidelijk.

Lid sinds 1975

'Ik begon als bijna dertienjarige bij Archipel te trainen,'

vertelt Ruud. 'Mijn oudere broer IJsbrand was al lid, en het

leek mij ook wel wat. Tenminste, als er een team was.

Want ik moest eerst nog de nodige vriendjes en

klasgenoten ronselen in de zomervakantie.' Dat dat

destijds wel is goed gekomen, mag duidelijk zijn. Ruud

Wammes is al sinds 1975 lid van Archipel, en daarmee niet

voor niets een van onze ereleden.

Houten borden en rubber ballen

'Archipel was niet groot hoor in die tijd,' gaat Ruud verder.

'Zo'n 40 of 50 leden, dan hield het wel op. Basketballen was

destijds niet echt een sport waar je als eerste aan dacht. Je

ging op voetbal, of op gymmen, en sommigen op volleybal.

Je had ook nergens een basketbalveldje zoals je nu overal

hebt,' gaat Ruud verder. 'Op zondagmidag ging ik al wel

met mijn broer mee om te kijken naar het basketbal, ik

denk dat mijn ouders al lang blij waren dat ze dan even

rust hadden,' lacht Ruud. 'Op de middelbare school werd

wel gebasketbald tijdens de gymlessen. En natuurlijk bij

Archipel, achterin de grote zaal van Interweij, wat dat

betreft is er niet veel veranderd nu. Wel op houten borden

en met van die rubberballen in het begin. Later werd het

materiaal steeds professioneler.'

Interview Ruud Wammes: al meer dan 45 jaar lid! 

 "Archipel voelt al   

  mij als een soort  

Redactie: Edwin van Dorp

Walking basketbal!

Van speler tot voorzitter

Maar goed, begonnen dus op

zijn 13e bij de aspiranten. Dat

was de indeling destijds:

aspiranten, kadetten, junioren

en senioren. Met de kadetten

hadden ze een succesvol team

geeft Ruud aan. Een kam-

pioensteam. En net als nu,

werd je toen al ook al vroeg

gevraagd om een team te

trainen en te coachen. Op zijn

17e trainde hij jongens als

Joris Truijens, Bert Geurts en 

Menno Hilmann. Allemaal ook bekend als Archipel-
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Als speler en als trainer. Hij herinnert zich ook dat het (net

als nu) altijd zoeken was naar voldoende trainers en

scheidsrechters. 'Dat is al jaren zo, maar het lukte steeds op

tijd om alles rond te krijgen.'

Bedrijvenbasketbal

Er is ook wel een tijd geweest dat basketbal niet echt

populair was bij meiden. Eind jaren negentig hadden we

helemaal geen meiden en dames bij Archipel. "Dames die

wilden basketballen, waren welkom bij de recreanten, die

speelden gemengd. Paula Onink is zo ook bij ons gekomen.

Gelukkig is het animo nu weer anders gezien onze

meidenteams. Het is gewoon belangrijk voor de sfeer in de

club om zowel jongens- als meisjesteams te hebben." 

Gezellige toernooien zijn er ook geweest herinnert Ruud

zich. "Met Theo Boudewijn heb ik jarenlang een

basketbaltoernooi georganiseerd voor Culemborgse

bedrijven.

Medewerkers van onder andere Centraal Boekhuis, Gispen

meubels en van een paar aannemers kwamen daar graag op

af. Het waren toernooien met zomaar 12 teams, en dan een

hele gezellige derde helft na afloop. Ik zie mijn broer

IJsbrand nog zo staan achter de bar,' lacht Ruud, 'Met zijn

hele arm vol lege glazen en maar vullen aan de biertap. En ik

bakte een keer 120 frikandellen achter elkaar. Ik heb toen

een tijdje zelf geen frikandel meer kunnen zien. Maar voor

de club waren dat welkome inkomsten. In die tijd was

trouwens de gemeente nog verantwoordelijk voor de

kantine, maar de beheerder zei dan 's avonds: Hier is de

sleutel, je weet waar ik woon. En dan was het soms al bijna

licht als we de sleutel bij hem voorzichtig door de

brievenbus gooiden! Zo ging dat in die tijd."

Lief en leed

Er zijn natuurlijk ook mindere momenten geweest. Het

overlijden destijds van bestuurslid Gerard de Goede

bijvoorbeeld, of later van Andree Bourgondiën. Dat heeft

veel indruk gemaakt. Als zulke club-iconen ineens

overlijden, dan hakt dat er aardig in natuurlijk. Ook dan zie

je dat de club elkaar weet te vinden om het verlies en het

verdriet met elkaar te delen.

Walking basketbal

Als ik Ruud vraag hoe hij de club over pakweg 20 jaar ziet,

grapt hij gelijk 'Walking basketbal! Nou ja, ik weet niet of dat

leuk is, maar het spelletje blijft zo trekken hè? Als we het

thuisgevoel en de binding maar vast kunnen houden, dan

hebben we over 20 jaar nog steeds een leuke club,' denkt

Ruud. 'En zorgen dat je de juiste personen kan blijven binden

aan de club dat is ook belangrijk.'

Een ding is me wel duidelijk: als je naar Ruud Wammes kijkt,

dan zie je dat basketbal een sport is, die je heel lang en met

veel plezier kan blijven doen!

"Ik heb toen een

tijdje zelf geen

frikandel meer

kunnen zien"

ruim 45 jaar voor 

van thuiskomen"
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Vlnr: Dik van Zuilen, Toon Blokland, Willy v/d Berg, Jos de Vries,

Chris Salari, IJsbrand Wammes (aspiranten seizoen 1966/1967)

Jaren 1961-1979

Staand vlnr: Josephine Smit, Bep Copier, Monique vd Kroef, Lidie

Philippi, Rina Jägers Zittend vlnr: Kees Salari, Hedy Hoff, Jeanne

Tax  (Dames 1 - 1965)

Pater Van Kan (tijdens Carnaval 1965)

Carnaval met: onbekend,

Willy van den Berg, IJsbrand

Wammes, Toon van

Blokland,  Dik van Zuilen,

Bruno van Veen (27-2-1965)

Staand vlnr: Dik van Zuilen, Bruno van Veen, Pater

van Kan, Willy van den Berg, Toon Blokland, Chris

Salari, Trainer Ko Vermeulen. 

Zittend vlnr: IJsbrand Wammes, Jeroen Brouwer,

Jos de Vries, Niek vd Sluis

Kampioenschap/promotie

naar 1e klasse district Utrecht 

(seizoen 1978-1979)
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Golddiggers in Hedel/Drunen met pater Van Kan (1966)

Golddiggers in Dover (1965)

Golddiggers op zeilkamp op de Kagerplassen

Golddiggers in Düsseldorf - Jahn 05 (1966)

vlnr: Arnoud Ammerlaan met partner en Henk van

Dord met partner (overgangsbestuur)                 

15



Melissa Haasdijk (X12)

Ik ben gaan basketballen omdat het me leuk leek en omdat mijn grote

broer het ook doet. Hij basketbalt in Wijk bij Duurstede. Het is een mooie

herinnering omdat ik hem niet vaak zie. 

Het leukste van basketbal is dat ik mijn energie er in kwijt kan want ik

ben erg druk. De killers zijn echt leuk en vermoeiend.

Mijn grote voorbeeld? Mijn broer natuurlijk! Een ander groot voorbeeld

voor mij is Yoeri Hoexum van Donar, maar dat mag ik niet hardop

zeggen want ik hoor volgens andere Archipellers voor Heroes te zijn.

Wat ik nog graag een keer heel goed zou kunnen? Ik zou graag goed

achtjes om mijn benen heen willen leren dribbelen.

Archipel vind ik een leuke club omdat het eigenlijk altijd gezellig is bij

training en andere activiteiten zoals kamp en de bbq. Hopelijk start de

training snel weer op als de corona-maatregelen weer zijn versoepeld.

Enkele (jeugd)leden aan het woord

Zo maar wat vragen aan een paar van Archipels (jeugd)leden: Melissa, Thom, Felien en Jonne. Hoe kom je er op

om te gaan basketballen en hoe vind je het bij Archipel? En wie is je grote voorbeeld? Je leest het hier!

Thom van Benthum (M20)

Ik heb voordat ik op basketbal ben gegaan ongeveer 7 jaar gevoetbald. Maar

na die tijd ben ik er achter gekomen dat voetbal niet mijn ding is. Toen ben

ik een keertje gaan basketballen met mijn vader bij een basketbal veldje in

Zoelmond. Een basisschool vriend van mij zat op basketbal bij Archipel, toen

ik één keertje mee had getraind wilde ik me inschrijven bij de club. Zit er nu

6 a 7 jaar op met even veel plezier!

Van basketbal vind ik het snelle spel en de constante actie die plaatsvindt

het leukste. Ook vind ik het super leuk als je in een spannende wedstrijd zit

en hem wint door als één team samen te spelen.

Een echt groot voorbeeld in het basketbal heb ik eerlijk gezegd niet echt. Ik

ben niet zo'n fan van sport kijken. Ik ken alleen maar de algemeen bekende

NBA-spelers.

Ik ben mezelf sinds dat het basketbal seizoen is stil gezet gaan oefenen op de

moves waar ik niet bepaald handig in was. Bijvoorbeeld de 'behind the back',

die kon ik eerst alleen stilstaand en zelfs dan moest ik geluk hebben dat het

een beetje ging. Maar de laatste tijd gaat het redelijk goed, zelfs lopend! Jezelf

verbeteren voelt altijd goed!

Archipel betekent voor mij een gezellige club waar iedereen met elkaar om

kan gaan en samen kan spelen. Iedereen wil er het leukste van maken!

"Mijn broer is

natuurlijk mijn

grote voorbeeld"

"Behin
d th

e 

back-m
ove"
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Felien Vermeulen (V18)

Veel vriendinnen van mij zaten op basketbal. Ik wilde nog

wel een sport er bij doen, destijds zat ik nog op circus. Na

de eerste proefles vond ik het eigenlijk al heel leuk en ben

ik gebleven.

Er zijn zoveel leuke dingen aan basketbal: de sport zelf, de

activiteiten, de wedstrijden, het helemaal dood zijn na een

wedstrijd of na een training. Maar het leukste vind ik

denk ik wel de gezelligheid en de mensen. Ik heb het er

altijd zo naar mn zin.

Ik heb eigenlijk niet een groot voorbeeld qua basketballer

of basketbalster. Ik vind 't leuk om m'n team als een soort

voorbeeld te zien. Ik denk dat dat ook helpt in het

teamverband.

Welke move of techniek is goed beheers? Dat is een

moeilijke, ik vind veel leuk, maar het samenwerken in

een tea en een slim spelletje opzetten dat vervolgens lukt,

vind ik toch wel het leukste.

Achipel betekent voor mij gezelligheid en een plek waar

ik mijn energie kwijt kan, ik kan er fysiek bezig zijn maar

ik kan ook met mijn vrienden praten en gezelligheid

hebben. Die combinatie vind ik erg belangrijk.

ONZE ERELEDEN SINDS 1961 

Otto Pikker †

(1990)

Ruud Wammes

(2006)

Andree Bourgondiën †

(2008)

Edwin van Dorp

(2018)

Jordi Bonouvrie

(2019)

(JAAR WAARIN PERSOON ERELID WERD)

Jonne Vliem (M16) 

Ik ben voor het eerst gaan basketballen toen ik ongeveer 8

was. Toen ben ik na 2 jaar weer gestopt, en vervolgens in

groep 8 weer begonnen met basketballen. Dat kwam toen

doordat er op het schoolplein een basketbal op een paal

kwam. Ik vond dat erg leuk en ben weer gaan trainen.

Het leukste aan basketbal vind ik denk ik dat er continu

actie is. Het is altijd spannend en je moet altijd goed

opletten. Er is eigenlijk altijd wel een aanval bezig van een

van de twee teams. Het is niet zoals bij voetbal dat er af en

toe een schot op doel is en de rest van de tijd de bal in het

midden van het veld is  de hele tijd over-en-weer wordt

afgepakt. Die actie bij basketbal vind ik erg leuk. 

Ik kijk niet echt veel naar wedstrijden. Ik ken een paar

namen maar ik weet er niet genoeg van om echt één

iemand aan te wijzen als mijn grote voorbeeld of zo.

De leukste techniek bij basketbal is voor mij om door de 

 verdediging heen te rennen en met een layup te scoren.

Dat geeft een goed gevoel en is erg leuk.

"H
e
t h

e
le

m
a

a
l

'd
o

o
d

' z
ijn

 n
a

e
e
n

 w
e
d

s
tr

ijd
"

"Continu

actie en

altijd

goed

opletten"

Archipel is een gezellige plek waar ik lekker kan

sporten. Het is een club met een team waarmee ik

al veel wedstrijden heb gespeeld. Weliswaar niet

op heel hoog niveau, maar wel heel leuk!
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Jaren 1980-1989
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Samenwerking Brabants Basketball Convenant

Archipel. Eilandengroep. Een keten, of een tros

eilanden die samen een land vormen. Oftewel: vele

kleintjes maken een grote. Exact dát is wat we met

Heroes Den Bosch beoogden toen we het Brabants Basketball Convenant

ontwikkelden. Vanuit het realisme dat onze mooie basketballsport in

Nederland qua omvang niet tot de top 10 sporten behoort, dienen we als

‘familie’ de handen ineen te slaan om tot de beste prestaties te komen en te

blijven groeien. Samenwerken dus. Op sportief gebied, organisatorisch,

commercieel en voor wat betreft de inkoop van materialen waar iedere club

behoefte aan heeft. Heroes trekt graag deze kar, initieert, faciliteert en

inspireert inmiddels 28 collegaclubs om, zoals wij dat zeggen,

`Better.Every.Day!’ te worden. In ruil daarvoor hopen we samen de leden van

de aangesloten amateurclubs te doen beseffen hoe gaaf een ‘avondje

topbasketball in de Maaspoort’ is en ze meermaals per seizoen te motiveren

naar Den Bosch te komen. Een klassieke win-win! 

20



harte  dat de pandemie steeds beter onder controle komt, waardoor jullie jubileumjaar hier minimaal

onder zal lijden. Voor nu: geniet er samen van onderdeel uit te maken van een prachtige club in een

prachtige sport, blijf ondertussen lekker buiten een balletje gooien, maak er een mooi jubileumjaar

van (besef hoe bijzonder het is om 60 jaar te bestaan) en tot ziens in de Maaspoort in Den Bosch. Daar

waar Heroes met veel trots jullie logo prominent in de zaal heeft afgebeeld!     

Bob van Oosterhout

President Heroes Den Bosch

Tijdens dit prachtige jubileumjaar, waarmee ik het bestuur, vrijwilligers,

sponsors en natuurlijk actieve leden van jullie mooie club van harte

feliciteer, gaat Archipel dan ook logischerwijs het één en ander van

Heroes horen en zien. Het partnership met Culemborgs basketballtrots

is er een waar wij met veel plezier naar kijken. Jullie wedstrijdbezoeken

en de prima contacten met de bestuursleden maken het tot een ‘levend’

geheel, waarbij ik aanteken dat e.e.a. post-corona hopelijk weer meer en

nieuw leven wordt ingeblazen. Speaking of which: ik hoop van ganser 

Better.Every.Day!
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De toppers van Archipel

Naam: Renske Lokker

Lid van Archipel: 2009 - 2016

Spelend bij: Cangeroes V18/V20

Niveau: Eredivise

Nam: Bud Pongers

Lid van Archipel: 2000 - 2013

Gespeeld bij: Uball H1 

Niveau: Promotiedivisie

Nam: Nils Veldkamp

Lid van Archipel: 1989-2020

Gespeeld bij: BC Markt & De Dunckers H1

Niveau:  Promotiedivisie

Naam: Patrick van der Zalm

Lid van Archipel: 2009-2019

Gespeeld bij: Uball U14/U16

Niveau: Eredivisie

Naam: Ruud Hazendonk

Lid van Archipel: 1990-1995

Gespeeld bij: BC Werkendam/BC Markt/Goba/Blue Herons H1 

Niveau: 1e Divisie/Promotiedivisie

Naam: Roelant Biegstraaten

Lid van Archipel: 2017-heden

Gespeeld bij: Wyba H1

Niveau: Promotiedivisie

Naam: Tobias de Graaf

Lid van Archipel: 2010 - heden

Ook spelend bij: Cangeroes M20

Niveau: 2e Divisie

 Een willekeurige selectie
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Naam: Charlotte Naus

Lid van Archipel: 2011 - 2019

Spelend bij: Cangeroes Dames 

Niveau: Promotie- & Eredivisie

Naam: Bram Dokman

Lid van Archipel: 2017 - heden

Ook spelend bij: Cangeroes M20

Niveau: 2e Divisie

Naam: Quint van Ooijen

Lid van Archipel: 2015-2019

 Spelend bij: Uball U14

Niveau: Eredivisie

Naam: Joris Truijens

Lid van Archipel: 2017-heden

Gespeeld bij: Novilon Unlimited M19 

Niveau: Eredivisie

Naam: Han Lokker

Lid van Archipel: 2004 -heden

Gespeeld bij: Blue Herons & OSG H1

Niveau: Promotiedivisie

Naam: Victor Thomas

Lid van Archipel: 2009 - 2018

Spelend bij: Woodpeckers H1

Niveau: 2e Divisie

Naam: Martin van Oostrum

Lid van Archipel: 1992-2017

Gespeeld bij: Novilon Unlimited M19

Niveau: Eredivisie
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1. De bal moet een gewone voetbal zijn. De bal mag in elke

richting geworpen worden, met 1 of 2 handen.

2. De bal mag in elke richting geslagen worden, met 1 of 2

handen, maar nooit met een vuist.

3. Een speler mag niet met de bal lopen. De speler moet de

bal gooien van de plek waar hij hem gevangen heeft;

waarbij enige speelruimte in genomen dient te worden

voor een speler die de val vangt terwijl hij hard aan het

rennen is.

4. De bal moet in of tussen de handen gehouden worden; de

armen of het lichaam mogen niet gebruikt worden om

de bal vast te houden.

5. Op geen enkele manier is het toegestaan met de

schouders te duwen, vast te houden, te duwen, te laten

struikelen of te slaan; de eerste inbreuk op deze regel levert

de speler in kwestie diskwalificatie op, tot het volgende

punt wordt gemaakt. Wanneer het duidelijk de bedoeling

was een speler te blesseren, dan geldt diskwalificatie voor

de hel  wedstrijd en is een wissel niet toegestaan.

6. Een fout is: het slaan tegen de bal met de vuist;

overtreding van de regels 3 en 4; en de gevallen

omschreven in regel 5.

7. Wanneer 1 van beide teams 3 opeenvolgende fouten

maakt, dan telt dat als een punt voor de tegenpartij

(opeenvolgend betekent: zonder dat de tegenpartij een fout

maakt).

8. Een punt wordt gemaakt wanneer de bal vanaf het veld

in de basket geworpen of geslagen wordt en daar blijft. De

spelers die de basket verdedigen mogen het doel niet

aanraken of doen bewegen. Als de bal erop blijft liggen en

de verdediging beweegt de basket, dan telt dat als een punt.

9. Als de bal buiten gaat, moet deze in het veld geworpen

worden door de eerste persoon die de bal heeft aangeraakt.

In geval van onenigheid moet de scheidsrechter de bal in

het veld gooien. Degene die de bal ingooit heeft daar 5

seconden voor. Als het langer duurt, gaat de bal naar de

tegenpartij. Als 1 der partijen blijft doorgaan tijd te rekken,

dan moet de scheidsrechter een fout fluiten tegen dat team.

10. De "umpire" moet de spelers beoordelen en de fouten

noteren en de scheidsrechter waarschuwen wanneer 3

opeenvolgende fouten zijn begaan. Hij heeft de macht om

spelers te diskwalificeren volgens regel 5.

11. De scheidsrechter moet de bal beoordelen en beslissen

aan wie de bal toebehoort wanneer die in het spel is. Hij

moet ook de tijd bijhouden. Hij beslist wanneer een punt

gemaakt wordt en houdt de score bij, samen met de andere

taken zoals die gewoonlijk door een scheidsrechter worden

vervult.

12. De tijd beslaat 2 helften van 15 minuten, met 5 minuten

rust daartussen.

13. De partij die in die tijd de meeste punten maakt wordt

tot winnaar uitgeroepen. In geval van een gelijk spel kan de

wedstrijd, wanneer beide aanvoerders daarmee

instemmen, voortgezet worden tot een punt wordt

gemaakt.

Basketball werd in december 1891 bedacht op het

Springfield College in de Amerikaanse staat

Massachusetts, destijds Springfield YMCA Training School

genoemd. De school werd bezocht door studenten die

YMCA-secretarissen en YMCA-directeuren lichamelijke

opvoeding wilden worden (YMCA = Young Men’s

Christian Association). Het hoofd van de afdeling

lichamelijke opvoeding van het Springfield College was Dr.

Luther Gulick, een absolute autoriteit op zijn vakgebied.

Gulick zag in dat de studenten zich stierlijk verveelden met

de Zweedse, Duitse en Franse spelvormen van die tijd.

Andere vormen van gymnastiek zoals bijvoorbeeld

marcheren, werden al net zo smakeloos gevonden. En als

er gevoetbald werd, betekende dat vaak gebroken ruiten.

Iedere keer dat een nieuw spel uitgeprobeerd werd,

maakten de studenten geen geheim van hun afkeer. In de

zomer van 1891 bedacht Dr. Gulick dat er een acceptabel

indoor-spel bedacht moest worden, dat het gat zou kunnen

vullen tussen de honkbal- en American-footballseizoenen.

Hij droeg een jonge sportinstructeur op snel met een

oplossing voor de dag te komen.

NAISMITH

De jonge sportinstructeur was James Naismith (geboren op

6 november 1861 in Ontario, Canada; Overleden op 28

november 1939 in Lawrence, Kansas). Hij was een prima

atleet, die oorspronkelijk dominee had willen worden.

Nadat hij echter getuige was geweest van een incident in

een rugby- wedstrijd, bedacht hij dat er effectievere

manieren moesten zijn dan preken om goede dingen te

doen. Toen hij om raad vroeg werd hem geadviseerd zich

op Springfield in te schrijven. Dr. Gulick had Naismith’s

bijzondere kwaliteiten onmiddellijk opgemerkt en

benoemde hem in zijn tweede jaar tot instructeur, en

spoorde de jonge Canadees aan tot het bedenken van een

nieuw spel. Naismith nam de uitdaging aan, leende een

aantal kenmerken van andere sporen die hij speelde en

schreef dertien regels neer:

De geschiedenis van basketball
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Henk Pieterse

Rik Smits

Francisco Elson

Dan Gadzuric

Geert Hammink

Kees Akerboom Sr.

Sven Nater

Jan Dekker

ARCHIPEL

BASKETBAL CULEMBORG

Antwoord: In 1968 zijn twee verenigingen samengegaan, de Golddiggers en The Hawks. Samen vormen

zij dus een groep. In de Dikke van Dale is de betekenis van archipel "eilandengroep". Vandaar de keuze

voor de naam Archipel.

Waarom heet onze club eigenlijk Archipel?

Henk Norel
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Bestuur & commissies 2020-2021

BestuurBestuur

Voorzitter:                        

Secretaris:                          

Penningmeester:              

Technische commissie:  

Sponsorcommissie:         

Algemeen lid:                    

Algemeen lid:                   

Technische CommissieTechnische Commissie

Martijn van Leeuwen

Annelies van Ravestijn

Thomas van Schie

Ivo van Vliet

Henko Blaauwendraad

Arjan van Dijk

Albert Middelkoop

Ivo van Vliet

Albert Middelkoop

Ryan van Deelen

Milan Volbeda

Eva Woudenberg

Timo Vermeulemn

Julian Roorda

SponsorcommissieSponsorcommissie

Henko Blaauwendraad

WedstrijdsecretarisWedstrijdsecretaris

Corien van Vliet

OpleidingenOpleidingen

Ger van der Weg

Vacant

LedenadministratieLedenadministratie

Annelies van Ravestijn

TakenschemaTakenschema

Thomas van Schie

MaterialenMaterialen

Julian Roorda

EvenementenEvenementen

Vacant

KantineKantine

Vacant

TrainersTrainers

XU10:

XU12:

XU14-1:

XU14-2:

M16:

V18:

M18:

M20:

M22:

Recreanten:

Quinten van Schie / Rob Regtien

Joris Truijens / Finn van der Weg

Han Lokker / Annemarie Muysert

Lieke Muysert / Rynke Bartholomeus  / 

Felien Vermeulen 

Raoul Schumm / Boris van den Noord

Albert Middelkoop / Milan Volbeda

Roelant Biegstraaten / Eva Woudenberg /

Bram Dokman

Ryan van Deelen

Timo Vermeulen

n.v.t.

TeamcoordinatorenTeamcoordinatoren

XU10:

XU12:

XU14-1:

XU14-2:

M16:

V18:

M18:

M20:

M22:

Recreanten:

Anneke Trouw-Oskam

Annelies van Ravestijn

Corien van Vliet

Jonathan Vandevoorde / Simone Ros

Henko Blaauwendraad

Adrieke van Herk

Carin Groen

Marga Reinhart

Nino Bos

Edwin van Dorp

Onze vereniging is blijvend op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met diverse activiteiten.

We zoeken vrijwilligers op het gebied van evenementen, kantine, opleidingen en trainers.

Wil je hier meer over weten, stuur dan een e-mail naar bestuur@archipelbasketbal.nl.

Jubileum-cieJubileum-cie

Edwin van Dorp

Jeroen Kuipers

Jordi Bonouvrie

Martijn van Leeuwen

SNS 60 Break-cieSNS 60 Break-cie

Jordi Bonouvrie

Edwin van Dorp

Eva Woudenberg

Thomas Broekema

Jonathan Vandevoorde

Reunie-cieReunie-cie

Jeroen Kuipers

Edwin van Dorp

Feest-cieFeest-cie

Lieke Muysert

Felien Vermeulen

Isa van den Oever

Suze van Herk

60 jaar Archipel
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ARCHIPEL

BASKETBAL CULEMBORG

WELKOM BIJ

WWW.ARCHIPELBASKETBAL.NL
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Archipel tenues door de jaren heen

Jaren 1990-1999
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Familie Lokker

Samenstelling (5x)

Vader Han: oud-speler H1, oud TC-lid, nu recreant en trainer X14-1 (lid

vanaf 2004), moeder Caroline: oud speler D1 (lid 2007-2008), dochter

Renske: nu spelend voor Cangeroes (lid 2009-2016), zoon Thijs: die nu

actief is bij Woodpeckers (lid 2013-2019) en dochter Marit - spelend

bij X14-1 (lid vanaf 2016).

Wat betekent basketbal voor de familie Lokker?

"Het is een hobby, het is lekker sporten, gewoon leuk om te doen, het

is een teamsport maar bovenal gewoon ontzettend gezellig om te

basketballen met andere teamgenoten. Het is  ook een heel slim

spelletje met heel veel regels en heel veel andere aspecten waar  je

rekening mee dient te houden zoals bijv. het doorwisselen. Het is

gelukkig ook een  sport die door veel lange mensen wordt beoefend

(zegt vader Han met een lach) maar tegelijkertijd is het ook een sport

die een hoop andere sporteigenschappen combineert waar kracht,

conditie en slimheid belangrijke sleutels zijn".

Wat maakt Archipel zo leuk?

De verschillende leuke feestjes die werden georganiseerd met Edwin

(van Dorp) als gangmaker achter de bar. En dat ik ook af en toe Edwin

mocht helpen achter de bar (Thijs). 

Vooral de gezelligheid met elkaar na schooltijd waar ze dan veel

andere Archipellers ontmoet en en kan spelen op basketbalpleintjes

(Renske). Het is leuk om te zien dat veel jonge spelers bij de trainingen

van de jongere teams worden betrokken en daarmee ook een andere

rol pakken en hier ook zelf weer van leren (Caroline). Met de jeugd

bezig zijn, ziet dat er hele leuke maar vooral ook goede wedstrijden

worden gespeeld. Dat is leuk om te zien. Maar vooral omdat Archipel

lekker dichtbij is zegt Han nuchter .

Biografie:

Lengte: 909 cm lang

Aantal basketbaljaren: 77 (Han 35, Caroline 23, Renske 10,  Thijs 5 en

Marit 4)

Aantal training & competitie per week: ca 20

Aantal keren kampioen: 11x (incl. als trainer)

Meeste talent: Renske (spelend in de eredivisie)

Meeste geduld: Han (unaniem)

Grootste opschepper: Caroline (vertelt trots dat Renske brons heeft

gewonnen op Open NL Kampioenschap VU18)

Waar hangt de basket thuis? In de voortuin

Familie Van Engelenburg

Samenstelling (2x)

Broer Chris: 37 jaar, oud-speler H1, oud-

trainer/coach M18 (lid 1990-2016) en oud speler

geweest van het Nederlands team van de politie.

Zus Eefje: 33 jaar, oud-speler D1, trainer/coach

V12 en V18, organisator diverse basketbal-

kampen en ondertekenaar namens Archipel van

het Brabants Basketball Convenant (lid 2004-

2019).

Wat maakt Archipel zo leuk?

Chris: "Dat was toen Eefje op basketbal ging en

wedstrijden ging spelen die ik dan als

scheidsrechter moest fluiten. Eefje ging dan

uitboxen en rebounds pakken". Eefje vervolgt:

"Dat was erg leuk inderdaad, voortal toen Chris

nog meer tips gaf tijdens de wedstrijden zelf. Ik

heb altijd wel het idee gehad dat basketballen

ons ding was als broer en zus."

Chris was ook bijna ieder weekend wel in

sporthal Interweij te vinden. "Als toernooi-team

zijn we met de Lamzakken begonnen en hebben

we ook vele studententoernooien gespeeld

(vervolg op rechterpagina).

Biografie:

Lengte: 387 cm (best lang voor 2 personen)

Aantal basketbaljaren: 26

Aantal keren kampioen: 7x

Meeste talent: Chris (vanwege zijn grote mond)

Die grote mond is trouwens ook een

familietrekje volgens Eefje.

Meeste geduld: Eefje ("maar is nog niet heel veel"

vult Chris aan) 
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Familie Muysert

Samenstelling (4x):

Vader Caspar: speler H1 en trainer diverse teams (lid 2005-2018),

moeder Annemarie:- speler D1 (2008-2009)  en nu trainer/coach van

X14-1 (2020-heden), dochter Lieke: spelend bij V18 (lid 2015-heden) en

jongste dochter Mirthe: spelend bij X14-1 (lid vanaf 2019).

Wat betekent basketbal voor de familie Muysert?

Basketbal is voor alle gezinsleden ontspanning, vrije tijds-besteding en

waar vooral heel veel vriendschappen zijn door ontstaan.

Wat maakt Archipel zo leuk?

Het is een kleine gezellige club, gezellig met leuke vriendschappen

volgens Lieke en Mirthe. En het is ook nog lekker dichtbij. Caspar en

Annemarie basketbalden na de verhuizing van Utrecht naar

Culemborg eerst nog lange tijd in Utrecht maar na de geboorte van

Lieke is Caspar bij Archipel gaan spelen en heeft Annemarie na de

geboorte van Mirthe dezelfde stap gemaakt richting Archipel. Helaas

was dat voor Annemarie van korte duur want na 1 jaar was het

damesteam plotseling verdwenen. Daarna geprobeerd te volleyballen

maar dat is niets als je basketbal gewend bent. Sinds 1 jaar traint

Annemarie samen met Han het team van X14-1 waarin ook dochter

Mirthe speelt. Caspar heeft bij Archipel een flink aantal wedstrijden

gefloten en is ook enige tijd enkele teams getraind en gecoacht. Lieke

begon op 5-jarige leeftijd met turnen en heeft in groep 7 een overstap

gemaakt naar basketbal. Mirthe begon op dat moment juist met

volleybal en is in 2019 gestart met basketbal. 

Biografie:

Lengte: 696 cm lang ("Wij zijn niet zo groot hoor, zelfs Caspar heeft de 2

meter ook niet gehaald.")

Aantal basketbaljaren: 60 (Caspar 28, Annemarie 23, Lieke 7 en Mirthe

2)

Aantal keren training/competitie: 16x (incl als trainer)

Meeste talent: Lieke (Mirthe is nog te kort op deze sport om er iets van

te vinden)

Meeste geduld: Lieke! Zeker met training geven en als teamgenoot

(Annemarie & Mirthe zijn het meest ongeduldig en snel driftig)

Grootste opschepper: De meiden zeggen hun moeder, maar het is

Caspar!

Aantal keren kampioen: De meiden nog nooit, helaas. Bij Caspar en

Annemarie is het al zo lang geleden...... maar wel heel vaak

Waar hangt de basket thuis? Op Lieke haar slaapkamer, zo’n mini ding.

We reisden wat af naar Enschede, Groningen,

Wijk bij Duurstede en Nijmegen, mooie tijden

waren dat!" 

Eefje houdt nog mooie herinneren over aan de

(mede door haar georganiseerde) basketbal-

kampen. "Hier zijn toch wel goede verhalen uit

voorgekomen zoals een vossenjacht, het grote

moordspel en in de regen trefbal spelen. Maar

ook mijn tijd als trainer/coach samen met

Sander Laponder van V18. Er waren veel

wedstrijden bij, waar het erg spannend was en

we met een klein verschil wonnen of verloren.

Ik geef de dames dus wel de schuld van mijn

grijze haren."

Grootste opschepper: Chris (en daar is Eefje het

100% mee eens)

Meeste basketbalitems: Chris tenzij je de

Jordan-schoenen meetelt, want dan wint Eefje

volgens hem. Eefje vindt zeker dat deze

schoenen meetellen en is daarom ook erg blij

om nu eens van hem te winnen!
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1968

Eef Dur wordt voorzitter

1968

Promotie H1 naar (1e) klasse kern

1e BARreSPORTDAG

Raymond Tiemens wordt voorzitter

Tijdlijn 1961-2021

1961

Inschrijving KvK Golddiggers

Squad door pater Van Kan

Tine Holtewes

wordt voorzitter

Ingebruikname Sporthal

Parijsch voor trainingen &

competitie / Sloop Vrijstadhal 

1978

1979

2010

2011

Kimberley Bonouvrié

wordt voorzitter

1962

Peter van Trigt wordt voorzitter

Overlijden Andree Bourgondiën

1977

1980

2007

2012

Eef Stavenuiter

wordt voorzitter

1e degradatie H1 (naar 2e klasse)

Ingebruikname Vrijstadhal

Paul Ditiecher wordt voorzitter

Eerste deelname competitie

thuiswedstrijden in Beatrixhal Utrecht

1963

Matthijs Anema

wordt voorzitter

1977

1982

2016

Archipel gaat social (facebook)

Edwin van Dorp & Jordi Bonouvrié worden 

samen voorzitter /1e basketbalkamp na jaren

Trainingen gegeven door 

eigen (bevoegde) trainers

1e uitgifte clubblad "Onder de ring"

Uitbreiding Golddiggers 

met een meidenteam

2006

1e kampioenschap

dames  (naar 2e klasse)
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1968

Martin Bakker

wordt voorzitter

Bas de Breet

wordt voorzitter

1968

Paul Louwerse

wordt voorzitter

1984 1988 1990

1967

1e kampioenschap

(aspiranten district Utrecht)

Wil(ly) van de Berg

wordt voorzitter

H1 speelt op het hoogste 

niveau ooit (rayon 2e klasse)

1974

2004

2017

Lid van Brabants Basketbal Convenant

Grootste overwinning ooit (170-39 -MU14)

1e Summer Break - Heel Archipel Bakt

1967

Ruud Wammes

wordt voorzitter

1971

1996

2019

Best bezochte ALV (54 leden)

Martijn van Leeuwen wordt voorzitter

Archipel organiseert 

1e schoolbasketbal-toernooi

Vertrek pater Van Kan vanwege gezondheid

Overgangsbestuur met o.a. Kees Salari

1968

1e Shirtsponsoring H3

(MB Schoonmaak)

1970

(Tijdelijke) trainingstop door Covid-19

Archipel bestaat 60 jaar

Competitiewedstrijden en

trainingen worden in Sporthal

Interweij gespeeld

Oprichting The Hawks

Fusie Golddiggers/The Hawks

leidt tot het huidigeArchipel

1991
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M18 in beeld (seizoen 2017-2018)
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 Sponsors bedankt voor 

Sponsors seizoen 2020-202138



60 jaar ondersteuning!

Draagt u Archipel Basketbal ook een warm hart toe waarbij aandacht voor de sport en aandacht voor elkaar

centraal staan?  Neem dan contact op met onze sponsorcommissie: sponsoring@archipelbasketbal.nl. 39



Al jaren is het voor Archipel best lastig om meer vrouwen en (jonge) meiden aan de club te binden.

Heeft dit met dat de onzichtbaarheid van de basketbalsport te maken? Hebben andere sporten

meer aantrekkingskracht? Heeft basketbal tegenwoordig een imago dat de meisjes weghoudt? Of

is de basketbalsport teveel gefocust op jongens en gaat daar de meeste aandacht naar uit? 

Archipel is in ieder geval ontzettend blij met alle vrouwen- en meidenteams die lid zijn (geweest)

van onze vereniging.

Vrouwenbasketbal: zeker niet vanzelfsprekend
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Stukken van

weleer 

23-03-1968
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Vanavond ballen?

Vrijdagmiddag, uur of 17.00. De

eerste apps in onze app-groep

beginnen op te poppen. Vaak niet

meer dan een korte vraag:

'Vanavond ballen?' of een icoontje

van een basketbal met een

vraagteken. De reacties zijn meestal

al even kort: een groen vinkje of een

rood kruis met een treurige smiley.

Maar laat je niet misleiden; ook al

zijn we app-gewijs niet van zoveel

woorden, enthousiast om lekker te

gaan sporten op de vrijdag-avond

zijn we zeker. En meestal met

genoeg om anderhalf uur fanatiek te

ballen. Ook altijd leuk als er nog

jongere clubleden bij aanhaken.

Hebben we tenminste nog een

wissel.

Fanatiek om te willen winnen

Het recreanten-team bestaat bij

elkaar uit zo'n 20 leden, leeftijd van

begin dertig tot eind 50, negentien

mannen en een vrouw. Dat wil

zeggen zoveel deelnemers kent onze

app-groep. Blessures, privé-

verplichtingen, liever een keer een

avondje thuis deze week, je kent het

wel. In de regel tussen de 8 en 12

man op een vrijdagavond. Allemaal

liefhebbers van het spelletje en

fanatiek genoeg om te willen

winnen.  

Dus na een korte opwarming ('rijtje

lopen rechts', 'bal op links') even de

teams indelen ('donker tegen licht' of

een vergelijkbaar vage indeling) zijn

we klaar voor potjes basketbal. 

Tot de 10, even korte pauze en dan de

volgende. Tot een uur of half elf.

Divers

Het team recreanten is divers, een groot

aantal heeft competitie gespeeld bij

Archipel, een aantal bij andere clubs. De

meeste wonen in Culemborg, maar ook

een deel in de gemeente Buren.

Sommigen hebben hoog gespeeld,

anderen hebben weinig ervaring.

Sommigen scoren makkelijk, anderen

missen makkelijk. Maar het plezier is

universeel en het fanatisme ook. En we

vinden het altijd weer leuk als er nieuwe

liefhebbers bijkomen. Voor een paar

trainingen op proef en dan hopelijk voor

vast erbij.

Karaoke in Schoonhoven

Af en toe een oefenpot tegen een ander

recreanten-team. Bijvoorbeeld uit tegen

Silvertown Lions uit Schoonhoven. Met

het liefst een legendarische afsluiting in

de plaatselijke karaokebar van

Schoonhoven. Of het jaarlijkse

recreantentoernooi in Amersfoort (voor-

heen in Wijk bij Duurstede) begin maart.

Beetje afhankelijk wie er uiteindelijk

mee kan doen, spelen we dan niet

onverdienstelijk. Twee keer kampioen

geworden. En na afloop naar de Chinees.

De bar

Waar we als recreanten ook trots op zijn,

is onze wekelijkse bijdrage aan de

baromzet voor Archipel. Want na

anderhalf uur lekker sporten op de

vrijdagavond is het ook een goede 

afsluiting van de werkweek om een

biertje of frisje met elkaar te drinken.

Of twee of drie... Goede gesprekken

over auto's en vrouwen. Oude

herinneringen ophalend aan voorbije

wedstrijden. Muziekje erbij. En met

bittergarnituur uiteraard die op een

schaal van het ene uiteinde van de

bar naar het andere uiteinde wordt

doorgegeven en weer terug, tot hij

leeg is. Tenzij de mannen uit Buren de

schaal aan hun kant van de bar wat

langer onder de hoede houden. 

Het waren overigens ook een paar

recreanten die namens de club

meerdere dagen hebben meegeholpen

met de verbouwing van de kantine

twee jaar geleden.

Dus dat schept ook verplichtingen

voor het gebruik ervan. 

Voor ons als recreanten mag het in

deze coronatijd gauw mogelijk

worden om weer met elkaar te gaan

basketballen op de vrijdagavond!

Wat maakt het recreanten-team nu zo gezellig?

En dan hebben we het niet alleen over biertjes en bitterballen
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Jaren 2000-2009
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IJsbrand Wammes, bijna 68 jaar én broer van recreant Ruud Wammes, werd in het jaar 1965 lid van Golddiggers.

"Als 12 jarige haalde ik de sleutel van de gymzaal op een adresje vlakbij op als we gingen trainen. In mijn eerste jaar

speelde ik geen competitie, dat begon in mijn 2e jaar. Bij wedstrijden werden we vaak gereden in een blauwe

Commer, een busje die door Pater Van Kan was aangeschaft en waar we dan met ca 7/8 man in konden. Zowel onze

thuis- als uitwedstrijden speelden we in de Beatrixhal. Vanwege de betonnen vloeren

Lid van het eerste uur is Paul Koedam (73).

Als 12-jarige jongen van de katholieke

MULO aan de Jan van Riebeeckstraat kwam

hij terecht bij de Golddiggers. Paul over

oprichter Van Kan: "Hij was een statige,

grote, forse, vriendelijke man. Als hij tijdens

de training wat zei, dan luisterde je echt wel,

wat mede door zijn postuur kwam. Hij nam

de trainingen altijd serieus maar was ook

een persoon die veel lol met ons maakte. Je

kon in ieder geval geen loopje met hem 

weer op een ongelofelijke manier overbrengen. Zijn

"tactiek" bij het wisselen was 5 eruit en 5 nieuwe spelers

erin." Kees speelde destijds als forward bij de

Golddiggers en heeft nog steeds goede herinneringen uit

die tijd. De jongens waarmee hij speelde gingen ook

buiten de wedstrijden of trainingen veel met elkaar om.

"We speelden in de regio een competitie en hadden veel

vriendschappelijke wedstrijden. We kregen zelfs

bokstrainingen aan de Westersingel bij K&V (Kunst en

Vriendschap)." Ook beleefde Kees mooie herinneringen

aan een de kerstvakantie in 1966 waar ze op De Vliert in

Den Bosch basketbal combineerden met paardrijden op

de Drunense duinen. "Of we gingen met velen van

Golddiggers naar restaurant Van Veen waar we dan op

kosten van Van Kan gingen eten. We gingen ook vaak

met pater Van Kan naar het buitenland wat in die tijd

heel bijzonder was. In Parijs hebben we een keer

overnacht in een klooster van de Augustijnen". De

priester stond verder bekend om zijn enorme energie en

doorzettingsvermogen. Alles stond in het teken van de

jeugd van Culemborg. Maar Van Kan was wel een

persoon met een eigen mening: zijn wil was wet! 

"Het was een prachtige tijd waar ik heel veel

waardevolle contacten aan heb overgehouden!"

Leden van het eerste uur

"Pater Van Kan ging zelfs de ouders van leden langs om hen

te vertellen wat h
et b

este eetpatroon was voor de jongens."

moest je er wel voor zorgen dat je niet zou vallen. Onze training werd gegeven door Ko

Vermeulen die in het 1e herenteam zat. Het stond mij verder bij dat we het broekje en

shirtje en een tas met Golddiggers erop gratis kregen. De schoenen moesten we wel zelf

betalen." Over pater Van Kan zegt IJsbrand: "Hij ging zelfs bij de ouders van de leden

langs om hen te vertellen wat het beste eetpatroon was voor de jongens. Zo fanatiek

was hij dus. En het staat mij nog bij dat Van Kan woeste grond aan de Zeedijk had

gekocht voor paarden en dat wij dan op de fiets ernaar toe moesten om het land te

ontginnen. En dat deden we altijd met veel plezier omdat de pater ervoor zorgde dat wij

limonade en koeken kregen."

Kees Salari (74) kan zich

pater Van Kan nog

uitstekend herinneren: "Pater

Van Kan had specifieke

ideeën over het coachen.

Spelletjes voor de aanval

haalde hij uit de boeken

omdat hij er zelf geen

verstand van had. Hij kon

het tijdens de trainingen wel

kan herinneren werd er geen contributie

betaald. Hooguit door ouders van kinderen

die het destijds wat breder hadden. Wat mij

verder vooral is bijgebleven uit die tijd

waren de uitstapjes naar Dusseldorf. Voor

mij als jochie natuurlijk een super leuke

ervaring."

nemen, want dan

waren de poppen

aan het dansen. We

trainden 1x per

week. En soms in

het weekend een

extra training of we

speelden een

oefenpartij tegen

andere teams. Voor

zover ik mij nog 
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lachend. "De volgende dag liepen

we door naar Hedel voor een 2e

overnachting en om de Pax

Christi-dienst bij te wonen.

Daarna gingen we eten bij de

nonnen in Zaltbommel." Hans

vervolgt: "Ik heb die dagen geen

basketbalbal gezien, het lopen

ernaar toe werd door Van Kan

gewoon als training gebruikt." 

Otto Pikker ( † op 8-2-2012)

herinnerde zich pater Van

Kan nog vanuit de kerk als

een groot gezette man met

een zware stem in een zwart

habijt waar je niet omheen

kon. "De gymzaal naast de

Mariakroon in de

Ridderstraat was een

gymzaal met wat

"Het lopen

ernaar toe

werd door

Van Kan

gewoon

als

training

gebruikt."

Hans Verheijde (68) was nog maar 8 jaar toen hij als lid van

het eerste uur  bij de Golddiggers terecht kwam. Samen met 2

andere jochies waren zij de benjamins van de club aangezien

de rest al een aantal jaren ouder waren.  Na een break van ca

2/3 jaar is Hans in 1967 teruggekeerd bij de Golddiggers.

Hans herinnert zich die tijd nog goed. "In 1960 gingen we met

2 busjes met een man of 13 naar de Ardennen waar we in

barakken sliepen. Deze trip werd gedaan om eenheid te

krijgen in de groep." Ook een Pax Christi tocht in 1961 staat

Hans nog bij: "We verzamelden ons bij Van Woerd op de

Zandstraat en het was de bedoeling dat we naar

Geldermalsen gingen lopen. Slaapspullen en kleding werden

in busjes gedaan die alvast vooruit reden. Karel Donze kende

de weg goed dus die ging ons voor. Uiteindelijk kwamen we

in Buren terecht en moesten we alsnog naar Geldermalsen

voor een eerste overnachting. De oudere jongens mochten

die avond nog zwemmen maar Pater Van Kan stuurde mij

gelijk naar bed. Hij was heel zuinig op me" zegt Hans

waterbakken waar je kon wassen en dan had het wel

gehad. Het was een vrij krappe zaal en gevaarlijk om te

basketballen.  Het beeld dat Pikker over Archipel heeft is

dat het geen club was die op hoog niveau wilde presteren

maar in zijn ogen een gezelligheidsvereniging was. Een

groepje mensen die gewoon leuk wilden basketballen. 

Otto Pikker werd in 1990 erelid van Archipel vanwege

zijn 25 jaar lidmaatschap en zijn grote inzet voor de club

als bestuurslid. (bron: Culemborgse Courant 2000)

"Wijze lessen die Van Kan meegaf en waar ik veel aan heb

gehad: Geef nooit op ('dan nog liever dood neervallen' zei Van

Kan altijd); Kom altijd voor je (echte) vrienden op en;  Als  je

wat wilt bereiken moet je je daar echt voor inspannen." 

Hans had de bijnaam "Modder" gekregen van de pater omdat

hij vaak (te) lang met de bal bezig te was of niet snel genoeg

over- speelde. "Van Kan schreeuwde dan vanaf de zijkant:

'Loop niet zo te modderen!'" Die bijnaam heeft Hans eigenlijk

altijd gehouden!

plannen. Zo dacht hij erover om binnen een jaar de wereldkampioen Rusland uit te dagen. 

Er werden zelfs trainingskampen georganiseerd. Ik herinner me zelfs nog een trainingskamp

in het oude AHOY, waar we naast het veld van de landelijk kampioen Landlust trainden". Het

bleef uiteindelijk bij deze droom en op een dag bleek de oprichter van weleer met de

noorderzon vertrokken. Gerard sluit af: "De geur van de trainingszaal van de Mariakroon in de

Ridderstraat staat mij tot op de dag van vandaag nog steeds bij:, namelijk de geur van een

mengsel van boenwas, kurk en linoleum. Het was een klein beetje weeïg maar ik vond het wel

lekker nieuw ruiken."

Gerard Feller (70) werd lid van Golddiggers in 1964 op zijn 13e. Gerard blikt terug: "Wat mij is bijgebleven is dat deze

oprichter pater Van Kan destijds enkele spectaculaire aankopen deed, zoals voor ieder lid een gratis trainingspak en

gymschoenen. Toen in de jaren zestig was dat een geweldige boost voor ons ego als eerste klassertjes. Van Kan was met

zijn ruim twee meter lengte een imposante verschijning. Ook zijn denkbeelden waren van die orde en hij werd niet

gehinderd door minderwaardigheidsgevoelens of zelfonderschatting. Hij had een brede wereldvisie, die geen

tegenspraak duldde. Zijn uitspraak was dan ook: 'Wat Van Kan kan, kan Van Kan alleen'. De oprichter had namelijk grote

"Wat Van Kan kan, kan Van Kan alleen"
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Hoogte- en dieptepunten 60 jaar historie
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Grootste overwinning MU14 170-39 (2017)

Oprichting (1961)

Archipel gebruikt facebook als sociale media (2016)

H1 spelend op het hoogste niveau ooit 

(rayon 2e klasse - 2004)

Ingebruikname Sporthal Interweij (1970)

Lid van het Brabants Basketball 

Convenant (2017)

48

Staand vlnr: Marinus van Binsbergen, Martin Bakker, Theo van

Gammeren, Kostas Kaparounakis, Rik Spanbroek, Noël

Cimmermans, Bert ..., Knielend vlnr: Tommy van Buuren, Hans ...,

Otto Pikker



1e uitgifte clubblad "Onder de ring" (1977)

Covid-19 zorgt voor (tijdelijke)

trainingstop (2021) 

Best bezochte ALV - 

54 leden (2019)

1e Barre-sportdag georganiseerd met 4 andere Interweij

verenigingen (Lekstad, BCC, SGV & SHOT) 

Promotie H1 voor het eerst naar hoogste klasse kern (1e klasse,

1982). Vlnr: Willy van den Berg, Hans van Zuilen, Herman

Jurgens, Paul Louwerse, Eef Dur (vz) Knielend: Wim van Bruggen,

Hans van Diejen en Ruud Wammes (Bert van Oostrum en

IJsbrand Wammes ontbreken op foto)

Overlijden Andree 

Bourgondiën (2007)

Ingebruikname Sporthal Parijsch

(2010)
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Mail het goede antwoord naar 60jaar@archipelbasketbal.nl met vermelding van jouw naam.

Onder de goede inzenders wordt een leuke prijs verloot!

Oplossing

airbal

assist

baseline

basketbal

bestuur

bouncepass

center

chestpass

coach

defense

driepunter

dunk

fluiten

forward

heroes den bosch

kampioen

nbb

oprichtingsjaar

penningmeester

pet

pivoteren

pumpfake

rebound

technische commissie

timer

second dribble

secretaris

shirt

shot

speelveld

spindribble

sporthal interweij

steal

tip-in

trainer

tweepunter

tijdklok

voorzitter

wedstrijdtafel

reverse dribble

scheidsrechter

50



B
E

N
J
I
J

O
O

K

E

E

N

F
A

N BEN
T

V

A

N

 
A

R
C

H
I
P

E
L
?

Vier het 60-jarig jubileum van Archipel met een speciaal jubileumshirt of hoodie. 

Bestel op onze website www.archipelbasketbal.nl !

T-shirt

zwart

€20

Maat XXS-3XL

T-shirt

wit

€20

Maat XXS-3XL

Sport T-shirt

zwart

€20

Maat XS-3XL

Sport T-shirt

wit

€20

Maat XS-3XL

Hoodie

zwart

€30

Maat XS-3XL

Jersey

zwart

€20

Maat XXS-3XL
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Meet & Greet

SNS 60 Break 

Zaterdag

29 mei

17.00 uur

Tijdens de SNS 60 Break krijg je de mogelijkheid om twee LOKALE HEROES te

ontmoeten tijdens een Meet & Greet. Carina de Rooij speelt al jaren bij Orange Lions

Wheelchair Basketball Women en is 2 jaar geleden in Hamburg wereldkampioen

geworden met het Nederlandse vrouwenteam. 

Anton de Rooij is recordinternational met maar liefst 758(!) interlandwedstrijden en is

op dit moment assistent-bondscoach van Orange Lions Wheelchair Basketball Men. 

Zij vertellen hun ervaringen als rolstoelbasketballers en alle leden krijgen hier de kans

om deze 2 toppers het hemd van hun lijf te vragen. Mocht de SNS 60 Break

onverhoopt niet doorgaan vanwege Covid-19, dan zullen we deze sessie online

houden. Meld je in ieder geval hiervoor aan via onze website.
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Met voetbal wordt er soms in een wedstrijd één keer

gescoord, maar met basketbal kan er elk moment iets

geweldigs gebeuren. Het is snel, intensief en echt een

geweldige sport. En het mooie ervan is dat je uiteindelijk

een hele hechte vriendengroep kan worden waardoor het

basketballen nog leuker wordt.’’ 

Naast basketbal houden we allemaal van gamen, vooral

van FPS-games. We chillen graag met elkaar, lachen en

een mooi feestje, daar kunnen we altijd wel van genieten.

Het is gewoon superleuk dat je naast het sporten ook

samen in je vrije tijd tijd met elkaar kan doorbrengen.

Daar komt de echte vriendschap weer om de hoek!’’ 

De charme van onze vereniging is dat er zowel

vrouwenteams als mannenteams zijn. "Eigenlijk kunnen

we ons geen Archipel zonder damesteams voorstellen en

andersom ook niet. Het zou minder gezellig zijn, zowel

heren als dames horen thuis bij het basketballen. Als

trainer van het meidenteam zijn ze voor mij echt

onvervangbaar" voegt Albert toe. "De vereniging zou wat

minder variatie hebben met alleen maar heren, maar aan

de andere kant zouden de seizoenen niet veel veranderen.

Qua activiteiten zou het merendeels 'ergens een biertje

doen zijn' en gewoon rustig chillen, denken we, helaas een

wat minder dynamisch dus zonder vrouwenteams."

Op de vraag wie van het team de beste speler is, zijn de

reacties in eerste instantie wat terughoudend. Uiteraard

vinden de heren zichzelf wel heel goed, laten zij weten met

een big smile. "Iedereen heeft zo zijn ding waarin hij

binnen het team 'uitblinkt'". Maar als allrounder wordt

Milan wel getipt als de beste speler van de groep; "Als hij

niet geblesseerd is," voegt iemand er lachend aan toe. "En

in Boris zit ook nog ontzettend veel potentie" voegt Albert

toe. En de hoge inzet van Albert wordt ook genoemd, "zoals

hij de hele wedstrijd lang zich inzet en daarmee hij het

hele team in een flow krijgt om zich nog meer in te zetten.’’ 

"Vrienden voor het leven", dat lijkt echt wel voor hen op te

gaan als je ze spreekt. In ieder geval geven Albert, Boris,

Ryan, Timo en Milan ons een mooi beeld van wat

vriendschap inhoudt en hoe ze over Archipel denken!

Albert Middelkoop, Boris van den Noord, Ryan van Deelen,

Timo Vermeulen en Milan Volbeda (allen M22) vertellen

over hun vriendschap die is ontstaan tijdens hun tijd bij

Archipel.

"In principe bestaat onze vriendengroep uit iedereen die in

het team zit maar de harde kern bestaat uit 9 personen uit

onze whatsapp-groep: Albert Middelkoop, Boris van den

Noord, Tim de Wit, Milan Volbeda, Timo Vermeulen, Koen

vand er Horst, Julian Roorda, Charlotte Naus en Ryan van

Deelen.""Hoe lang we samen hebben gespeeld verschilt per

persoon, de een speelt langer bij Archipel dan de ander.

Sommige van ons hebben toch zeker 5 tot 6 jaar in

hetzelfde team doorgebracht, anderen wat korter. Maar we

zijn allemaal goed bevriend dus het maakt eigenlijk niet uit

of je nu 1 jaar of 5 jaar samen hebt gespeeld."

'’Onze mooiste herinneringen zijn toch wel wel de

kampioenschappen: wat is dat toch een super gevoel met

elkaar. Een ander leuk moment" vindt Milan, "is toen Albert

in slaap was gevallen thuis en we daardoor een auto minder

hadden. Uiteindelijk moesten we met een aantal in een hele

kleine auto, toch wel lastig als je meer dan 2 meter lang

bent! Maar al het chillen en het basketballen samen

gedurende al die jaren is eigenlijk één mooie herinnering,

het is moeilijk om daar het leukste moment uit te kiezen."

"Naast dat spannende wedstrijden leuk zijn, kan het ook

zeer teleurstellend zijn als je net verliest. 

Vooral het gelijk opgaan met scores geeft veel energie. Als

het spannend wordt en er is wat publiek dan is de

intensiviteit het hoogst, iedereen wil dan winnen en de

tegenstander natuurlijk ook. Een andere leuke herinnering

was toen we de Squirrels hadden verslagen met 1 punt

verschil, vooral omdat het hun laatste wedstrijd was en de

laatste wedstrijd van Seppe (onze playing coach), gaf deze

overwinning ons een extra goed gevoel.’’

Op de vraag wat basketbal zo'n leuke sport maakt, wil Boris

wel reageren. "Ik houd van deze vraag, ik vergelijk het altijd

met voetbal. 

Archipel-vriendschappen
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"Vrienden voor het leven"



"One 
team!"

De YELL (bedacht door pater

Van Kan) waarmee Golddiggers

in 1962 de wedstrijd begon!

(Betekenis: Concentreer je geest,

concentreer je lichaam en........)

"TA TE TA TOTA,
TON TE NOEN TA

TOMMATA!"

"1 2 3
Kuuk!"

DE YELL

1989

2019

1962

1) Aanmoedigingskreet 2) Aanvuringskreet 3) Een

kreet 4) Een van de shetland eilanden  5) Een van de

Shetlandeilanden  6) Eiland  7) Eiland in de indische

oceaan  8) Geschreeuwde leus  9) Geschreeuwde leuze

10) Kreet  11) Leus  12) Leuze  13) Schots eiland 14)

Schreeuw tot aanmoediging 15) Shetlandeiland  16)

Slagwoord

=
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De meiden van 1963

Lidie (Tax)-Philippi was 13 jaar toen zij in 1963 lid werd

van het 1e meidenteam van Golddiggers. Samen met

Josephine Smit, Hedy Hoff en Jeanne Tax werden ze

benaderd door pater Van Kan om lid te worden. Lidie

kan zich de bokstrainingen nog altijd goed herinneren

destijds gegeven door Jan Koedam. "Pater Van Kan vond

dat wij wel wat sterker mochten worden dus moesten

wij ook op bokstraining. En natuurlijk voor het snelle

voetenwerk was dit nodig. Maar we deden meer dan

alleen basketbal. Zo gingen we altijd met z'n viertjes op

de fiets naar de Zeedijk om pater Van Kan daar te helpen

om de grond te bewerken voor de paarden. 

Wat mij verder is bijgebleven is een wedstrijd in De

Vliert in Den Bosch. Op de terugweg reden we met de

trein en konden we tussen Geldermalsen en Tricht niet

verder omdat er zelfs een (deel van een) huis door een

windhoos (ook wel bekend als de windhoos van Tricht)

op het spoor terecht was gekomen. We werden ". 

om samen met  enkele andere meiden naar

het seminarie te komen om te bepalen of ze

lid wilden worden van Golddiggers. Josephine:

"In de 1e klas van de MULO wilden we wel

weer iets nieuws dus zeiden we allemaal ja.

We kregen training in de Mariakroon, boven

hadden de meisjes hun kleedkamer, de

jongens beneden. Met Kees Salari als onze

trainer. "

Zo herinnert Josephine zich ook nog goed dat

ze in de Drunense Duinen paard moest rijden

van de pater. "Afschuwelijk vond ik dat maar

we moesten alles in ieder geval een keer

proberen van hem. Pater Kan kon namelijk

echt heel streng zijn." Ze herinnert zich ook

nog wel dat het 3e team van toen zo

ontzettend fanatiek was. Met jongens als o.a.

Willy van de Berg en IJsbrand Wammes. 

Josephine: "Ik ging in ieder geval altijd met

ontzettend veel plezier basketballen en heb

toen ook veel schik gehad. Een prachtige tijd

geweest in ieder geval." 

Staand vlnr: Josephine Smit, Bep Copier, Monique vd Kroef, Lidie

Philippi, Rina Jägers Zittend vlnr: Kees Salari, Hedy Hoff, Jeanne Tax  

(Meidenteam 2e prijs toernooi 1965)

uiteindelijk met de auto

opgehaald. Na de geboorte van

haar zoon is Lidie in 1974

vertrokken bij Archipel. Lidie:

"Tot die tijd heb  ik altijd met

ontzettend veel plezier

gebasketbald, het was een super

leuke en gezellige tijd". 

vlnr: Jan Salari, Bep Copier, Tina Jägers, pater Van Kan, 

... Vermeulen en Hedy Hoff

"Afschuwelijk vond ik dat "

De eerste herinnering

die Josephine (van

Oort)-Smit (nu 69)

heeft aan deze

begintijd was dat ze

door Pater Kan ("zo

noemden we hem

altijd") was gevraagd
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Meermalig kampioensteam (nu M20) in actie
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Evolutie van de basketbalschoen

22
Welke schoen is jouw favoriet? Geef jouw  mening door aan ons.

Gebruik de QR-code of ga naar www. archipelbasketbal.nl

"HET IS BIJNA EXACTE WETENSCHAP OM DE 

BESTE BASKETBALSCHOEN TER WERELD TE MAKEN!"
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Jaren 2010-2021
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Leden 18-01-2021: Zinah Alatassi Saffa Ali Matthijs Anema Nathan van

Baal Elena Baauw Jabe Balk Rynke Bartholomeus Steven Benda

Thomas van Benthem Thom van Bentum Bram Biegstraaten Roelant

Biegstraaten Elliot Bilgen Henko Blaauwendraad Lucas

Blaauwendraad Twan Bleijenberg Jordi Bonouvrie Nino Bos Nizar

Bouzambou Thomas Broekema Jibbe Bruijn Teun Bruijn Jens Dam

Ryan van Deelen Arjan van Dijk Axel van Dijk Sam van Dijk Bram

Dokman Jeroen Dokman Edwin van Dorp Luuk Elsten Oscar

FitzGerald Fabio Franssen Isa Georgiades Hugo Goeree Tobias De Graaf

Hugo Groen Lianne Groenenboom Guusje de Groot Justus Haanebeek

Melissa Haasdijk Marnex Hagreis Peter Hartmanns Mees Helmond

Koen van der Horst Jonas Kalkman Johnchris Kamariza Kenechi

Kamariza Niels Kassenberg Sam de Kater Jeroen van Keulen Micha

Klijn Arthur de Kok Jeroen Kuipers Martijn van Leeuwen Mauro van

Leeuwen Milan van Lelieveld Han Lokker Marit Lokker Stefano

Masmeijer Stef van der Meer Albert Middelkoop Ramses van Mil Jet

van der Most Lieke Muysert Mirthe Muysert Boris van den Noord Isa

Oever Simi Pater Marijn Pluck Kemi Poortvliet Annelies van Ravestijn

Darius van Ravestijn Silas van Ravestijn Rob Regtien Aron Richards

Boaz Rommers Emmy de Roo Julian Roorda Simone Ros Thijs

Roseboom Erwin Salomon Cemre Saybas Aniek Schepers Felix van

Schie Quinten van Schie Thomas van Schie Raoul Schumm Ceyon

Scott Brayan Sewdoelare Sterre Siben Berend Slijboom Koen Smits

Niels Stolp Albert Stoter Julian Toor Benjamin Toornstra Marijn

Trouw Joris Truijens Xavi Truijens Jonathan Vandevoorde Tom

Vandevoorde Swen Verheijen Milan Verhoeks Felien Vermeulen Timo

Vermeulen Maud Victorian Jonne Vliem Bram van Vliet Corien van

Vliet Ivo van Vliet Lotte van Vliet Timo van Vliet Bas Voeten Milan

Volbeda Samuel de Waal Ruud Wammes Lucas de Weerd Finn van der

Weg Lucie van der Weg Sam van der Weg Mike Wijnands Thomas de

Wilde Pim Willemsen Eva Woudenberg Bent Zondag  


