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SC Antilope Nieuwsbrief 12 
(december 2015) 

 

Welkom 
 

Sc Antilope is twee jonge leden rijker. Na een paar 

keer enthousiast meetrainen met ons tweede team zijn 

Achraf Karim en Ilias Mohamed El Bennay lid 

geworden.  

 

En Yunus Kilic is terug van weggeweest. Na een 

paar jaar afwezigheid traint en speelt hij weer mee met 

het eerste team. 

 
Allemaal veel plezier bij de club, op de trainingen en 

tijdens de wedstrijden. 

 
 

Bijeenkomsten. 
Op 16 november vond in het  “Huis van de Sport” in Nieuwegein 

het rolstoelbreed overleg plaats. Veel clubs hadden vertegen-

woordigers gestuurd, van de jeugdcompetitie tot en met de 

nationale teams. 

 

Voor de eredivisie is duidelijk besproken dat er met maximaal 17.0 punten gespeeld mag 

worden. De standaard is 14.5 punten, maar er kan maximaal 1.5 punt bijgeteld worden 

voor een vrouwelijke speelster in het veld, en 1.0 punt voor een jeugdlid.  

 

Verder is er gesproken over het wel of niet toestaan van fullcourtpress in de C-divisies en 

het niveauverschil in de Junior-league. De bond gaat beide zaken onderzoeken. 

 

Beide nationale teams hebben zich geplaatst voor “Rio 

2016”. De dames gaan naar Rio om een medaille op te 

halen.  

 

Voor de heren zal dit toernooi in het teken staan van het 

opdoen van ervaring zodat zij in 2020 in Tokio voor een 

medaille kunnen gaan. 

 

 

Zaterdag 21 november 2015 was het Nationaal Basketbal Congres in de Sporthallen Zuid 

in Amsterdam. Natuurlijk met de Algemene vergadering van de NBB, en daarna diverse 

workshops. Als afsluiting was er een interlandwedstrijd van het Nederlands damesteam. 

Tijdens de vergadering werd er in de sporthal en 3x3 toernooi afgewerkt.  

 

Het belangrijkste nieuws op de vergadering was dat de NBB langzaam 

aan weer een financieel gezonde organisatie wordt. De ingezette 

strakke lijn moet wel vastgehouden worden om financieel nog gezonder 

te worden.  

 

Door de nieuwe structuur van de organisatie is het noodzakelijk de statuten van de NBB 

te wijzigen. Dit kan consequenties hebben voor onze eigen statuten. Het bestuur krijgt 

begin januari voorbeeldstatuten van de NBB en zal dan controleren of onze eigen 

statuten veranderd moeten worden.  
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Na afloop van de Algemene vergadering kreeg iedereen de dvd-box “de schatkamer van 

het Nederlandse Basketball" mee: 

 
 

“Sinds de oprichting van de Nederlandse Basketball 

Bond in  1947 heeft de sport prachtige momenten op-

geleverd.  

 

Veel van de hoogtepunten staan op deze dvd’s: de 

allermooiste wedstrijden, bijzondere klassiekers, span-

nende play-off thrillers, prachtige buzzerbeaters, 

spectaculaire dunks en opmerkelijke verschijningen. 

 

Drie dvd’s met 5 uur uniek beeldmateriaal van het 

Nederlandse basketball, met onder meer Rik Smits, 

Franscisco Elson, Carla de Liefde, Kees akerboom, 

Drazen Petrovic en Magic Johnson in Den Bosch”. 

 

 

 

 

De box ligt bij George, dus heb je zin in, en tijd voor 5 uur Nederlands Basketball, geef 

hem een seintje. 

 

 

Geschiedenis 
Op Facebook heeft Malik Abes, van de IWBF Europe Develpoment Commission, in het 

kort de geschiedenis van het rolstoelbasketbal in Europa beschreven. Hieronder de tekst, 

vertaald uit het Engels. In het verhaal komen we een bekende hoofdrolspeler tegen, 

“onze” Hans Tukker.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+++ 40 jaar Eurocup +++ 40 jaar Eurocup +++ 40 jaar Eurocup +++ 
 

Veertig jaar geleden werden de eerste wedstrijden gespeeld in wat we nu de “Cham-
pionscup” zouden noemen. Een evenement voor de sterkste clubs ter wereld. 
 
De geschiedenis. 
 

In 1975 kwam de Nederlander Hans Tukker, coach van de beroemde 
Nederlandse club Sc Antilope Utrecht,  op het idee om te een 
internationaal toernooi te starten omdat hij  zijn team veel te sterk 
vond voor de meeste teams in zijn land. Hij was ook lid van het 
Nederlandse rolstoelbasketbal comité en kreeg steun van het 
Netherlands Wheelchair Basketball Committee. 
 

Hij nodigde 3 teams uit België (Gidos-Gits, Mec-Charlerois en Wapper-Antwerpen), 3 
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uit de westelijke deel van Duitsland (rsc Bochum, bsg Duisburg-Bucholz en rsc Köln) 
en 4 uit Nederland (Sc Antilope-Leersum (2 teams), Isa-Amsterdam en ris-Rotter-
dam).  
 
De clubs waren verdeeld over 2 groepen van 5. Elk team moest een 
speelronde “thuis” organiseren. De eerste finale was in mei 1976 in 
IJsselstein, Nederland. Geamputeerden speelden samen met spelers met 
een kleine handicap. Die mochten spelen als "3.0" punt speler (oude 
ISMGF-systeem). In die tijd was het deze spelers niet toegestaan om te 
spelen in het nationale team. Het evenement werd het West-Europese 
Rolstoel Basketbal Toernooi (WEWBT) genoemd. 
 
Tijdens dit finale-toernooi vroeg Hans Tukker twee mensen die hem veel steun 
hebben geven in de loop van het jaar, namelijk André Vergauwen (voorzitter van 
Wapper-Antwerpen, België) en Willi Brinkmann (aanvoerder en manager van bsg 
Buisburg-Bucholz, Duitsland) om samen met hem een comité op te richten. 
 
In het eerste jaar waren er verschillende systemen gebruikt  om een optimale balans  
te vinden tussen de kosten en plezier. Sinds 1983 wordt het systeem gebruikt  met 3 
"selectiewedstrijden" met 5 teams waarvan er 2 werden gekwalificeerd voor de 
finaleronde. Deze laatste ronde bestaat uit 8 teams verdeeld in 2 poules met 
uiteindelijk kruisfinales. Met 5 wedstrijden in een weekend was het een intensief 
programma. In feite is dit systeem - met enkele kleine wijzigingen - nog steeds in 
gebruik. 
 

In 1983 werd het evenement erkend door  de 
“International Stoke Mandeville Games Federation” en 
werd de naam veranderd in  “Eurocup”.  
 
Een naam, die werd gebruikt voor het Europese 
clubkampioenschap dat al twee keer werd georga-
niseerd door André Vergauwen 's club Wapper-Ant-
werpen.  

 
Het evenement werd steeds groter. Tijdens de WEWBT-periode werd een aantal 
jaren zelfs gespeeld in 2 afdelingen, vanwege de toenemende belangstelling. 
 
1983 was een belangrijk jaar. De commissie was uitgebreid met 
2 gerespecteerde vakmensen: Tony Sainsbury uit Engeland en 
de Nederlander Bob den Broeder. Later, als gevolg van de 
noodzaak van kennis over scheidsrechters (technische items) en 
classificaties werden  twee toppers aan de commissie 
toegevoegd: Norbert Kucera uit Duitsland en in die tijd een van 
de beste scheidsrechters en classifiers in de wereld Bernard 
Courbariaux uit Frankrijk. 
 
In 1988 werd een tweede evenement, later bekend als de “André Vergauwen Cup 
(AVC)” georganiseerd. De AVC werd gespeeld volgens hetzelfde systeem als de 
Eurocup.  
 
In 1988 werd in Seoul Korea) de internationale rolstoelbasketbal federatie opgericht 
(IWBF). 
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In 1997 was de belangstelling  zo groot dat er een 
derde evenement,  de “Willi Brinkmann Cup” werd 
georganiseerd. In totaal konden in Europa in die tijd 
51 teams deelnemen aan deze toernooien..  

 
De teams kwamen uit heel Europa, van Finland tot Portugal en van Ierland tot  
Armenië. 
 
Hans Tukker werd in 1990 gevraagd om samen met de andere leden van zijn 
commissie de IWBF Europese zone (Eurozone) op te richten,. Deze commissie was de 
basis voor de eerste commissie voor de Eurozone die in 1991 is opgericht tijdens de 
Europese kampioenschappen in El Ferrol, Spanje.  
 
De eerste comité bestond uit 7 leden uit 7 Europese landen en was de eerste gekozen 
comité ooit in het Europese basketbal: Hans Tukker (voorzitter), Tony Sainsbury, 
vice-voorzitter), Luigi Amadio (Italië, secretaris / penningmeester), Gerard de Mol 
(België, competities), Trien Tan Dinh (Frankrijk, classificatie), Walter Fassbind 
(Zwitserland, ontwikkeling) en Ricardo Moreno (Spanje, technische zaken).  
 
Vanaf dat moment was “de Eurozone” verantwoordelijk voor alle officiële 
internationale rolstoelbasketbal evenementen, cursussen, clinics, enz. in Europa. 
 
In 2009 is het sinds 1983 gebruikte systeem bijgewerkt. De 
3 niveaus zijn gebleven, maar de namen zijn veran-derd in 
euroleague 1, 2 en 3, met in euroleague 1 en 3 "slechts" 3 
groepen maar in euroleague 24 groepen. Er werd een  4e 
competitie opgericht, de Challenge cup. Elk jaar kunnen nu 
55 teams op Eurocup-niveau spelen. 
  
Sinds de oprichting van de Eurocup hebben teams uit bijna 30 verschillende 
Europese landen deelgenomen aan deze prestigieuze evenementen. Tot 1991 konden 
alle nationale spelers  deelnemen aan de Europese kampioenschappen zonder 
classificatie. Voor het 1993-evenement was er voor de eerste keer  een kwalificatie 
toernooi .  
 
In 1994 vonden de eerste Europese kampioenschappen met 8 teams divisie "B" 
plaats in Warschau, Polen. Het was de bedoeling om te groeien naar een 12 teams 
toernooi. Helaas werd het duidelijk dat in divisie "B" een 12-team toernooi te duur 
was. Daarom zocht “de eurozone” naar alternatieven. Tijdens het Europees congres 
in 2001 stemden de aanwezige landen in met een voorstel om ook een afdeling "C" te 
organiseren. 
 

Dat dit noodzakelijk was werd duidelijk toen 17 landen interesse 
toonden  voor de 2002 Europese kampioenschappen in divisie "B". 
 
In 2002 veranderde  de IWBF zijn structuur en logo en de eurozone 
werd  IWBF Europe. 
 
Wedstrijden, toernooien organiseren is niet de enige taak van IWBF 
Europe. Zij organiseert ook clinics voor scheidsrechters, classifica-
teurs, trainers, technische gedelegeerden, enz.  
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Verder is de IWBF verantwoordelijk voor de IWBF licentie voor nieuwe 
classificateurs en scheidsrechters komen in Europa. Daarom zijn er elk jaar examens 
voor nieuwe kandidaten.   
 
IWBF Europe is de enige afdeling van IWBF met haar eigen gespecialiseerde groep 
van technische afgevaardigden en tafel-officials. 
 

+++ 40 jaar Eurocup +++ 40 jaar Eurocup +++ 40 jaar Eurocup +++ 
 

 

 

 
Toernooi België. 

Zondag 27 december gaan we weer naar België voor het 

19e Feniks International Kerst roltoelbasket-tornooi In 

Beveren.  Voor toeschouwers en spelers die de weg bij 

onze zuiderburen niet kunnen vinden: 

 

Sporthal “t Wit Zand”, Rodenbachlaan 23, 9120 Melsele 

(Beveren, vlak onder Antwerpen). 

 
 

 

 

 
 

 
 
Thuiswedstrijden eredivisie. 
In sportcentrum Galgenwaard speelt het eerste team de thuis-

wedstrijden in de eredivisie. Supporters zijn altijd welkom. Als 

je met de auto komt moet je er rekening mee houden dat de 

parkeergarage duur is. Als de slagboom voor het stadion open 

is kun je gratis op het terrein parkeren. Doorrijden tot achter de 

tickethokjes, dan sta je het dichtstbij de ingang bij de lift.  
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Gratis parkeren kan in de wijk of op een van de parkeerplaatsen bij de Moestuin of bij 

Kampong. De sporthal bevindt zich op de derde etage.  

 

Ben je nog niet geweest? Wil je het 1e komen aanmoedigen? Heb je zin de mensen die 

“tafelen” te assisteren? Hieronder het speelschema: 
 

zaterdag 9 januari 2016  
Herculesplein  

341 

3584 AA  

Utrecht 

18.15 uur Sc Antilope – DOV-Dyna 

zaterdag 30 januari 2016 13.15 uur Sc Antilope – Arrows 

zaterdag 13 februari 2016 13.15 uur Sc Antilope – Only Friends 

zondag 6 maart 2016 19.15 uur Sc Antilope – Apollo 

zaterdag 2 april 2016 18.15 uur Sc Antilope – DeVeDo 

zaterdag 16 april 2016 17.00 uur Sc Antilope – DOV-Dyna 

 

 

Speciale gast aan tafel 
Sinds het begin van ons seizoen hebben we een zeer speciale tafelaar. 

Mogelijk hebben jullie al kennis gemaakt met hem, maar er is eigenlijk 

nog geen goede gelegenheid geweest om het op een goede manier voor 

te stellen.  

 

Onze tafelaar heet Peter en komt op de fiets uit Houten speciaal naar 

Galgenwaard om bij onze wedstrijden te tafelen. Dat is meer dan een pluim 

waard en we zijn dan ook heel blij met hem. Voor de volgende nieuwsbrief 

zullen we hem vragen om zich voor te stellen, zodat een ieder de volgende 

keren weet wie deze speciale gast aan de tafel is. 

 

 
 
 
Nieuw basketbalnest 
Hoera, de kogel is door de kerk. Vanaf 1 augustus 2016 zal sc-Antilope een nieuwe 

thuisbasis hebben.  

 

Afgelopen week heeft de gemeente Utrecht 

toestemming gegeven c.q. haar medewerking 

verleent aan het ombouwen van de sportzaal 

in het Oude Rijn sportcentrum tot basketbal-

nest. Het nest zal gedeeld worden met U-ball 

en VSO en mogelijk in de toekomst het heren 

eredivisieteam van Utrecht.  

 

We zijn supertrots dat wij als club hieraan 

kunnen meedoen.  
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Marja heeft Sc Antilope bij verschillende overleggen met clubs en gemeente 

vertegenwoordigd.  

 

Het sportcentrum (voor sommige van ons al bekend door de 3 x 3 Utrecht) biedt veel 

faciliteiten waaronder indoor- en outdoor tennis, squash, fitness, maar ook een prachtige 

horeca gelegenheid en een mooi  terras. 

 

De komende maanden zal er echter nog hard gewerkt 

moeten worden. De zaal zal worden vergroot door een 

andere indeling, er komen nieuwe buckets, de oude 

tribunes worden vervangen door nieuwe tribunes 

(zoals in Galgenwaard) en mogelijk komt  zelfs een 

nieuwe houten vloer. De grootte van de zaal is te 

vergelijken met de Cultuurcampus. 
 

Omdat we vanaf het begin participeren hebben we ook nog een klein beetje invloed op 

bepaalde dingen. Zo zullen we ervoor zorgen dat de kleedkamers basketbalstoelproof 

worden en komt er een kleine ruimte voor wat reservemateriaal.  

 

Misschien kunnen we kijken of er een echte ballenpomp kan komen en een luchtpomp 

voor de banden van onze stoelen. In de toekomst kunnen ook een aantal van onze mooie 

bekers een weg vinden naar een nieuw te bouwen prijzenkast en ….. Ideeën en 

mogelijkheden genoeg. Nu nog het geld!!!!!! 

 

 
De Hoogstraat 
Natuurlijk willen wij ook graag onze vertrouwde band 

met de Hoogstraat houden. Het is nog steeds het 

streven om met het 1e team op de donderdagavond 

van 19 tot 21 uur te trainen in de sporthal van De 

Hoogstraat.  

 

In het nieuwe jaar zal het bestuur wederom een gesprek aan gaan om te 

kijken wat de mogelijkheden zijn. Daarnaast onderhouden wij nog steeds 

warme contacten door af en toe een clinic te geven. 

 
 

 
E-mail 
 

 

Dag beste mensen. !! 

 

 

Wil langs deze weg jullie hele fijne kerstdagen 

 een fijne jaarwisseling  

en zeer voorspoedig en GEZOND 2016 toe wensen . !!! 

 

 
Met vriendelijke groet, 

Joop Goedgeluk, 

Gebiedsbeheerder 
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Club van 50. 
In nieuwsbrief 10 (juli 2015) stond onderstaande oproep: 

 

 

Er is op de ALV ook gesproken over de “club van 50”. Deze 

“club” gaat de “club van 100”vervangen. Wij hopen dat er 

veel mensen lid willen worden van de club van 50.  

 

 

 

Hier ligt een belangrijke taak voor alle leden van SC 

Antilope. Het bestuur verwacht van elk lid dat hij /zij er voor 

gaat om minstens 2 leden voor de club van 50 te vinden. De 

financiële situatie van SCA zal er dan steeds beter uit gaan 

zien.  
 

 

Op onze door Aram en Frank vernieuwde website is het formulier te vinden.  

 

Dus, heb je een sponsor die lid wil worden van de club van 50, print dan het formulier 

uit, laat het invullen en opsturen. Of geef het ingevulde formulier op de training aan 

Aram of Frank. Logo’s van sponsors kunnen via de mail verstuurd worden. Alle informatie 

is te vinden op het formulier: 
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Feestdagen 

Het bestuur wenst iedereen die een warm hart heeft voor Sc Antilope 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Wil je zelf iets voor de nieuwsbrief bijdragen,  

dan is je input van harte welkom.  

 

Stuur het naar ons op:  

  

info@sc-antilope.nl 
  

 

 

mailto:info@sc-antilope.nl

