
ZATERDAG 25 JUNI 2022

50 JAAR  
BV CERES

BOSBADHAL IN EMMELOORD



SUBSIDIES 

PROVINCIE EN GEMEENTE 
 

De jubileumdag 50 jaar 
BV Ceres is (mede) 
mogelijk gemaakt door 
financiële bijdragen van 
de provincie Flevoland 
(Sportservice Flevoland) 
en de gemeente 
Noordoostpolder. 



CERES-JUBILEUM IS VOOR IEDEREEN ! 
We willen er één groot basketbalfeest van maken. Daarom is het 
jubileumprogramma van BV Ceres voor iedereen! Niet alleen voor leden of 
oud-leden: iedereen die zich aangesproken voelt tot één of meerdere 
onderdelen van de dag is van harte welkom om mee te doen of om te 
komen kijken. En het is allemaal gratis. 
Dus neem je vrienden, kennissen, familieleden mee en kom op zaterdag 25 
juni naar de Bosbadhal en voel je vrij om kennis te maken met Ceres en 
met basketbal in welke vorm dan ook. Of kom gewoon voor de 
gezelligheid. 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 

DE JUBILEUMCOMMISSIE 

 Loïs Julian Max Freddy Maarten 
 Schirm Post Andringa Drijfhout Heijenk 

AVG 
BV Ceres maakt tijdens de jubileumdag foto’s en video’s voor publiciteit in 
de media, op websites en sociale media. Met uw aanwezigheid geeft u 
toestemming voor openbaarmaking van deze beelden. 



INDELING BOSBADHAL 

DOORLOPEND PROGRAMMA 
• Tafel met oude Ceres-krantjes en oude Ceres-tenues. 
• Een balletje gooien op de ‘good old’ basket uit de PWA-hal. 
• Continue vertoning van Ceres-videobeelden 
• Memorial voor overleden Ceres-leden. 
• Expositie met oude en minder oude Ceres-foto’s 
• E-basketball met NBA 2K. 



PROGRAMMA VAN UUR TOT UUR 
 

13:00 - 13:30 uur Zwembad Clinic waterbasketbal met De Zwerfkei 
13:00 - 13:30 uur Hal 2 Clinic rolstoelbasketbal met Luuk Wissema 
13:00 - 14:00 uur Boven Lezing Mathieu ten Dam 
13:00 - 14:00 uur Hal 2 Eén tegen één 
13:00 - 14:30 uur Hal 1 Dunken (tot 16 jaar) 
13:00 - 16:45 uur Hal 2 Skills Challenge 
13:00 - 18:00 uur Buiten Springkussen 
13:00 - 18:00 uur Hal 1 5 tegen 5 en 3 tegen 3 (16 jaar en ouder) 
13:30 - 14:00 uur Zwembad Clinic waterbasketbal met De Zwerfkei 
13:30 - 14:00 uur Hal 2 Clinic rolstoelbasketbal met Luuk Wissema 
14:00 - 14:30 uur Zwembad Clinic waterbasketbal met De Zwerfkei 
14:00 - 14:30 uur Hal 2 Clinic rolstoelbasketbal met Luuk Wissema 
14:00 - 15:00 uur Boven Lezing Hanno Schoenmakers 
14:15 - 15:30 uur Hal 2 Pest Mij Maar met Henk Pieterse 
14:30 - 15:00 uur Zwembad Clinic waterbasketbal met De Zwerfkei 
14:30 - 15:00 uur Hal 2 Clinic rolstoelbasketbal met Luuk Wissema 
14:30 - 16:45 uur Hal 1 Voorronde schutterskoning m/v 
15:00 - 15:30 uur Hal 2 Clinic rolstoelbasketbal met Luuk Wissema 
15:00 - 16:00 uur Boven Lezing Hans Zwerver 
15:30 - 16:00 uur Hal 2 Clinic rolstoelbasketbal met Luuk Wissema 
15:45 - 17:00 uur Hal 2 Pest Mij Maar met Henk Pieterse 
16:00 - 17:00 uur Boven Lezing Herman van den Belt 
16:30 - 16:30 uur Hal 2 Clinic rolstoelbasketbal met Luuk Wissema 
16:30 - 17:00 uur Hal 2 Clinic rolstoelbasketbal met Luuk Wissema 
16:45 uur Hal 1 Finale schutterskoning m/v 
16:45 uur Hal 2 Prijsuitreiking Skills Challenge 
17:00 - 18:00 uur Hal 1 Nog 1x trainen van Maarten Heijenk 
17:00 - 19:00 uur Kantine Snackbuffet geopend 
17:30 - 18:00 uur Hal 2 Clinic Showcase Basketbal 
18:00 - 18:30 uur Hal 2 Clinic Showcase Basketbal 
18:30 - 18:45 uur Kantine Ceres-pubquiz met Max Andringa 
19:00 uur Hal 1 Ceres H1 - Orca’s H1 
19:40 uur Hal 1 Optreden Showcase Basketbal in de rust 
20:30 uur Kantine Reünie 



AW MATERIEEL EN AW MACHINERY 
FELICITEREN CERES MET 50 JAAR ! 



PROGRAMMA VOOR DE JEUGD 
Voor de Ceres-jeugdteams hebben we een schema samengesteld. Zij gaan 
samen met hun teamgenoten van het ene naar het andere onderdeel. 
Neem een vriendje of vriendin mee, want iedereen kan gratis meedoen. 
Niet-leden kunnen zich aansluiten bij dit programma. Maar uiteraard ben je 
ook vrij om je eigen middag samen te stellen! 

GEBOREN 2012/2013 GEBOREN 2008/2009 
12:30 uur: Gratis t-shirt afhalen 12:30 uur: Gratis t-shirt afhalen 
13:00 uur: Waterbasketbal * 13:00 uur: Rolstoelbasketbal 
13:30 uur: Omkleden 13:30 uur: Dunken 
13:45 uur: Dunken 13:45 uur: Omkleden 
14:15 uur: Henk Pieterse 14:00 uur: Waterbasketbal * 
15:30 uur: Rolstoelbasketbal 14:30 uur: Omkleden 
16:00 uur: Skills Challenge 14:45 uur: Schutterskoning 
17:30 uur: Showcase Basketball 15:15 uur: Skills Challenge 
19:00 uur: Ceres H1 - Orca’s H1 15:45 uur: Henk Pieterse 
  18:00 uur: Showcase Basketball 
  19:00 uur: Ceres H1 - Orca’s H1 

GEBOREN 2010/2011 GEBOREN 2006/2007 
12:30 uur: Gratis t-shirt afhalen 12:30 uur: Gratis t-shirt afhalen 
13:00 uur: Dunken 13:00 uur: Schutterskoning 
13:15 uur: Omkleden 13:15 uur: Dunken 
13:30 uur: Waterbasketbal * 13:30 uur: Rolstoelbasketbal 
14:00 uur: Omkleden 14:15 uur: Omkleden 
14:15 uur: Henk Pieterse 14:30 uur: Waterbasketbal * 
16:00 uur: Skills Challenge 15:00 uur: Omkleden 
16:30 uur: Rolstoelbasketbal 15:15 uur: Skills Challenge 
17:30 uur: Showcase Basketball 15:45 uur: Henk Pieterse 
19:00 uur: Ceres H1 - Orca’s H1 18:00 uur: Showcase Basketball 
  19:00 uur: Ceres H1 - Orca’s H1 

*  = Voor deelname aan waterbasketbal is een zwemdiploma verplicht! 



 

 
 
 

Gelegen aan de voet van Kasteel Haut-Koenigsbourg en aan de Elzasser

wijnroute, l’Hôtel Val-Vignes****  geeft U een unieke ervaring van het

goede Franse leven.

Ons restaurant, La Table de Val-Vignes, zal uw verassen met zijn

créatieve en smaakvolle gerechten.

 
 

Hotel Restaurant Val-Vignes****

 

 

 www.valvignes.com

Telefoon: +33 (0)3 89 22 34 00

 E-mail: contact@valvignes.com

meer dan een bezoekje waard



13:00 - 15:00 UUR, ZWEMBAD 
 
KENNISMAKEN MET WATERBASKETBAL 

 
De afdeling De 
Zwerfkei van 
zwem- 
vereniging De 
Reest uit 
Meppel biedt 
mensen met 
een 
lichamelijke 
beperking de 
mogelijkheid 
de zwemsport 
te beoefenen. 
Zij bieden ook 
waterbasketbal 
aan en komen 
naar 

Emmeloord om jullie daarmee kennis te laten maken.  
Het spel is een mengelmoes van waterpolo en basketbal. Teams kunnen 
doelpunten maken door de bal bovenin de drijvende basket te gooien. 
Spelers mogen onbeperkt naar elkaar overgooien. Een speler mag een bal 
maximaal vier seconden bij zich houden, zwemmen met de bal mag niet. 
Wat wél mag is dat de speler de bal op minimaal één zwemslag van zichzelf 
in het water gooit, erachter aanzwemt en de bal weer oppakt. Wanneer hij 
de bal weer oppakt gaan de vier seconden opnieuw in. 

LET OP ! 
Voor deelname aan het waterbasketbal is een zwemdiploma verplicht! 



13:00 - 14:30 UUR, HAL 1 

DUNKEN (TOT 16 JAAR) 
 

Bij Ceres H1 zijn slamdunks anno 2022 de gewoonste 
zaak van de wereld. Maar de meeste spelers kunnen er 
hooguit van dromen. Tijdens de jubileumdag stellen we 
jou in de gelegenheid die droom uit te laten komen. 
Joshua Striker en Bas Smid zijn beweegprofessionals. 
Zij geven op het middenveld van hal 1 dunkles met 
behulp van trampoline en een paar dikke matten.  
Tot 16 jaar en alleen als je een durfal bent! 

wonen
groter

haal het maximale uit elke strekkende meter

grevenbouw.nl
bel: 0527 615 107



13:00 UUR, VERGADERZAAL 

MATHIEU TEN DAM OVER TOPSPORTOPLEIDING 
 

Talentvolle Ceres-teams plaatsten 
zich vroeger voor NK’s. Wil je daar 
tegenwoordig naartoe, dan moet je 
vijf dagen per week naar Zwolle 
voor school en trainen en reis je 
wekelijks het land door voor 
eredivisiewedstrijden. Een hele 
opgave voor spelers en ouders, ook 
financieel. Maar ook een unieke 
kans om sport en school te 
combineren, om je droom na te 
jagen. 
Mathieu ten Dam is trainer/coach 
van de jongens U14 bij de 
Basketball Academy in Zwolle. Hij 
komt tijdens de jubileumdag 
vertellen over de topsportopleiding. 
Mathieu krijgt assistentie van 
enkele talenten uit de Ceresschool. 
Er zijn momenteel zes 
Emmeloorders die naar Zwolle 
gaan: Dilan Drijfhout, Shendrick 
York, Irene Wassink, Yaron Drijfhout, 

Jess van Dijk en Joshua Striker als assistent-coach van Mathieu. 
De 2.17 meter lange Ten Dam ging in Amerika naar Purdue University en 
speelde bij terugkeer voor Bree in België en Ricoh Astronauts in 
Amsterdam. Hij is 9-voudig international. 
Over zijn rol in Zwolle zegt Mathieu: „Mijn filosofie als trainer/coach is om 
een omgeving te creëren waarin atleten vertrouwen in hun capaciteiten 
kunnen ontwikkelen en kansen hebben om hun persoonlijke 
eigenschappen te begrijpen terwijl ze ontwikkelen om hun beste zelf in het 
basketbal te zijn.” 



13:00 - 18:00 UUR, BUITEN 

SPRINGKUSSEN EN OPBLAASBARE BASKETS 
 

Ook aan de jongste jeugd is gedacht. 
Vóór de Bosbadhal staat de hele dag 
een springkussen. Ontdek op de twee 
opblaasbare mini-baskets of jouw 
koters talent hebben! 



HELE DAG, ENTREE EN KANTINE 

HERDENKEN, VIDEO, FOTO’S, TENUES 
 

VIDEO: In de kantine draait continu een video met beelden van wedstrijden 
uit 50 jaar BV Ceres. 
FOTO’S: Op beeldschermen in de entreehal vertonen we foto’s uit de 
geschiedenis van onze basketbalvereniging. 
TENUES: In 1971 begonnen we met blauwe t-shirts met een oranje bies. In 
de loop der jaren zijn veel verschillende tenues de revue gepasseerd. In de 
entreehal tonen we een overzicht van Ceres-tenues door de jaren heen. 
Ook liggen er oude Ceres-krantjes ter inzage. 
HERDENKEN: Er zijn ons in de geschiedenis van Ceres nogal wat leden en 
oud-leden ontvallen. In de entreehal hebben we een hoekje ingericht waar 
je even stil kunt staan bij overleden Ceres-mensen. Er ligt een 
condoleanceregister waar je een persoonlijke gedachte kunt achterlaten. 



 



13:00 - 17:00 UUR, HAL 2 

ROLSTOELBASKETBAL MET LUUK WISSEMA 
 

Door een medische 
fout raakte Luuk 
Wissema uit 
Emmeloord 38 jaar 
geleden van het ene 
op het andere 
moment gehandicapt. 
„Ik zag het niet meer 
zitten”, blikt hij terug. 
Dankzij de sport en 
vooral dankzij 
rolstoelbasketbal 
kwam hij er bovenop. 
Inmiddels runt hij al 
meer dan dertig jaar 
het project Lucky 
Wheels. Hij gebruikt 
rolstoelbasketbal  als 
metafoor voor het 
leven. Hij geeft 
informatie over het 
leven en sporten met 
een beperking en hij 
draagt zijn boodschap 
uit dat iedereen 
‘anders’ mag zijn. 
Tijdens het Ceres-
feest vertelt Luuk zijn 

verhaal. Hij stelt bovendien iedereen in de gelegenheid om 3 tegen 3 
rolstoelbasketbal te spelen en om de rolstoelvaardigheid te oefenen op 
een parcours. Hij doet dat niet alleen: Luuk wordt geassisteerd door zijn 
kleinzoon Jaylen, basketballer bij Ceres U10. 



13:00 - 14:00 UUR, HAL 2 

ÉÉN TEGEN ÉÉN 
 

Eén bal, twee baskets, jij en je tegenstander. Versla hem en je blijft King-of-
the-Court. Verlies je, dan moet je wegwezen. Een joelend publiek meteen 
naast het kleine veld. De druk is hoog. Het is hij of jij.... 
Tijdens de jubileumdag kan ‘1-on-1 basketbal’ natuurlijk niet ontbreken. 
Mogelijk het meest gespeelde basketbalonderdeel ter wereld. De winnaar 
blijft deze dag staan en de verliezer wordt vervangen. Wie blijft het langst 
op het veld? Voor spelers tot 16 jaar. 

13:00 - 16:45 UUR, HAL 2 

SKILLS CHALLENGE 
 

Wie is de meest allround 
basketballer? Wie beheerst 
alles? Wie heeft de beste 
combinatie van een pass, een 
lay-up, een vrije worp, een 
dribbel én een afstandsschot? 
De speler met de snelste tijd 
op een uitdagend parcours 
mag zich Skills Master 
noemen. We dagen je uit! 



13:00 - 18:00 UUR, HAL 1 

5X5 EN 3X3 VOOR 16-PLUS 
 

Iedereen kan 
deze middag 
een balletje 
gooien. Er is 
geen toernooi 
ofzo: je gaat 
naar het veld 
en schrijft 
jezelf in. 
Vervolgens 
kun je een 
potje ballen: 5 
tegen 5 op een 
heel veld of 3 
tegen 3 op één 
basket.  
Inschrijven kan 

individueel, maar ook als team. Schrijf jouw naam of de naam van je team 
één keer op de lijst. Heb je gespeeld, dan kun je weer inschrijven voor het 
volgende potje. 
Dus maak een afspraak met je oud-teamgenoten en speel gezamenlijk een 
paar potjes! De wedstrijden zijn puur recreatief: er zijn géén 
scheidsrechters en de score wordt niet bijgehouden. 

WEES VOORZICHTIG ! 
De jubileumdag moet een feest worden. Daar passen blessures niet bij. 
Heb jij lang niet gespeeld, gerend, gesprongen? Beperk je dan tot ‘walking 
basketbal’ of ga drie tegen drie spelen op één basket. Probeer niet koste 
wat kost toch die ene bal te veroveren! 



13:00 - 19:00 UUR, ENTREEHAL 

E-BASKETBALL MET NBA 2K 
 

In de entreehal krijg jij 
de kans om de 
wereldberoemde 
basketbalgame NBA 
2K te spelen.  
Het spel legt het hele 
basketbal-universum in 
jouw handen: stel je 
eigen droomteam 
samen en beleef je 
eigen professionele 
loopbaan. 



14:00 UUR, VERGADERZAAL 

HANNO SPEELDE IN ITALIË EN FRANKRIJK 
 

Hanno Schoenmakers (nr. 13 op de foto) is geboren in Emmeloord. Als 
basketballer begon hij bij Ceres. Daarna speelde hij eredivisie in Assen, 
Den Bosch en Almere en was hij basketbalprofessional in Italië en Frankrijk. 
Zijn lengte (2.21 meter) was vroeger een last, zowel fysiek als mentaal. 
Basketbal gaf hem zelfvertrouwen. „Opeens was mijn lengte geen obstakel, 
maar juist een voordeel”, zei hij daarover in een interview. 
Tegenwoordig woont Hanno in Limburg. Hij werkt daar als 
arbeidsbemiddelaar, jobcoach/-hunter en trajectbegeleider. 
Tijdens het Ceres-jubileum toont Hanno een video en foto’s, vertelt hij over 
zichzelf. En uiteraard kun je hem vragen stellen. 



14:15 EN 15:45 UUR, HAL 2 

HENK PIETERSE’S MISSIE TEGEN PESTEN 
 

Stel je voor. 
Je bent pas 
15 jaar oud 
maar wel al 
ruim twee 
meter lang en 
je weegt nét 
65 kilo. Henk 
Pieterse 
kreeg 
vervelende 
bijnamen, 
werd gepest. 
Dat werd 
allemaal 
anders toen 
hij ging 

basketballen. „Opeens noemden ze me bij mijn voornaam: vangen Henk!” 
De sport maakte hem sterk en krachtig. Hij speelde college-basketbal in de 
VS, kreeg een try-out bij de 76ers in de NBA, werd vijf keer landskampioen 
met Den Bosch en speelde 101 interlands. 
Na zijn basketballoopbaan ontpopte hij zich tot ‘de beschermheer van het 
gepeste kind’. Tijdens workshops en clinics deelt hij zijn persoonlijke 
ervaringen om zijn missie tegen pesten kracht bij te zetten. Met zijn 
eerlijkheid en openheid creëert Henk niet alleen beweging en plezier op 
de sportvloer, maar ook een beweging van respect en sportiviteit. 
Samen met Ceres heeft de ‘vriendelijke gigant van 2 meter 11’ al vele 
Emmeloordse kinderen geraakt bij zijn tours langs de scholen in de 
gemeente Noordoostpolder. Tijdens het Ceres-feest keert hij terug naar 
Emmeloord met twee clinics. 



14:30 - 17 UUR, HAL 1 

SCHUTTERSKONING (M/V) 
 

Het is een jaarlijkse Ceres-traditie: wie is de 
beste schutter? Fyra Drijfhout en Lars 
Bruggeman waren dit jaar de winnaars (foto). 
Tijdens het jubileumfeest bepalen we wie de 
beste schutter is van 50 jaar Ceres.  
Ga tussen 14:30 en 16:45 uur naar het 
middenveld in hal 1.  
De regels: a) eerste schot is proef, b) neem 10 
vrije worpen, c) over de lijn springen is mis en 
d) de drie beste dames en heren gaan naar de 
finale. 
Scoor je hoog? Hou dan de tussenstand in de 
gaten en meld je om 16:45 uur voor de finale. 



 



15:00 UUR, VERGADERZAAL 

HANS ZWERVER: HET BELANG VAN BEWEGEN 
 

Bewegen is 
gezond: 
basketbal 
ook!? Dat is 
de titel van 
de 
presentatie 
van Hans 
Zwerver: „Ik 
ga in op het 
belang van 
bewegen 
voor de 
gezondheid 
en ook 
bespreek ik 
de preventie 

en behandeling van enkele veel voorkomende basketbalblessures.” 
Hans (54) is geboren en getogen in Emmeloord en begon zijn 
basketbalcarrière bij Ceres. Hij speelde voor het Nederlands juniorenteam 
en bij Basketiers en Wildcats. Als sportarts begeleidde hij de voetballers 
van NEC en de basketballers van Eiffel Towers en Donar. Hij is hoogleraar 
en werkt momenteel onder andere in het ziekenhuis Gelderse Vallei. 
Hans houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op 
gebied van sportblessures, vooral overbelasting- en peesblessures  alsook  
‘Exercise is Medicine’. Hij heeft meer dan 100 wetenschappelijke publicaties 
en boekbijdragen op zijn naam staan en gaf presentaties op tal van 
nationale en internationale congressen. 



 

Schildersbedrijf 
De Jong

Werktuigenweg 2a
8304 AP Emmeloord

schildersbedrijfmdejong.nl
schildersbedrijfmdejong@gmail.com



16:00 UUR, VERGADERZAAL 

EREDIVISIECOACH HERMAN VAN DEN BELT 
 

BV Ceres is al enkele jaren partnerclub van Landstede Hammers, de 
topploeg uit Zwolle. Ceresleden kunnen eredivisie-wedstrijden bezoeken, 
Ceres- talenten krijgen een opleiding in Zwolle en de Hammers zorgen 
voor overdracht van kennis, voor clinics en workshops. Ceres U12 beleefde 
onlangs een mooie avond in Zwolle. Zij speelden in de rust van een play-
offwedstrijd voor honderden toeschouwers een partijtje. 
Herman van den Belt (55) verzorgt tijdens de Ceres-jubileumdag een 
presentatie. Herman is al sinds 1996 coach en sinds 2000 hoofdcoach in 
Zwolle. Onder zijn leiding groeiden de Hammers uit tot een stabiele 
topploeg. Drie keer werd hij uitgeroepen tot coach van het jaar. In 2017 won 
Landstede onder zijn leiding voor ’t eerst een hoofdprijs (de Supercup) en 
in 2019 volgde het absolute hoogtepunt: het landskampioenschap. 



 



17:00 UUR, HAL 1 

NOG ÉÉN KEER TRAINEN VAN… 
 

Dankzij héél veel 
vrijwilligers, waaronder 
trainers en coaches, 
houdt BV Ceres het al 50 
jaar vol. Eén van die 
coaches verzorgt een 
nostalgische training: 
Nog één keer trainen 
van Maarten Heijenk. 
Maarten raakte besmet 
met het basketbalvirus 
toen hij tegenover de 
Alexanderhal woonde. 
Hij kon er zelf niks van 
en daarom strikte 
gymleraar Jan Borgers 
hem als vrijwilliger. In 
1980 ging hij jeugdteams 
trainen en een jaar later 
stond hij voor heren 1. 
Tot vorig jaar bleef hij 
trainen en coachen; niet 
altijd bij Ceres, maar wel 
steeds terugkerend bij 
Ceres. 
Over zijn training op de 
jubileumdag zegt 
Maarten: „Ik ben nog 
steeds liefhebber van 

pressen, van fast breaks. Het was altijd rennen en vliegen op de trainingen. 
Deze keer ga ik proberen rekening te houden met alle spataderen enzo. 
Maar… ik geef geen garanties.” 



17:30 EN 18:00 UUR, HAL 2 

DE TRICKS EN SHOWS VAN GALDINO 
 

Galdino Haimé 
basketbalde in 
de eredivisie. 
Twintig jaar 
geleden werd 
hij verliefd op 
freestyle 
basketbal, 
ofwel trucs 
met één of 
meerdere 
ballen. Galdino 
startte met 
optredens 
onder de 
naam 
Showcase. 
Inmiddels 
heeft het 
basketbal- 
publiek over 
de hele wereld 
genoten van 
zijn shows: in 

Nederland en Europa, maar ook in bijvoorbeeld Las Vegas, Dubai en China. 
Eén van de passies van Galdino is het delen van zijn creativiteit met jong tot 
oud tijdens interactieve basketbal-workshops. Tijdens het Ceres-jubileum 
verzorgt Showcase twee workshops van een half uur: om 17:30 uur voor de 
jongste jeugd en om 18:00 uur voor de wat oudere jeugd. Bovendien zorgt 
Galdino voor een show in de rust van de avondwedstrijd tussen Ceres en 
Orca’s. 



VANAF 17 UUR, KANTINE 

17:00 UUR: SNACK 
In overleg met de uitbater van de kantine is 
besloten om voor de hongerige maag te 
volstaan met een eenvoudige snack.  
Heb je vooraf geld overgemaakt: ga dan naar de 
inschrijftafel (entreehal) voor een muntje. Besluit 
je op de dag zelf om mee te eten? Geen paniek: 
ook ter plekke kun je bestellen. 

18:30 UUR: PUBQUIZ 
Wie bedacht het basketbalspel? Welke 
basketbalspeler is de GOAT? Wie is de beste 
speler van Ceres ooit en waarom ben jij dat? 
Allemaal vragen die niet in de pubquiz 
voorkomen. Welke uitdagende vragen wel, dat 
verklappen we niet. Kom daarvoor naar de 
pubquiz, gepresenteerd door Max Andringa. Pak 

je smartphone en doe mee via kahoot.it. Uiteraard in onze eigen pub: de 
kantine.  

20:30 UUR: REÜNIE 
Na de wedstrijd tussen Ceres en Orca’s maken 
de tl-buizen in de kantine plaats voor sfeer-
verlichting. Er staan geen activiteiten meer op 
het programma. Om ruimte te geven aan 
ontmoeting en gesprek is er achtergrondmuziek 
en maken we ruim baan voor het ophalen van 
herinneringen aan 50 jaar Ceres. 



19:00 UUR, HAL 1 

‘EL CLÁSICO’: CERES - ORCA’S 
 

Het waren in de jaren 
zeventig heroïsche 
duels in de top van de 
tweede divisie: Ceres - 
Orca’s. Sindsdien 
brengen de derby’s 
altijd wat bijzonders, al 
gebiedt de eerlijkheid 
te vermelden dat 
Ceres maar één keer 
heeft gewonnen. 
In 2019-‘20 speelden 
beide ploegen weer 
eens in dezelfde 
klasse. Orca’s won 

voor veel publiek de thuiswedstrijd. De return kwam er nooit door corona. 
Dit seizoen speelde Orca’s in het oosten en Ceres op hetzelfde niveau in 
het noorden. Orca’s werd kampioen, Ceres werd tweede. 

TIM HOEVE EN BART VAN SCHAIK 
Net als bij het 10-jarig bestaan van Ceres (zie foto) hebben we weer wat 
gastspelers uitgenodigd. Bij Ceres doet Tim Hoeve mee, een 1.96 meter 
lange guard en aanvoerder van eredivisieploeg Aris Leeuwarden. Bij Orca’s 
is Bart van Schaik gastspeler. Hij komt uit Urk en was de afgelopen jaren 
speler van eredivisieploeg Landstede Hammers. Zijn vader is niet de 
jongste, maar speelt nog steeds regelmatig in Orca’s 1. En dus bestaat de 
kans dat ze tegen Ceres samen op het veld staan. 



19:00 UUR, HAL 1 

CERES ORCA’S 
 1 Seth Versteeg  4 Jelle Pasterkamp 
 2 Robin de Groot  5 Rick van Eerde 
 4 Stefan Post  7 Kevin de Boer 
 6 Aran Keenswijk  8 Luka de Jong 
 7 Christiaan Dekkers  10 Niels ten Napel 
 10 Bas Smid  11 Klaas Jan Scheffer 
 11 Joshua Striker  12 Laurens van Loosen 
 12 Jan Hakvoort  13 Tomas Kramer 
  Tim Hoeve  14 Edwin van Schaik 
  Gerhard Bonhof  15 Klaas Hoorn 
  Sander Verbruggen  23 Bart van Schaik 
  Tim Mangnus 
Coach: Geert Jan Dekkers Coach: Jurie Bakker 

Scheidsrechter: Sjouke Brouwer en Lesley Unokesan 
Tafelbezetting: Susan Wassink en Laura Kobes 
Show in de rust: Galdino Haimé (Showcase Basketball) 
Muziek: Richard Lassche 
Speaker: Igor Gootjes 
 

KOM EEN BALLETJE GOOIEN ! 
Ben je tijdens het jubileumfeest (opnieuw) enthousiast geworden voor 
Ceres en de basketbalsport? Iedere dinsdagavond om acht uur is er een 
groep recreanten in de leeftijd van pakweg 30 tot 50 jaar actief in de 
Bosbadhal. Zin aan? Kom geheel vrijblijvend meedoen! 
Het seizoen voor onze recreantengroep duurt tot en met dinsdag 5 juli. Wil 
je na de zomervakantie aansluiten, hou dan onze website in de gaten of 
stuur een e-mail naar info@bvceres.nl. 
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