
 
  



10 JAAR CHEETAH Nijmegen JUBILEUMNUMMER 

 

JUBILEUMVOORZITTER 

 

Als eerste voorzitter, oprichter en eerste trainer van Cheetah, wil ik even stilstaan bij de 

situatie waarin onze vereniging zich op het ogenblik bevindt. We hebben ongeveer 100 

leden, waarvan een groot aantal junioren. De trainingsaccommodatie is redelijk goed. De 

training werd verzorgd door deskundige trainers. De opkomst op de trainingen is over 

het algemeen redelijk, waarbij de heren senioren wel eens uit de toon vallen. De laatste 

tijd is door trainerswisselingen een beetje de klad er ingekomen, maar het bestuur doet 

alle moeite om de zaak weer gezond te krijgen in verband met de training. In de teams 

zelf is het verband en de sfeer meestal erg goed. Maar de vereniging als geheel zou veel 

meer een geheel kunnen vormen. Het bestuur probeert hier onder andere iets aan te 

doen, door een toernooi te organiseren, waarbij de onderlinge banden aan gehaald 

kunnen worden. Ik hoop, dat dit een eerste stap zal kunnen zijn naar een nog gezelliger 

en bloeiender vereniging, waarbij het devies van Cheetah is: fijn spelen is nog 

belangrijker dan winnen. 

 

Alle mensen die in de loop van deze tien jaar hun steentje hebben bijgedragen om 

Cheetah groot te brengen of in leven te houden, wil ik van deze plaats danken; namen 

noemen is onmogelijk, want dan zou ik waarschijnlijk veel mensen vergeten, maar ik 

hoop veel oude Cheetah-leden, die dit blad lezen, op ons toernooi en op de feestavond 

terug te zien. 

 

Jan Van Helden Voorzitter. 

  



Prijsuitreiking op de feestavond. 

 

PRIJZEN: 

 

- voor de winnende teams, 

 

- poedelprijs, 

 

- fair-play prijs, 

 

-- voor de strijdlustigste "renner", 

 

Na afloop van het toernooi niet naar huis gaan. 

 

BLIJF-.-.-.- BLIJF - BLIJF 

 

Ja gezellig, 

 

BROODJES ETEN IN DE KANTINE (gratis)  

 

BLIJF-.-.-.- BLIJF -.-.- BLIJF 

 

Ja gezellig, 

 

NAAR HET FEEST, FEEST, FEEST, FEEST, 

 

in café " De Notenhout " naast de sporthal. 

  



ENBC toen…………. CHEETAH nu. 

Dit histories overzicht handelt over de periode 1964 - 1973. 

Over de afgelopen twee jaar ontbreekt het de schrijver aan voldoende informatie. Aan 

elke deelperiode is meer of minder aandacht geschonken al naar gelang het geheugen 

zijn werk deed. 

Over de periode vóór 1967 is mij niet zo veel bekend. Toch is dit een belangrijke tijd 

geweest. Hier is het fundament gelegd, waarop we zijn gaan bouwen. Af en toe was er 

een winterstop in de bouw en brokkelde er tijdens een storm wel eens wat af van de 

bovenverdieping. Toch geloof ik dat we na tien jaar kunnen zeggen dat het dak er op zit, 

het huis is ingericht en er een flinke gezinsuitbreiding heeft plaatsgevonden. Ik hoop dat 

het een leuke terugblik zal zijn voor oud(ere) leden en voor de nieuwe(re) leden een 

aanzet er voor te zorgen dat er over tien jaar nog veel meer over "CHEETAH- vroeger" 

geschreven kan worden. 

1964 - 1965  

In het gedenkwaardige jaar 1964 werd de Eerste Nijmeegse Basketball Club opgericht. 

Om precies te zijn op 1 oktober 1964. Het hing al een tijdje in de lucht. De heer J. van 

Helden, leraar lichamelijke opvoeding was gefascineerd door de basketballsport en vatte 

het plan op zich er maar eens achter te zetten. Gesteund door collega's werd er een 

"clubje" opgericht. De kleuren van de vereniging werden stemmig zwart-zwart. 

Ondertussen was er in Nijmegen nog een basketballvereniging bijgekomen, namelijk 

"Springbokken" met de kleuren "rood-wit". In de eerste helft van 1965 werd er besloten 

te fuseren (toen al!). Na de fusie bleken de ENBC-heren de meeste aandelen te hebben, 

want de naam ENBC en het tenue zwart-zwart bleven gehandhaafd. 

 

1965 - 1966  

In dit eerste fusiejaar bestond het bestuur uit de heren: C. Hirdes, voorzitter; M. Niland, 

secretaris en P. Kersten, penningmeester. In oktober werd er een damesafdeling 

opgericht. Er was veel propaganda gemaakt op de scholen en al snel konden er twee 

damesteams (later zelfs drie) voor de competitie worden ingeschreven. Met de drie 

herenteams ontstond er dus een echte "vereniging". De contributie bedroeg maar liefst fl.  

30,-. De trainer van de dames was de heer Th. Kuypers. Er werd getraind in de gymzaal 

van de Mariken van Nimwegen Ulo aan de Molenweg. Na de heer Kuypers (bij ENBC 

vlogen de trainers ook in en uit) kwam de heer J. Keukens. Van hem zijn nog wat voor 

insiders gedenkwaardige uitspraken bewaard gebleven; zoals de tactische aanwijzing 

"Passen en nou.... schiet maar". En wat dacht u van de keiharde aanpak die spreekt uit 

de woorden: "Rotzooi maar een beetje aan, ik loop langs de lijn met een fluitje”. Uit 

vergeelde krantenknipsels is mij gebleken dat de competitie in dit seizoen een spannend 

verloop had. ENBC kon zich zowel bij de dames als de heren wel niet in de 

kampioenskrijg mengen, maar deed vooral tegen titelkandidaten knap moeilijk (in 

positieve zin!). 

Het eerste herenteam speelde in de 1e klasse samen met nu nog bekende teams als: 

BCA, Yellow Kangaroos, Stud. Nijm. en REAL (Reehorst). Verder waren daar nog 

vreemdsoortige teams als Paloeloe uit Wageningen, Torarica, Poema (kweekschool 

Klokkenberg) en '64 PK (kweekschool Peter Kanis). Zij eindigden (heren 1) op de 5e 

plaats. ENBC 2 en 3 speelden in de 2e klas met o.a. Sphinx en Wyba I. 

 

1966 - 1967 

In september kwam er een nieuwe voorzitter en wel de heer P. v. d. Dennen. Secretaris 

was de heer M. Niland; penningmeester de heer P. Kersten en leden: Lia Sennef (nu 

Janssen), C. v. Hulst en Th. Kuypers. 

Drie technische mensen namen plaats in de technische commissie: C. van Hulst, J. v. 

Helden en Th. Kuypers. 



In dit seizoen namen aanvankelijk twee heren- en drie damesteams aan de competitie 

deel. Er verscheen een clubblad met de naam "basket" onder redactie van de heer G. 

Niland. Er bleek een groot gebrek aan kopij te zijn. 

De training vond afwisselend plaats in eerdergenoemde Ulo en de NOVUM-hallen achter 

restaurant Terminus. 

Er komt een 2e klas dames waarin het derde team gaat opereren met o.a. Wyba 3 en 4. 

De contributie ging omhoog naar fl. 40,- voor senioren en fl. 30,- voor junioren. 

Het eerste herenteam bestond in die tijd uit de volgende spelers: J. Beers, J. v. Helden, 

R. Stunnenberg, B. Wolf, B. Herckenrath, J. Oomen, P. Kersten, H. Klappe en G. Niland. 

Heren 2: J. Baart, H. Cornelissen, C. Hirdes, C. v. Hulst, F. Penning de Vries en M. de 

Vries. 

Dames 1: Lia Sennef (Janssen), Paula Arts, Tineke Hombergen, Trudy Thoonsen (Zoun), 

Yvonne Penning de Vries (Luijten), Albertine Arts, Gerrie Verhallen en Annelies Leseman. 

Dames 2: Ellen v. Beveren, Josée Jansen, Annette Gostomczyk (Witsiers), A. Kersten, 

Caroline Xhofleer, H. Cillissen, A. Veldhuizen, B. Kleisterlee en G. Thoonsen. 

Dames 3: M. Beyer, M. Boekhoven, H. Engelaar, P. Klein Schiphorst, M. Loermans, P. 

Polkamp en A. de Swart. 

 

De drie damesteams vormden bijna 40% van de 1e klas. (Er was maar één klasse). 

Verder daarbij Wyba 1 en 2, Stud. Nijm. En Yell. Kang. 

ENBC 1 werd 4e. 

Oh ja, nog enkele leuke uitslagen: 

dames: ENBC 1 – ENBC 2  22 - 0 

Stud. Nijm.  - ENBC 1 7 – 10 (Paula Arts maakte alles) 

ENBC 2 - Wyba 2  2 – 10 (Anette Gostomczyk topscoorster) 

Standen maart 1965: 

Heren 1e klas 

2e klas 

REAL De drie damesteams vormden bijna 40% van de 1e klas. (Er was maar één 

klasse). Verder daarbij Wyba 1 en 2, Stud. Nijm. en 

Yell.Kang. 

ENBC 1 werd 4e. 

Oh ja, nog enkele leuke uitslagen: 

dames: ENBC 1 - ENBC 

2 

22 0 

Stud.Nijm. ENBC 1 

7 10 

(Paula Arts maakte alles) 

ENBC 2 - Wyba 2 

2-10 

(Anette Gostomczyk topscoorster) 

Standen maart 1965: 

Heren 1e klas 

 

  2e klas 

 

  

REAL  16 24 Torarica 2 14 26 

Paloeloe 16 22 Sphinx  15 22 

Torarica 16 22 BCA 2 16 22 

BCA 16 22 ENBC 2 14 16 

ENBC 16 18 St. Nijm 2 14 12 

Yell.Kang. 16 16 REAL 2  14 12 

Stud.Nijm. 16 12 Wyba 1 12 8 

Poema  16 6 Wyba 2 15 2 

‘64 PK  16 2 ENBC 3 16 2 

 

Dames 1e klas 12 24 



BCA 10 14 

Wyba 1 11 14 

Yell.Kang. 12 14 

ENBC 1 11 14 

Wyba 2 11 10 

Stud.Nijm. 11 6 

ENBC 3 11 4 

ENBC 2 10 2 

 

Uit de clubbladen blijkt, dat er het een en ander rommelt bij de herenafdeling. De heer J. 

van Helden bedankt als lid in november. Langzamerhand gaat de herenafdeling ter ziele. 

Op 31-12-1966 stonden de heren in de competitie op de 4e plaats, heren 2 7e, dames 1 

5e, dames 2 6e en dames 3 in de 2e klas 3e. 

Na verloop van tijd werd de herenafdeling opgeheven en gingen de dames alleen verder. 

 

1967 - 1968 

 

In dit seizoen was er alleen een damesafdeling. Lia Sennef was voorzitter, Josée Jansen 

secretaris en Annette Gostomczyk penningmeester. Trainer was de heer J. Keukens. 

Trainingsplaats eerdergenoemde Ulo en wel iedere dinsdagavond. 

Diverse speelsters namen in 1967 aan het Zomer-Basketballkamp deel in het Nationaal 

Sportcentrum te Arnhem van 30 juli t/m 5 aug. Zo waren daar o.a. Annette Gostomczyk, 

Josée Jansen, Yvonne Penning de Vries, Lia Sennef en Trudy Thoonsen. 

Later zagen zij deze trainingen succesvol bekroond. Niet voor niets waren daar ook Jan 

Dekker en Walter Ombre en niet te vergeten de bondscoach Eugon Steuer. 

Voor de scholen was dit ook een belangrijk jaar, want er kwam een "commissie 

schoolbasketball". Er zou rond iedere jaarwisseling een scholierenbasketballtoernooi 

gehouden moeten worden. Dit bleek een groot succes te worden. 

Bij de heren (1e klas) werden in dit seizoen de Studenten Nijmegen kampioen o.l.v. 

trainer/ coach J. v. Helden, die daar zijn voorlopig basketball emplooi had gevonden. De 

dames speelden een redelijk seizoen. De 4e plaats achter BCA, Wyba 1 en 2. Het tweede 

team werd voorlaatste. 

 

1968 - 1969 

 

De tijd was rijp om bij ENBC weer een herenafdeling op te richten. Opnieuw nam de heer 

J. v. Helden het initiatief hiertoe. Op 18 juni 1968 werd er een vergadering belegd door 

de heer van Helden, waarbij verder aanwezig waren het damesbestuur en de heer J. 

Luijten. Deze zogenaamde actiegroep stelde zich ten doel van ENBC opnieuw een 

gemengde, actieve vereniging te maken. 

De heer van Helden werd voorlopig voorzitter, A. Gostomczyk penningmeester, J. Jansen 

secretaris en I. Sennef en H. Luijten leden. 

Vooral de Nijmeegse schooljeugd werd benaderd. Het eerste streven was om naast de 

beide damesteams één herenteam voor de competitie in te schrijven. Al spoedig bleek 

echter dat er twee herenteams konden worden aangemeld. De contributie bedroeg fl. 

58,- en er werd op de maandagavond getraind in de sporthal "Neerbosch-Oost". 

In de daaropvolgende weken kregen we een nieuwe secretaresse en wel mevr. A. Peters- 

Sennef. 

In september kon de voorzitter de mededeling doen dat men in de opzet was geslaagd. 

Er ontstond een echte club. Er kwam ook een eerste financiële actie: Marswikkels sparen. 

Helaas heeft alleen de Marsfabriek hiervan geprofiteerd. 

Tijdens de algemene vergadering van 9 oktober 1968 trad de heer van Helden af als 

voorzitter. De nieuwe voorzitter werd de heer J. (Jack) Beems. 

De dames speelden 1e klas met o.a. BCA, REAL en Wyba. 

De heren begonnen in de 2e klas met o.a. Diderna, '64 PK, Sphinx en Zuid '68 (Arnhemia 

Eagles). 



Het eerste optreden van de heren was succesvol. Tegen Zuid '68 werd met 64 - 11 

gewonnen. L. Kracht 32 en H. Luijten 20 waren de schutters. 

Het tweede team startte minder goed en verloor de eerste twee wedstrijden. De dames 

draaiden voortreffelijk mee. Met Wyba 1 en 2, BCA en REAL kwamen ze in een 

kampioenspoule. 

De training voor de heren verhuisde tijdelijk naar de politiesporthal. Deze voldeed echter 

niet geheel en zo werd de trainingsavond voor dames en heren weer bepaald op de 

maandag te Neerbosch.  

In februari 1969 bestonden de teams uit volgende spelers en speelsters: 

Dames 1: L. Sennef (aanv.), I. Beems, A. Gostomczyk, J. Jansen, Y. Penning de Vries en 

T. Thoonsen.  

Dames 2: A. Leseman (aanv.), L. Ehren, M. Janssen, H. Kessels, M. Tjiam, G. Verhallen, 

H. Willems en M. Xhofleer. 

Heren 1: H. Luijten (aanv.), J. Beems. H. Cornelissen, B. Kersten, L. Kracht, 

Heren 2: L. Rutten (aanv.), A. Kersten, E. Luijten, B. Maasen, J. v. Reen, H. Wolters en 

C. v. Niland. 

Heren 3: E. Gürlük (aanv.), R. Claassen, J. Bieleman, F. Kwee, T. Kwee en B. Simon. 

In februari trad A. Gostomczyk af als penningmeester en nam H. Luijten deze dankbare 

taak over. 

De heren promoveerden naar de 1e klas. Het tweede team eindigde in de middenmoot. 

Dames twee werd kampioen en dames 1 ging door de goede resultaten in de 1e klas over 

naar het Rayon (2e divisie). 

 

Om dit seizoen een compleet succes te mogen noemen werd ook nog even de 

bekercompetitie van het district Gelderland gewonnen, zowel door dames als heren. 

De dames wonnen in de finale van BCA met 30 - 22. 

De heren speelden eveneens tegen BCA, dat één klasse hoger speelde. In een zeer 

spannende wedstrijd werd het 57 - 55. 

In dit jaar ontstond ook de roemruchte yell van het herenteam, bedacht door Hans 

Cornelissen: Fiej, Faij, Foeij, Fam Look out kids Here we come. 

 

1969-1970 

 

Dit seizoen begon met een contributieverhoging: fl. 60,- werd het. Uit de officiële 

mededelingen bleek dat de training door de dames goed en door de heren 

slecht werd bezocht. 

Op zondagochtend werd er in het Goffertpark aan conditietraining gedaan. Een matig 

succes. De technische commissie stelde aan het begin van het seizoen de volgende 

teams samen: 

Dames 1: Lia Sennef, Josée Jansen, Trudy Thoonsen, Yvonne Penning de Vries, Ina 

Beems, Caroline Xhofleer, Netta Theunissen en Annelies Leseman. 

Dames 2: Annette Gostomczyk, Gerrie Verhallen, Marion Janssen, Hetty Willems en Ellen 

van Beveren. 

Heren 1: H. Luijten, F. v. d. Geer, L. Knoben, L. Kracht, B. Kersten, H. v. d. Wielen en H. 

Haverkamp. 

Heren 2: L. Rutten, H. Wolters, A. Kersten, E. Luijten, E. Gürlük, F. Kwee, J. Biemans, R. 

Claassen en P. v. Zanten.  

Heren 3: J. v. Reen, H. v. Benthum, K. Blaauw, H. Ketels, P. Kwee, D. Oldenhof en B. 

Thoonsen. 

 

Onder redactie van C. Xhofleer en L. Knoben werd het mededelingenblad uitgebreid en 

kreeg het een naam, ingezonden door H. Luijten, "Basketpraet". 

In december neemt F. v. d. Geer het secretariaat over van A. Peters. In deze maand 

worden er ook internationale kontakten gelegd, n.l. met een legerteam uit Laarbruch 

(RAF). Het herenteam reist naar Duitsland waar de eerste beste Ausfahrt bijna een 

uitvaart wordt omdat de bestuurder de bocht te ruim neemt. 



De heren werden getraind door Frans v. d. Geer en de dames door Hans Luijten. Heren 

en dames draaiden redelijk. Zo versloegen de heren o.a. het sterk opkomende Wyba 1 

met 53-33. 

In februari verschijnt het eerste echte clubblad onder redactie van H. Luijten. De 

kwaliteit laat te wensen over, maar met wat goede wil is er wel het een en ander uit te 

lezen. 

Op de algemene vergadering in januari wordt een nieuw bestuur gekozen: 

H. Luijten, voorz.; F. v. d. Geer secr.; H. Wolters, penningm.; J. Jansen en A. Leseman, 

leden. Er wordt besloten een naam te kiezen voor ENBC. 

P. Rockley en P. Collins, gelegenheidsspelers uit Laarbruch stellen voor er een prijsvraag 

van te maken. Prijs: slof sigaretten! Enkele ingezonden namen: 

Wubbubboo, Green Arrows, Yodellers. 

Het werd uiteindelijk "CHEETAH", ingezonden door H. Luijten. 

In april zien we een geïllustreerd clubblad verschijnen. Illustrator is Ed Luijten. 

 

Competitie: 

Het eerste damesteam wisselde zeer goede prestaties af met minder geslaagd optreden. 

We denken dan aan het minieme verlies tegen de kersverse eredivisieploeg Wyba, maar 

ook het verlies tegen rode lantaarndrager REAL. Het tweede team handhaafde zich in de 

middenmoot van de 2e klasse. 

Bij de heren werd het eerste na een adembenemende strijd met REAL, BCA, Sphinx en 

Wyba tweede in de eerste klas, zodat promotie tot de mogelijkheden behoorde. De 

promotiewedstrijden gingen echter op het nippertje verloren tegen Basketstars Weert 

(53-56) en Breda Pioneers (46-46 na verlenging 53-56). Het tweede team werd 

ongeslagen kampioen met een gemiddelde van 65 punten per wedstrijd. Team drie werd 

tweede in de klasse 2 en team 4 met veel junioren werd laatste. 

In het jaarlijkse bekertoernooi waren we niet zo succesvol als in 1969. De dames werden 

weliswaar tweede, maar de heren werden in de poule uitgeschakeld. 

Ons juniorenteam echter werd kampioen van Gelderland! 

Dit team bestond uit de spelers: D. Oldenhof, J. de Graaff, K. Blaauw, F. Janssen en R. v. 

d. Wielen. 

 

1970-1971 

 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 24 augustus 1970 trad H. Luijten af als 

voorzitter en volgde L. Rutten hem op. 

‘64 PK werd gepolst voor een fusie, maar dit ketste in het begin af. Er kwam een 

pennenactie die een groot succes werd. Helaas door de inzet van weinigen. 

Het eerste herenteam wordt in de 1e klas ingedeeld met o.a. BCA, Mopstones, REAL, '64 

PK, Sphinx, Stud.Nijm. en Wyba. Heren 2 met o.a. BCA 2 en 3, Centraal Beheer 

(Orion), Mountain Stars en Red Eagles (Arnhemia Eagles). 

Ondertussen wordt het clubblad nog mooier, want Marion Janssen (Kracht) is tot de 

redactie toegetreden. Er verscheen zelfs een advertentie in het clubblad, de eerste. Van 

slagerij G. W. Theunissen aan de Heyendaalseweg. 

Competitie: 

Het eerste team van de heren had ingeschreven voor de landelijke bekercompetitie. In 

de eerste ronde werd WOV uit Wormerveer twee keer duidelijk verslagen. In de tweede 

ronde de klapper. 

De uitwedstrijd tegen USS uit Utrecht ging weliswaar verloren (52-61) maar thuis werd 

het een geweldige happening. Met 62-41 werd USS duidelijk teruggewezen. Het team 

bestond uit de spelers: H. v. d. Wielen, A. Enders, F. v. d. Geer, A. Kersten, L. Kracht en 

C. Kuit met als coach H. Luijten. In de volgende ronde struikelde men echter over 

Akrides uit Velsen. Zij kwamen met een halve bus supporters naar Nijmegen en dat was 

teveel voor een team dat gewend is voor lege tribunes te spelen. 

Ondertussen wonnen de dames alles wat er te winnen was. Onder leiding van 

trainer/coach H. Luijten werden er theorieavonden gehouden. Er werd hard getraind. Aan 



elke wedstrijd ging een voorbespreking vooraf in de Berberisstraat. Dit alles wierp zijn 

vruchten af. Eén wedstrijd werd er in de competitie verloren. Een sterk bezet toernooi in 

Velsen gewonnen. Hier waren o.a. Racing A'dam, Penta en Almonte. CHEETAH stond toen 

op de drempel van de eredivisie. De slechte ervaring van Wyba deed ons echter besluiten 

geen promotiewedstrijden te spelen. 

Het succesvolle team bestond uit: Lia Sennef (Janssen), Marion Janssen (Kracht), Yvonne 

Penning de Vries (Luijten), Josée Jansen, Trudy Zoun, Annelies Leseman, Annette 

Gostomczyk (Witsiers) en Emmy Adolfs. 

Met Pinksteren werd er een zeer geslaagd toernooi georganiseerd door F. v. d. Geer en 

H. Luijten. Deelname was er van Flash, REAL, USC Münster, Akrides en Wyba, Marathon 

Münster en Wilskracht. 

Bij de dames won USC Münster vóór CHEETAH. Bij de heren Marathon voor USC. 

Spelers en speelsters waren bij particulieren ondergebracht. Zo zat het hele team van 

Wilskracht op één adres. 's Avonds was er een leuk feest met verloting. 

 

1971 1972 

 

Ook hier beginnen we met een bestuurswisseling. De fusie tussen CHEETAH en '64 PK is 

een feit geworden. 

Voorzitter wordt M. Verburg, Secr. D. v. Casteren, Penningm. C. Kuit en de leden H. Elias 

en J. Jansen. 

De dames speelden Rayon (2e divisie) en 1e klas met twee teams. De heren spelen 1e 

en 2e klas met drie teams. Verder zijn er nog twee juniorenteams. Ondertussen is de 

contributie fl. 70,- voor senioren geworden en fl. 50,- voor junioren. De trainer bij de 

dames is F. v. d. Geer en bij de heren A. Enders. 

De dames gaan een moeilijk seizoen tegemoet door het wegvallen van enkele 

prominente speelsters en de nieuwe opbouw. 

De heren draaien in de top mee. Op 21 en 22 mei wordt voor de tweede maal het 

Pinkstertoernooi gehouden met deelname van Akrides, Black Eagles, Marathon, USC, 

Wyba en Cheetah. Het wordt opnieuw een succesvol toernooi. 

Tot zover dit overzicht. Het is natuurlijk niet compleet, maar geeft toch een globaal 

overzicht van vooral ENBC - toen en een beetje CHEETAH nu. 

 

Hans Luijten. 

 

 

  



uit de Gelderlander dec. 1965 

Spanning neemt toe in basketbalcompetitie 

Nijmeegse ENBC versloeg leidend BCA'60 

(A'doorn) 

 

STANDEN      

Eerste klasser ENBC wist BCA met 31-29 

te verslaan. In het begin leek het er op 

'64 PK dat ENBC het niet moeilijk zou 

krijgen, want na 6 minuten was de stand 

reeds 14-1. Vooral tegen de zuivere 

afstands- schoten van Van Helden (15 

punten) hadden de Apeldoorners geen 

verweer. BCA '60 herstelde zich echter en 

bij de rust was de stand 20-20. Na rust 

was de strijd gelijk opgaand, zodat 3 

minuten voor het einde de stand nog 

steeds gelijk was: 29-29. Nadat Beers en 

Van Helden echter ieder een vrije worp 

benut hadden (31-29) gaf coach Niland 

zijn team op- dracht om balbezit te gaan 

spelen en zodoende het spel te bevriezen. 

De opzet slaagde en de Nijmegenaren 

sleepten een verdiende overwinning uit 

het vuur. Van der Molen (BCA '60) 13 

punten. 

 

1ste klasse   2e klasse   

BCA '60 9 14 Torarica 2 8 14 

ENBC 9 14 Sphinx  7 12 

Torarica 7 12 BCA '60 2 8 12 

Paloeloe 8 12 REAL 2 7 8 

REAL 8 8 ENBC 2 7 6 

Yell. Kang. 7 4 Studenten 

N. 

2 

7 6 

Poema 7 4 WYBA 1 7 2 

’64 PK 8 2 ENBC 3 2 0 

Studenten N. 7 0 WYBA 2 8 0 

 Dames      

 WYBA 1 4 8    

 BCA ‘60 4 8    

 ENBC 1 5 6    

 WYBA 2 4 4    

 Yellow Kang. 3 2    

 ENBC 2 4 2    

 ENBC 3 2 0    

 Studenten N. 4 0    

 

  



FEESTAVOND 10-JARIG BESTAAN 

De feestcommissie heeft bij de laatste vergadering om een zo gezellig mogelijk 

programma voor de feestavond op 23 maart samen te stellen. Dit was nogal moeilijk 

omdat junioren tegenwoordig een heel ander idee hebben omtrent een feestje dan 

senioren. We hebben echter al enkele "spelletjes" in gedachten, die hopelijk bij de 

jongeren, zowel als de wat ouderen in de smaak zullen vallen. Om het programma 

helemaal rond te krijgen, zouden we willen vragen, of er onder de leden niet enkele 

mensen zijn, die op deze avond iets zouden willen doen. 

Individueel of met je team zou je bijv. een clublied of iets dergelijks kunnen maken. 

Enkele leuke sketches of voordrachtjes of iets van dien aard zullen beslist in de smaak 

vallen. 

Zeg nu niet na het lezen van deze bladzijde: Dat doet een ander dan wel, maar mij niet 

gezien. 

DOE DEZE KEER OOK EENS WAT !!!!!!!!!! 

Wees creatief en kom met iets leuks op de proppen. Geef wel even door als je iets hebt, 

dan kan de feestcommissie er rekening mee houden. We rekenen op veel leuke dingen. 

 

De feestcommissie 10-jarig bestaan. 

  



VERVOLG ENBS TOEN, CHEETAH NU 

 

Ik zal proberen dit af te maken tot en met nu. Echter met weinig materiaal en een groot 

gedeelte zal dan ook uit mijn hoofd moeten komen. 

 

1972-1973 

 

Achterstanden op organisatorisch en financieel gebied moesten worden weggewerkt en J. 

van Helden wilde hier wel aan gaan staan. 

Hij werd dan ook de nieuwe voorzitter, bijgestaan door secr., F. van de Geer, penningm. 

C. Kuit, leden A. Enders, A. Kersten en A. Bruin. 

Het innen van contributie werd streng aangepakt en langzamerhand begon Cheetah te 

groeien naar haar huidige niveau. 

Getraind werd er in dat jaar in de sporthal Hengstdal, terwijl de wedstrijd voortaan in de 

sporthal Dukenburg gehouden werden. 

De trainingen werden verzorgd door A. Enders bij de he heren, J. Cuppen bij de junioren 

en F. van de Geer bij de dames. 

Cheetah speelde in dat jaar met twee damesteams, twee herenteams en voor het eerste 

weer een juniorenteam. 

Het jaar dat de Cheetahdames sterker waren dan het damesteam van Wyba en het jaar 

met de sensationele wedstrijd tegen koploper en nu 1e-divisionist JRC Boxtel. Aan het slot 

bleek het een succesvol jaar voor Cheetah geworden te zijn: Dames 1, derde achter JRC, 

en Wyba. 

Dames 2, laatste. 

Heren 1, tweede achter Sphinx.  

Heren 2, voorlaatste 

Junioren, derde achter Wyba en Real. 

 

1973-1974 

 Onder leiding van dezelfde trainers en met Wyba en Sphinx de grootste vereniging van 

het district, begon Cheetah aan dit nieuwe seizoen. 

Het bestuur onderging een kleine wisseling. L. Janssen Sennef nam het secretariaat over 

en mevr. A. Enders zou voortaan de penningen gaan beheren. Als leden kwamen J. Fokker 

en P. inden Bosch bij het bestuur. 

Het ledenbestand lag ongeveer op 90. In het begin van het seizoen waren er zelfs 30 

dames aan het trainen. Voor het eerst waren er nu ook damesjunioren, echter te weinig 

om in de competitie te kunnen spelen. 

De jongensjuniorengroep groeide zo, dat er zelfs met drie teams aan de competitie 

deelgenomen werd. De heren namen weer met twee teams deel. 

Er was dit jaar ook weer een Paastoernooi met deelname van internationale teams en dat 

gewonnen werd door de schaduwvereniging van Transol: Arrows. Bij de dames won 

Cheetah haar eigen toernooi!  

Als resultaten in de competitie waren er een tweede plaats voor het eerste herenteam en 

een zesde plaats voor het tweede. Dames 1 eindigde op de vierde plaats en het tweede 

team werd laatste. De junioren a werden tweede, terwijl het b en c resp. 6e en 8e werden. 

Het eerste herenteam kon promoveren naar de landelijke tweede divisie, maar vanwege 

de te geringe belangstelling werd hier toch maar van afgezien. 

 

1974-1975 

 

Het lopende jubileumseizoen gaf vooral een enorme groei te zien bij de junioren. Vooral 

het aantal meisjes junioren nam zienderogen toe en staat nu op 22. De jongensjunioren 

spelen nog steeds met drie teams. Voor de dames zag het er in het begin niet best uit. 

Amper kon er een team gevormd worden. Maar naarmate het voorseizoen vorderde, kwam 

het aantal dames op 20. 

Het was trouwens ook het seizoen waarin het ledenaantal de honderd haalde. Voor het 

eerste draaide er een meisjes juniorenteam in de Gelderse competitie mee. 



Zo groeide ENBC/CHEETAH in 10 jaar naar een bloeiende en grote vereniging in 1975. Op 

naar de 20. 

 

Frans van de Geer. 


