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 Mart Kieftenbeld verliest van zijn oude cluppie 

‘Ik wilde héél graag, maar mijn ploeg niet’ 

Zo’n tien jaar geleden was Oscar Taal coach van Akrides. In die tijd speelde de ploeg nog voor 

afgeladen tribunes en was het een heksenketel bij thuiswedstrijden in IJmuiden. Eén jongetje stond 

langs de kant te genieten, want hij mocht ballenjongen zijn. Datzelfde jongetje, inmiddels 23 jaar 

oud,  stond zaterdag opnieuw langs de lijn bij een wedstrijd waar Oscar Taal coachte. Maar dit keer 

was hij zelf óók coach. Van tegenstander The Jugglers, uitkomend in de promotiedivisie, in de eerste 

bekerronde van het seizoen 2013-2014. Was het een sprookje geweest dan had het jongetje 

gewonnen, maar helaas voor hem werkte Akrides niet mee. De thuisploeg won met 69-65. 

Door Marcel Akerboom 

Het IJmuidense jongetje, dat zo’n rijk verleden heeft bij Akrides, heet Mart Kieftenbeld. Van 

ballenjongen werd hij topspeler bij de junioren en later een gewaardeerde speler van de selectie. 

Misschien was hij een beetje te tegendraads en genoot hij iets te veel van het leven, want echt 

doorbreken in het eerste team kwam er maar niet van. Potentie had hij genoeg, maar een biertje op 

z’n tijd en een feestje links of rechts sloeg hij nooit af. En toen raakte hij ook nog eens chronisch 

geblesseerd aan zijn voet. 

Als speler zat het er daarom niet meer in dat Kieftenbeld de top zou halen. Maar basketbal was hem 

te lief om het bijltje er bij neer te gooien. Met zijn kennis van het spelletje en met zijn gezonde 

brutaliteit stortte hij zich op het coach-schap. Al snel werd zijn talent herkend: Eerst bij Akrides, als 

assistent van Mark Hooiveld, vervolgens bij CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs), waar hij de 

vrouwencoach assisteerde. Anderhalf jaar geleden accepteerde Kieftenbeld een aanbieding om aan 

de slag te gaan als hoofdcoach bij de Basketbal Academy Twente, ook een talentschool op 

basketbalgebied. Na drie weken al werd hij gebeld door The Jugglers. Of hij het eerste mannenteam 

wilde gaan coachen. Dat deed hij er ‘even’ bij, en aan het eind van het seizoen was hij kampioen van 

de Eerste Divisie – de jongste coach ooit - en promoveerde Kieftenbeld met de Enschedeërs naar de 

promotiedivisie. 

Hoe leuk was het resultaat van de bekerloting, toen Akrides als tegenstander uit de koker rolde voor 

de geboren IJmuidenaar. In de voorbereiding op het seizoen hadden beide ploegen al tegen elkaar 

geoefend, dus veel geheimen hadden de ploegen niet voor elkaar. En hoe graag had Kieftenbeld niet 

willen winnen, in zijn ‘eigen’ Sporthal IJmuiden-Oost. Maar Akrides had weinig ontzag voor het één 

niveau hoger spelende The Jugglers en had niets te verliezen. De ploeg van Taal speelde frank en vrij 

en klopte The Jugglers in een spannende wedstrijd met 69-65. 

,,Ontluisterend’’, zei Kieftenbeld bijna met tranen in zijn ogen. ,,Ik wilde hier héél graag winnen, maar 

mijn ploeg blijkbaar niet. Die dachten het wel even te kunnen rooien tegen een ploeg die een divisie 

lager speelt zonder inzet. We deden het onszelf gewoon aan.’’ Zo leerde de jonge coach weer een 

waardevolle les bij zijn oude club: verliezen hoort er ook bij. 

VBC Akrides-The Jugglers 69-65 (34-29) 

Topscorers Akrides: Lennart Meijland 26, Jaap Zonjee 12. 


