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ENSCHEDE – De oprichting van de Basketball 
Academy Twente moet het regionale basketbal een 
kwaliteitsimpuls geven. In Almelo trainen sinds een 
half jaar dagelijks talentvolle, jeugdige 
basketballers met elkaar. Het doel is om het niveau 
van het Twente basketbal op te krikken. Ook 
Jugglers spint garen bij de komst van het 
talentencentrum. De eerste divisionist uit Enschede 
ging in zee met de nieuwe jeugdtrainer in Almelo, 
Mart Kieftenbeld. De 22-jarige oefenmeester is 
verbonden aan de Basketball Academy Twente, 
geeft basketballessen op basisscholen, verleent 
ondersteunende werkzaamheden bij Uitsmijters in 
Almelo én is hoofdtrainer van Jugglers. ,,Voorzitter 
Louis Fikkert van Jugglers belde me toen de 
competitie al een paar weken aan de gang was. Op 
dat moment was André Ligthart nog trainer, maar 
dat was een noodoplossing”, zegt Kieftenbeld.  

 
De jonge trainer had er wel oren naar om ook in Enschede aan de slag te gaan. Basketbal is zijn 
leven. ,,Ik verdien mijn geld nu met het basketbal”, zegt hij. Kieftenbeld was tot voor kort een 
onbekende in de Twentse basketbalwereld. Hij woont pas sinds een half jaar in Almelo. Kieftenbeld 
is afkomstig uit IJmuiden. Hij speelde daar bij Akrides, maar moest stoppen vanwege artrose. 
Kieftenbeld ging verder als trainer-coach en was de afgelopen twee jaar actief voor het Centrum 
voor Topsport en Onderwijs in Amsterdam. Na de zomer maakte hij de overstap naar Almelo. Niet 
veel later polste Jugglers hem. De club uit Enschede wil zo snel mogelijk terug naar de 
promotiedivisie. Met de komst van Michel Voogsgeerd, Leroy Williams (beiden Uitsmijters) en 
Jelte Helfferich (Groene Uilen) kreeg selectie een kwaliteitsinjectie. ,,Wij hebben de meest brede 
bank. Tien spelers kunnen op dit niveau spelen”, zegt Kieftenbeld na de met 108-86 gewonnen 
wedstrijd tegen Pluto uit Wageningen.  
 
Jugglers staat bovenaan in de eerste divisie. Met nog vijf duels te gaan komt het kampioenschap in 
zicht. ,,De titel is ons hoofddoel. We willen naar de promotiedivisie. Dat moet ook kunnen. Wij 
hebben de beste selectie in deze competitie”, vindt Kieftenbeld. De opponent uit Wageningen kon 
het de koploper niet lastig maken. Vanaf het tweede kwart bouwde Jugglers de voorsprong gestaag 
uit. Spannend werd de wedstrijd tegen de middenmoter niet meer. Jugglers ligt op koers voor de 
titel. Niet alleen in de competitie gaat het voor de wind; ook in de strijd om de landelijke beker 
heeft Jugglers voor verrassingen gezorgd. De ploeg van Kieftenbeld versloeg de 
promotiedivisieclubs Zeemacht en Red Giants en staat nu in de kwartfinale tegenover eredivisionist 
Landstede Zwolle. De heenwedstrijd werd met ruim verschil verloren: 101-46. De return is 
dinsdagavond in de Deppenbroekhal. ,,We willen er nog een mooie wedstrijd van maken. Het is 
goed om ook tegen zulke sterke tegenstanders te spelen. Het spel is harder”, zag Kieftenbeld, die 
dinsdagavond met opgeheven hoofd het bekertoernooi wil verlaten. ,,Thuis hebben we nog geen 
wedstrijd verloren. Dat willen we graag zo houden.” 
 


