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SAMEN OP WEG 
NAAR CHINA
De weg naar China is ingeslagen. Tegen Kroatië 
spelen de Orange Lions de eerste wedstrijd van 
de kwalificatie voor de wereldkampioenschap-
pen 2019 in het Aziatische land. Het is een lange 
weg. Eerst moeten we in het komende half jaar 
proberen in een poule van vier bij de eerste drie 
te eindigen. Behalve Kroatië ontmoeten we hier-
voor ook Roemenië en Italië, zowel uit als thuis.

Begin juli weten we of we door kunnen naar de 
volgende kwalificatieronde, later in 2018. Het 
zijn pittige tegenstanders, maar Oranje heeft de  
afgelopen jaren laten zien dat niveau aan te kun-
nen. Niet voor niets was de ploeg van hoofdcoach 
Toon van Helfteren dit jaar de grootste stijger op 
de wereldranglijst.

Deelname aan de WK-kwalificatie is bijzonder. 
In de ruim zeventigjarige historie is dit pas de 
derde keer dat we hier aan deelnemen. In 1950  
liepen we het mondiale eindtoernooi mis. Maar in 
1986 lukte het wel en ging Oranje naar de WK in 
Spanje. Ondanks twee overwinningen strandde 
Nederland daar in de eerste ronde. 

Deze keer hebben de Orange Lions een team 
dat gelouterd is in internationale competities. De 
twaalf spelers doen mee op het hoogste niveau 
in Duitsland, Nederland, Italië en Spanje. Henk  
Norel was in de hoogste Spaanse divisie in 
oktober zelfs speler van de maand. Hij dicht  
Nederland goede mogelijkheden toe om een 
ronde verder te komen: ,,Als we kans maken op 
deelname aan een WK, dan is het nu wel.’’

Alle steun van het thuispubliek is daarbij welkom. 
Niet alleen vocaal. Willen we dat onze spelers 
zich optimaal kunnen voorbereiden, dan is elke 
euro welkom. Via www.oranjebasketball.com 
kunt u zich aansluiten bij de vriendenclub en zo 
de kans op de WK vergroten.

BERT KRAGTWIJK
Oud-international en voorzitter 
Nederlands Mannen Basketbalteam



THE ORANGE LIONS
JOIN

Trainen, reizen, huisvesting, oefenwedstrijden, er komt heel wat bij kijken om te zorgen 
dat het Nederlands Mannen Basketbalteam in deze WK-kwalificatieronde resultaten kan 

boeken. Een team van sponsors en vrijwilligers ondersteunt het team. De supporters-
groep kan uiteraard niet groot genoeg zijn en elke euro is meer dan welkom. Want hoe 
meer er te besteden is, hoe beter de voorbereiding kan zijn. Laat de leeuwen zweten! 

Wil jij ook dat het Nederlands team optimaal kan presteren, meld je dan als Vriend van 
de Orange Lions. Je krijgt dan het 132 pagina’s dikke kleurrijke boek ‘#This is why’ 

digitaal toegestuurd. Dit boek behandelt de geschiedenis van het Nederlands team tot 
aan deze zomer. Geregeld verloten we gesigneerde ballen en shirts, kaartjes en andere 

spullen onder de vrienden. Ook houden we je op de hoogte van alle activiteiten 
en zullen we je hierbij betrekken.

Voor minstens 5 euro ben je een jaar lang Vriend. Aanmelden met naam en adres kan 
info@oranjebasketball.com. Zodra de betaling binnen is via NL37ABNA0247450774 

ter attentie van de Stichting NMT, sturen we je het digitale boek.
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KUNNEN DE ORANGE LIONS 
VOOR HET EERST KROATIË 
VERSLAAN?

Na het uiteenvallen van Joegoslavië was Kroa-
tië meteen een topland, met spelers als Toni 
Kukoc, Dino Radja en de veel te jong overleden 
Drazen Petrovic. In 1992 deed het land voor het 
eerst mee aan de Olympische Spelen. Kroatië 
reikte tot de finale, maar had daarin weinig in te 
brengen tegen het eerste Dream Team van de  
Verenigde Staten.

Midden jaren negentig belandde Kroatië in een 
dip. Na de Spelen van 1996 duurde het twaalf 
jaar voordat Kroatië weer een keer aanwezig 
mocht zijn. In 2008 eindigde het land als zes-
de, in 2016 als vijfde. Op EuroBasket eindigde 
Kroatië in 1993 en 1995 als derde. Zo hoog 
is de nationale ploeg nooit meer geëindigd.  
Afgezien van een vierde plaats in 2013 kwam 
Kroatië nooit verder dan de zesde plaats.

Op het EK van 2015 stuitten de Orange Lions op 
Kroatië. In Zagreb deed de Nederlandse ploeg 
prima mee. Pas in de slotfase werd het duel in 
het voordeel van de Kroaten beslist: 78-72. Henk 
Norel miste dat duel door een blessure, maar dat 
deerde de nationale ploeg nauwelijks. Roeland 
Schaftenaar tekende voor 19 punten, Nicolas de 
Jong had 12 punten en Charlon Kloof 10. Bij de 
Kroaten kwamen de punten vooral van Krunoslav 
Simon (18), Dario Saric (15), Bojan Bogdanovic 
(13) en Ante Tomic (13). 

Het was pas de vijfde keer dat Nederland het 
tegen Kroatië opnam en de eerste keer in deze 
eeuw. In de periode 1995-1999 troffen beide 
landen elkaar vier keer in kwalificatiewedstrij-
den voor het EK. In 1995 verloor Nederland in  
Cakovec met 73-53. De return in Den Bosch, 

Het aantal basketbalontmoetingen tussen Kroatië en Nederland is behoorlijk beperkt. Slechts 
vijf keer stonden de beide landenteams tegenover elkaar. Aan de ene kant is dat niet zo vreemd. 
Kroatië maakt immers pas sinds 1992 deel uit van de FIBA. Aan de andere kant bivakkeerde 
Kroatië het grootste deel van de tijd in een hoger echelon dan Nederland. Die vijf wedstrijden 
werden overigens wel allemaal gewonnen door Kroatië.



Orange LionsOrange Lions

een jaar later, was een stuk spannender. Na 
een 27-41 achterstand bij rust kwam Nederland 
sterk terug. Winnen zat er echter in: 72-76.

In 1998 verloor het Nederlands team opnieuw 
van Kroatië. In Den Bosch werd het 67-79. Een 
jaar later volgde de return in Rijeka. Daar was 
de wedstrijd bij rust eigenlijk al gespeeld. Neder-
land keek tegen een 61-27 achterstand aan. In 
de tweede helft speelden beide ploegen gelijk 
op. Dat leidde tot een 107-73 eindstand.

Op EuroBasket 2017 kon Kroatië nog beschikken 
over Dario Saric, Bojan Bogdanovic en Dragan 
Bender. Vanwege NBA-verplichtingen zullen 
zij er in Almere niet bij zijn. Wie er wel bij is, is 
een in Nederland bekende coach, namelijk Ivica 
Skelin. De oud-coach van Donar fungeert sinds 
september van dit jaar als bondscoach van het 
Kroatische team. Dit is een gevolg van de teleur-
stellende tiende plaats op EuroBasket 2017.

Skelin werkt met een selectie van 24 spelers. 
De gemiddelde lengte van deze selectie is 1.99 
meter, gemiddelde leeftijd is 24 jaar. Van Euro-
Basket 2017 zijn nog vier spelers overgebleven: 
Filip Kruslin, Krunoslav Simon, Darko Planinic, 
Ivan Ramljak. In de selectie komt ook de 31-jari-
ge Damjan Rudez voor. Hij speelde drie seizoe-
nen in de NBA, maar verdient tegenwoordig zijn 
geld bij Valencia Basket in Spanje. Hij was er 
destijds in Zagreb ook bij.

Op moment van schrijven was nog niet bekend 
met welke spelers Kroatië in Almere gaat aan-
treden. Eén ding is zeker: dit is niet de sterkst 
mogelijke formatie waarover Skelin kan beschik-
ken, maar Kroatië is natuurlijk wel een echt bas-
ketballand, waar de jeugd staat te trappelen om 
te laten zien dat zij ook heel goed kunnen basket-
ballen. Voor de Orange Lions zal het Kroatische 
team op zeker een harde noot om te kraken zijn.



MONEYBALLCLUB
Ondersteun de Oranje Lions en wordt 

lid van de Moneyball Club.

Voor meer info: www.oranjebasketball.com
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ROSTER 
KROATIË

Roko Badzim

Domagoj Bosnjak

Darko Planinic

Miro Birac

Toni Katic

Zeljko

Krunoslav

Josip

Tomislav

Zakic

Simon

Sobin

Zubcic

Boris Barac

Luka Bozic

Ivan Ramljak

Josip Bilinovac

Jakov Mustapic

Filip Kruslin

Orange Lions

ROSTER 
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33 Jito

0 Yannick Franke Dolomoti Energia

BC Grotingen

Universidad 
Catolica de Murcia

Bilbao Basket

CB Clavijo

Gipuzkoa BC 

ZZ Leiden

196cm

206cm

213cm

197cm

196cm

185cm

199cm

196cm

204cm

197cm

211cm

194cm

189cm

194cm

190cm

196cm

208cm

208cm

211cm

211cm

212cm

193cm

206cm

23-04-1987

20-03-1990

17-03-1990

21-05-1996 18-08-1997

09-07-1992

30-12-1990

22-11-1990

21-02-1992

18-03-1989

09-04-1995

09-08-1990

21-07-1989

22-08-1994

29-04-1996

14-04-1988

24-06-1985

31-08-1989

17-01-1990

29-07-1988

14-03-1988

17-09-1987

25-07-1991

15-11-1990

23-03-1994

ZZ Leiden

BC Kalev/Cramo

Valladolid Spanje

Gymnastikos 
Larissa-Faros BC

New Heroes 
Basketball 

NO. NO.First FirstLast LastHeight HeightTeam TeamBirth Birth

7

11

22

Charlon

Shane

Terrence

Kloof

Hammink

Bieshaar

23 Henk Norel

5 Leon Williams

13 Roeland Schaftenaar

Kok

12 Thomas van der Mars

24 Jessey Voorn

AC Sander Van der Holst

HC Toon Van Helfteren

6 Worthy De Jong

14 Nick Oudendag

HC Ivica Skelin
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