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Thomas Roijakkers organiseert webinars over
basketbal: ‘Trots op aansprekende namen’
Basketbalcoach Thomas Roijakkers (40), afkomstig uit Deurne, begon een webinar over zijn sport, met
internationale topcoaches als sprekers. Voor de basketbalwereld en voor het goede doel.
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De klok heeft vrijdag amper de vijf aangetikt of Thomas Roijakkers is al uit zijn bed. Niet omdat hij slecht geslapen heeft na
de eerste dag met webinars. ,,Er is nog veel te doen”, verklaart de coach een paar uur later. ,,Het ging fantastisch
donderdagavond. De presentaties waren inhoudelijk prima, de sprekers interessant en de bezoekersaantallen goed. Nu
zorgen dat de komende drie dagen ook zo fijn verlopen. Aan het werk, dus. Als ik iets in mijn hoofd heb, moet het ook
goed uitgevoerd worden.”

Lees ook
PREMIUM Basketbalcoach Thomas Roijakkers uit Deurne naar Japan: 'Geweldig dat ze bij mij zijn uitgekomen'

Lees meer

De basketbaltrainer uit Deurne - hij woont al jaren in België - organiseert de webinars van donderdag 30 april tot en met
zondag 3 mei. Diverse internationale topcoaches kruipen achter hun beeldscherm om met de wereld hun kennis over
basketbal te delen. Donderdag begonnen de Amerikanen Brian Lynch (coach in België), Mike Taylor (hoofdcoach van het
basketbalteam van Polen) en David Adkins (assistent-coach van NBA-club Washington Wizards).

Gratis te volgen
Leuk en interessant, dat praten over basketbal. Het is één van de hoofdredenen dat Roijakkers de webinars op heeft
gezet. ,,Ik doe het ook voor het goede doel”, vertelt de oefenmeester. ,,De sessies zijn gratis te volgen, maar mensen
hebben de mogelijkheid te doneren aan Artsen zonder Grenzen. Dat kan via mijn website. Ik vind het in deze tijden van de
coronacrisis belangrijk aandacht te vragen voor deze stichting.”

Je kunt klagen over de corona-crisis, of je kunt iets doen. Ik wil
iets doen
- Thomas Rooijakkers, basketbalcoach

Bijna 1400 mensen keken donderdagavond naar de webinars. ,,We hebben tot nu toe 3500 aanmeldingen”, zegt
Roijakkers. ,,En dan moet het weekend nog komen. De deelnemers komen uit letterlijk de hele wereld. Ik noem Nederland,
België en Duitsland, maar ook Amerika, de Filippijnen en Japan. In Japan was het midden in de nacht toen de sessies
plaatsvonden. Ik heb ook gezien dat Europese topcoaches aanwezig waren.”

Dirk Bauermann
Dat belooft iets voor de resterende drie dagen. Maar met drie sprekers op een dag: voor wie moet je dan écht gaan zitten?
,,Als basketballfreak zou ik alle webinars volgen”, zegt Roijakkers. ,,Ik ben er toch wel trots op dat we zulke aansprekende
namen mogen presenteren. Ik heb met veel coaches samengewerkt en ken velen vanuit mijn netwerk. Dirk Bauermann uit
Duitsland is echt een grootheid. De Louis van Gaal van het basketbal? Zo zou je hem in Duitsland wel kunnen noemen,
ja.”
Hij staat gepland op zondagavond. Roijakkers zelf volgt donderdagavond alle sessies. Al is het maar om tussendoor te
roepen: ‘coach, just to let you know that you’ve ten minutes left.’ ,,Okay, coach”, reageert de eerste spreker Lynch - de
man van tennisster Kim Clijsters, dan.

Driepuntslijn
De Nederlander heeft veel ervaring op coachingsgebied. Toch steekt hij iets op van de sessies van zijn collega’s. Adkins
had het donderdag bijvoorbeeld over ‘spacing’ en ‘ruimte zoeken buiten de driepuntslijn.’ Interessant, vond Roijakkers.
,,Veel coaches zetten hun spelers óp de driepuntslijn. Hij zei: ‘Don’t be a line hugger, be a line stepper.’ Hij zet zijn spelers
een meter verder naar achter, waardoor ze nog meer ruimte hebben. Dat soort adviezen zijn erg waardevol.”
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