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1. Inleiding
Basketbalvereniging Rush (www.rushuden.nl) is opgericht in september 1972 en bestaat volgend
seizoen dus 50 jaar. De club telt een 100‐tal leden en is zowel qua spelers als staf‐ en kader sterk
op de jeugd georiënteerd. De populariteit van basketbal neemt toe met als gevolg dat het
ledental sterk stijgt (seizoen 2020‐2021 +20%).
In eerste instantie is de bedoeling dat de jeugd plezier beleefd aan de basketbalsport. Naast de
trainingen en wedstrijden worden steeds meer leuke activiteiten georganiseerd, zoals clinics,
all‐star wedstrijden en buitenbasketbal. Al deze activiteiten versterken de ledengroei. De
sportieve doelstelling van Rush is de groei te continueren zodat meerdere teams per
leeftijdsklasse ontstaan en door het competitieve karakter hiervan het spelniveau beetje bij
beetje stijgt.

2. Achtergrond 3x3 basketbal
Basketbal heeft zijn toename aan populariteit onder andere te danken aan de opkomst van 3x3
basketbal. Deze snelle en dynamische basketbalvorm is inmiddels uitgegroeid tot de grootste
urban teamsport ter wereld. Het
is een Olympische discipline
waarvoor de Nederlandse
basketballers zich recent voor Tokio
hebben geplaatst.
De spelvorm 3x3 wordt meestal
buiten gespeeld op een half
basketbalveld. In grote steden
worden steeds meer 3x3‐courts
gerealiseerd en zijn deze immens
populair.

3. Voordelen 3x3 basketbal‐court Uden
BV Rush gaat graag met de gemeente Uden in gesprek over de realisatie van een 3x3 basketbal‐
court op de locatie van het huidige (vervallen) basketbalveld in het sportpark. De voordelen van
een dergelijk court zijn wat ons betreft:
Udense jeugd in beweging
Zeker tijdens corona hebben we gezien hoe belangrijk het is om jeugd in beweging te krijgen en
te houden. Door de populariteit van 3x3 basketbal kunnen we nog meer jeugd voor de sport
interesseren. BV Rush neemt deel aan een basketbalconvenant met profclub Heroes uit Den
Bosch die hiervoor graag met profspelers clinics komen verzorgen. Verder kan bijvoorbeeld
worden gedacht aan evenementen, zoals de open Udense 3x3 kampioenschappen.
Versterking uitstraling sportpark Uden
Het huidige basketbalveld in het sportpark is vervallen en wordt weinig tot niet meer gebruikt.
Een nieuw 3x3 court zou de uitstraling van het sportpark ten goede komen en mensen naar het
sportpark trekken door de trainingen, wedstrijden en evenementen die we daar zouden
organiseren.

Maatschappelijk karakter
Met het 3x3‐court willen we een maatschappelijke bijdrage leveren door clinics te geven voor
basisscholen, maar ook een samenwerking met Compass is hierin denkbaar. Hiervoor zouden we
een jeugdlid een leader course willen laten volgen bij 3x3unites (www.3x3unites.com), een
stichting die zich o.a. inzet voor jongerenwerk. Door jeugd centraal te stellen in de organisatie
rondom 3x3 evenementen willen we eigenaarschap onder de jeugd bevorderen.
Opleidingskosten 4.800 euro.
Daarnaast willen we in samenwerking met voormalig basketbal‐international Henk Pieterse
vanuit zijn programma “pest mij maar” (www.pestmijmaar.nl) jeugd op positieve wijze bekend
maken met de gevolgen van pesten.

Multifunctioneel veld
Een 3x3 basketbal‐court wordt opgebouwd uit verschillende lagen en is dempend en
regen‐afwaterend. De vloer is daardoor ook goed bruikbaar
voor andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld bootcamp, yoga en
andere buitenactiviteiten.

50‐jarig jubileum Rush
Basketbalvereniging Rush bestaat 50 jaar en is een vaste waarde in het sportaanbod in Uden. De
realisatie van een 3x3 court samen met de gemeente Uden zou een kroon zijn op dit jubileum.
4. Kostenbegroting
De kosten voor de realisatie van een afwaterende en belijnde 3x3 basketbalvloer bedragen 22.000
euro inclusief BTW. Dit is exclusief het egaliseren van de bestaande ondergrond die mogelijk vlak
gemaakt moet worden. Een in hoogte verstelbare 3x3 basket die vandalisme‐proof is, kost 8.000
euro. En de opleiding voor een leader course kost 4.800 euro. De realisatie van een 3x3 court
komt dus op ca. 35.000 euro. Hierbij is verder geen rekening gehouden met algemene
voorzieningen, zoals: verlichting, bankjes, prullenbakken en eventueel een watertappunt.

5. Financiering
Basketbalvereniging Rush beschikt niet over de reserves die nodig zijn voor de financiering van
een 3x3 basketbal‐court. Wij hopen dat de gemeente Uden met ons mee wil denken over de
verschillende subsidie mogelijkheden die er eventueel zijn vanuit bijvoorbeeld: de bevordering
van beweging onder jeugd na de coronaperiode, het maatschappelijke karakter van het initiatief
en het lokaal sportakkoord. Daarnaast zullen we ook zoeken naar sponsormogelijkheden vanuit
het Udense bedrijfsleven.

In afwachting van uw reactie,
Met sportieve groet,
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