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Utrecht Cangeroes met twee damesteams in 
eredivisie basketball 
Basketballvereniging Utrecht Cangeroes schrijft in seizoen 2019-2020 twee 
teams in in de eredivisie. Het eerste damesteam en vrouwen onder 20 (VU20). 
De club is in volle gang met de voorbereidingen. Er is geld om te starten, 
Ramon Kuipers heeft getekend als headcoach voor het damesteam en Ruben Horeman neemt de VU20 
onder zijn hoede. Namen van spelers zijn nog niet bekend, wel vinden er al selecties en gesprekken 
plaats. De organisatie van deze topsportambitie is in handen van Stichting Utrecht Cangeroes Topsport, 
die onlangs is opgericht. Het wachten is op goedkeuring van de Nederlandse Basketball Bond.  

Utrecht Cangeroes basketball bestaat 55 jaar en is de grootste basketballvereniging van Utrecht. De club kent 
een lange geschiedenis van zowel dames- als herenpromotiedivisie, maar sinds een aantal jaar is duidelijk dat 
de vereniging echt in de lift zit. Zowel als het gaat om ledenaantallen en dan met name jeugd, maar ook als het 
gaat om ambitie. Belangrijke stappen daarin zijn het beheer over een eigen sporthal in de wijk Lunetten sinds 
2015 en het samengaan met BC Utrecht in 2017. Utrecht Cangeroes is een belangrijke trekpleister geworden 
voor zowel jonge, startende jeugd als toptalenten. In de sporthal heerst een ouderwets clubgevoel. Al in 2015 
startten BC Utrecht en Cangeroes samen een samenwerking op het gebied van meidenbasketball, de 
zogenaamde ‘meidenlijn’. Dit blijkt een stabiele en sterke lijn en begint zijn vruchten af te werpen. Het niveau is 
nu al hoog. Het huidige dames 1 strijdt op dit moment in de play-offs om de hoogste plek in de promodivisie. 
Dames 2 staat in de play-offs van de eerste divisie. VU18 opereert ook op het hoogste landelijke niveau. Het 
huidige VU20 speelt al eredivisie. Het is een logische stap om dames 1 en VU20 (weer) in te schrijven voor de 
eredivisie. Het doel is met de dames en VU20 vaste waarde te worden in de line-up van die competities.  

Damesteam 

Headcoach van de dames, Ramon Kuipers, coacht al langere tijd damesbasketball. Zowel bij clubs als bij de 
Orange Angels. Vorig jaar won hij met Royal Eagles nog de Nationale Beker VU20 en eerder was hij onderdeel 
van de coachingstaff Orange Angels. Deze dames dwongen in 2014 met een bronzen medaille op het EK VU16 
promotie naar de A-divisie af. Afgelopen jaar was Kuipers headcoach bij het heren promotiedivisieteam van 
UBALL. Kuipers is blij met de nieuwe ontwikkelingen in Utrecht: “Een grote vereniging met een eigen sporthal én 
een geweldige meiden- en dameslijn biedt een enorme kans om vol vertrouwen de stap naar de eredivisie te 
maken. En met het doel als club een vaste waarde op het hoogste niveau te worden! We zijn met de technische 
staff nu druk met de invulling voor het team. Dat is nog wel een uitdaging, omdat we nu beginnen met bouwen 
op het hoogste niveau. En ook omdat we de VU20 en het damespromoteam op niveau willen hebben. Ik kijk uit 
naar de mooie dingen die staan te gebeuren in Utrecht.”  

Stichting Topsport Utrecht Cangeroes 

Stichting Topsport Utrecht Cangeroes is opgericht om topsport basketball in regio Utrecht onder de vlag van BC 
Utrecht Cangeroes te bevorderen en te faciliteren. Daarnaast om financiële risico’s af te dekken en de vereniging te 
beschermen. Deze missie krijgt gestalte door: 

- De meest aantrekkelijke club te zijn voor topbasketball in de regio Utrecht. 
- Beoefening van topsport basketball in regio Utrecht, met prestatie om te winnen.  
- Met zo veel mogelijk eigen opgeleide spelers.  
- Met een ondersteunende staff (gelijke mate man/vrouw).  
- Waardering voor sponsoren en (vrijwillig) betrokkenen.  
- Het aantrekken en genereren van financiële middelen ter ondersteuning van de topsportteams van BCUC. 
- Damesbasketball.  
- Positieve sport cultuur. 

De stichting kan al aan de slag met startgeld, in de vorm van de ‘club van 500’ en andere donaties. Meer 
sponsoren zijn zeer welkom.  

• Vragen algemeen: Eveline Sissing, 06 1714 5828, communicatie@utrechttopsport.com
• Contact over sponsoring:  Wendy Mak, 06 5588 7103, sponsoring@utrechttopsport.com


