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Verslag basketbaltrip China  

(Roy van Tetering ma3c) 
  

De getalenteerde U16 Giants mochten  aan een uniek en 

geweldig Chinabasketbalavontuur deelnemen. 

 

De Giants ervaren een actievolle week waarin ze een totaal van 

9 basketbalwedstrijden  gespeeld, waarvan 4 wedstrijden tegen 

China's top highschool teams, 1 wedstrijd tegen de middelbare 

school -Nike League Champion en 4 toernooiwedstrijden tegen 

de Beijing International scholen en clubs. 

 

Het team studeerde Chinees aan de Tsinghua High school, zag 

een aantal van de wereldwonderen en genoot van de receptie bij 

de Nederlandse ambassade. Tevens maakten ze kennis met de 

Chinese tafelmanieren, waaronder het eten met stokjes. Ook 

beoefenden de spelers de geavanceerde 

onderhandelingsvaardigheden aan de Silkmarkt . 

 

Uiteraard waren ze erg trots op het winnen van het Beijing 

International Youth Basketball ( BIYB ) toernooi Championship. 

  

  

Op maandag 30 mei begonnen de spelers aan hun 

spannende reis naar Beijing China, ondersteund door het 

personeel en een aantal enthousiaste ouders om te 

trainen en te concurreren met de top basketbal 

programma's in China. 
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Dinsdag 31 mei kwamen ze na een vlotte KLM-vlucht  in Beijing.  Om een jetlag te vermijden, 

gingen we meteen naar onze gastheren van de Tsinghua 

Highschool ( de 10 jaar op rij Chinese 

Nationale Kampioenen en de meest prestigieuze Basketball Academy in heel China) voor een 

intensieve training van de Chinese coaches samen met de Tsinghua senior highschool ploeg. 

 

  

Op woensdag 1 juni waren de Giantsspelers  

klaar om een culturele academische uitwisseling 

te ervaren door het bijwonen van de les aan de 

Tsinghua Highschool. ’s Middags speelden ze 

een wedstrijd tegen de Tsinghua Nationale 

Kampioenen en leverden ze een geweldig spel . 

Ze verloren met slechts 16 punten van het 

oudere, snellere, grotere, en sterker en zeer 

indrukwekkend Tsinghua team.  

 

  

  

 
 

 

De vermoeidheid van het beklimmen van de Grote Muur van China was merkbaar in het 

eerste deel van de wedstrijd tegen Zhongguancun No.1 Highschool , die op de 4de plaats 

eindigden in China. De Giants verloren deze wedstrijd met een klein verschil.
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Vrijdag 3 juni we werden ondergebracht bij 

Ambassade van het 

Koninkrijk der Nederland door ambassadeur 

Ron Keller en Counsellor van Onderwijs 

David Pho voor een geweldige leerervaring 

en een diepte-interview met ambassadeur 

Keller door de Giants spelers . Vervolgens is 

de Verboden Stad bezocht. 

 

 

 

Zondag 5 juni werd de halve finale gespeeld tegen Beijing City International School , die 

geen partij was voor de Giants , die " on Fire " waren. Na het genieten van een heerlijke 

Chinese lunch maakten ze kennis met de Beijing Falcons in de finale.  

 

Maandag 6 juni stond de terugreis gepland. Het was een leuke, maar vermoeiende reis! 

 

Op de luchthaven Schiphol werd de ploeg 

verwelkomd met spandoeken en vlaggen door 

een enthousiaste groep van familie en vrienden . 

De spelers zitten weer op school en ze delen hun 

ervaringen met anderen. Ook geven ze interviews 

aan onder andere NOS, CNN, CBS en ESPN. 

   

  

 


