
Chris Willems, de ‘magische factor’ 
van BC Kimbria: ‘Jeugd trainen is 
ontzettend leuk en dankbaar’ 
24-10-2021 om 10:00 door Ton Reijnaerts 

 
Chris Willems (in het midden onder de basket) zet zich al jaren in voor de jeugd van BC 
Kimbria.Afbeelding: BC Kimbria 
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• Tweet 

• LinkedIn 

Maastrichtenaar Chris Willems (23) speelt sinds zijn vijftiende in de hoofdmacht van 
tweededivisionist BC Kimbria. Op veertienjarige leeftijd begon de begaafde speler al met het 
trainen van jeugdteams. 

Na jarenlang jeugdspelers in alle leeftijdscategorieën te hebben opgeleid, heeft Chris 
Willems zich sinds kort vastgebeten in een nieuwe belangrijke clubtaak. Hij is toegetreden 
tot de technische commissie van BC Kimbria en gaat nu onder andere de doorstroming van 
jeugd naar senioren bevorderen. Ook gaat hij op breed vlak jeugdtrainers ondersteunen. 
Bijvoorbeeld ook in de contacten met ouders. „Mijn nieuwe taak wil overigens niet zeggen 
dat ik in de toekomst geen jeugdteams meer ga trainen. Als een leuk team mijn pad kruist, 
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zou het zomaar kunnen dat ik het weer oppak. Jeugd trainen is immers ontzettend leuk en 
dankbaar, zeker als spelers gemotiveerd zijn. De allerleukste leeftijd vind ik persoonlijk de 
negen tot twaalfjarigen.” 

Keuze 

Het was toeval of niet ook de leeftijd Willems zelf ook kennismaakte met basketbal. Cor 
van der Groep, een oud-basketbalspeler van Kimbria, organiseerde op zijn basisschool een 
toernooitje. Chris bleek een natuurtalent. Hij startte bij BC Kimbria en kreeg al snel een 
uitnodiging van Weert, om daar de basketbalacademie te volgen. Willems koos, in overleg 
met zijn ouders, echter voor de havo en BC Kimbria. 

Ambitie 

Na een maatschappelijke stageopdracht van school startte hij daar met veertien jaar ook al 
als hulptrainer. „Dat was ik feite al”, zegt hij. „Ik ben een pointguard, die moet het 
spelplan van de coach begrijpen en het spel van het team leiden.” Op de belangrijkste 
teampositie belandde hij quasi automatisch omdat hij in de jeugd al de speler was die het 
beste kon dribbelen en de bal opbrengen. Ook scoren, rekening houden met de shot clock en 
wedstrijdklok en het resterende aantal time-outs van beide teams waren besteed aan de 
‘magische factor’ van Kimbria. De grote doorbraak bleef echter uit. Verklarend: „Rond 
mijn zestiende ben ik nogal wat kilootjes bijgekomen. En dat in feite altijd zo gebleven.” 
Ambities om hogerop te spelen heeft Willems niet meer. „Tweede divisie landelijk is een 
goed niveau en ik heb ook nog een prima en drukke baan als financial & control officer. 
Kimbria is ook een voortreffelijke vereniging. En ik zet me in om dat ook in de toekomst zo 
te houden.” 

 


