
3x3 basketball



3x3 basketball
De Urban teamsport 
3X3 basketball is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de #1 Urban teamsport 
in de wereld. Deze kersverse Olympische sport biedt sportiviteit én 
maatschappelijk potentieel: de spelers leren bijvoorbeeld alles over teamwork, 
verantwoordelijkheid, flexibiliteit en het snel nemen van beslissingen. De sport 
laat zich typeren door de sterke communityvorming. De wedstrijden spelen 
zich af op een half basketbalveld met één basket. Steeds meer gemeenten 
faciliteren 3X3 basketbalcourts in de wijk. 

De basketbalinstallaties voor 3X3 van Nijha hebben een in hoogte verstelbare 
ring, zodat je het spel snel aanpast voor volwassenen naar kinderen en 
andersom. Met een hufterproof backboard kunnen ze tegen de stoten die ze 
op straat krijgen. 

Nijha heeft de installaties ontwikkeld samen met de Nederlandse 
streetballscene. Ook werken we samen met 3X3 UNITES. Zij geven 
leiderschapstraining aan jongeren en ondersteunen gemeenten bij structureel 
gebruik van de velden.

Bekijk
website

https://whsports.nl/product-categorie/urban-sports/3x3-basketbalveld/


Waarom
3x3 basketball?

• Studies tonen aan dat 3X3 basketball als straatsport veel te bieden heeft, 
vooral omdat de jeugd het zelf organiseert, waardoor ze zichzelf door 
middel van de sport ontwikkelen.

• Samen met 3X3 UNITES denken wij met Nederlandse gemeenten mee  
over de ontwikkeling van de openbare ruimte en het sociale domein door 
middel van het aanbieden van 3X3 basketbal. De combinatie van de 
leiderschapstraining van 3X3 UNITES voor jongeren uit de omliggende 
community en onze hoogwaardige basketbalcourts, is al op verschillende 
plekken door het land een succesformule gebleken.



Onze
samenwerking
met 3X3 UNITES

Wij proberen op onze beurt in de sport een positief verschil te maken. Omdat 
wij overtuigd zijn van de positieve impact van 3x3 UNITES zijn wij partner 
geworden. Naast dat zij de 3x3 sport naar een hoger niveau tillen, houdt de 
organisatie zich vooral bezig met het inspireren van jongeren door het leader 
programma. Door het leader programma ontwikkelen jongeren life-skills maar 
worden ook uitgedaagd om hun ambities vast te stellen en na te streven. De 
3x3 courts in de openbare ruimte maken het mogelijk om invulling te geven 
aan diverse maatschappelijke thema’s die binnen gemeenten spelen. Naast 
het court kunnen wij ook een circulaire invulling geven aan de aankleding (zoals 
zitbanken) en het beschikbaar stellen van spelmateriaal door middel van het 
plaatsen van een Sportbox - XS. 

Sports for development

Bekijk
website

https://www.3x3unites.com/


https://www.youtube.com/watch?v=slxKkAK9WOo
https://www.youtube.com/watch?v=i_OzpTi3Uz0
https://www.youtube.com/watch?v=_qohctOsZNY


/  Patmos Evolution /  Patmos Flex /  Patmos Master

Onze 
3x3 vloeren

Bekijk
website

https://whsports.nl/product/patmos-evolution/
https://whsports.nl/product/patmos-flex/
https://whsports.nl/product/patmos-master/
https://whsports.nl/product-categorie/modulaire-sportvloeren/sportvloeren/


De basketball
SportBox
Altijd toegang en altijd beveiligd
Wij vinden wij dat iedereen moet kunnen sporten én dat iedereen de 
mogelijkheid moet hebben om dit met kwalitatief hoogwaardig materiaal te 
kunnen doen. Sterker nog; dit zou de nieuwe norm moeten zijn. De SportBox 
biedt hierin voldoende perspectief!

De SportBox is een opslagruimte voor fitness- en trainingsmaterialen die op 
verschillende plekken kan worden geplaatst. Gebruikers kunnen zich registreren 
via een app en middels een app & move concept kunnen gebruikers de box 
openen, trainingen reserveren en oefeningen bekijken. Ook is het mogelijk 
om de SportBox uit te voeren met een RFID sleutel. De SportBox is voorzien 
van in- en uitschuifbare lades en een zonnecel met oplaadmogelijkheden (via 
USB). De original en de light uitvoering zijn uitgerust met diverse fitness- en 
trainingsmaterialen. De inhoud kan zelf worden samengesteld en wordt met 
een intelligent camerasysteem beveiligd (tegen diefstal en onbevoegd gebruik). 
Bij de SportBox - XS is er ruimte voor kleine materialen zoals een voetbal, 
basketbal of tafeltennisbatjes en deze is optioneel ook leverbaar op een 
standaard. De SportBox - XS-padel is speciaal ontworpen voor padelrackets 
en (basket)ballen.

Bekijk
website

https://www.youtube.com/watch?v=_qohctOsZNY
https://www.youtube.com/watch?v=g4uBS4urc_U
https://whsports.nl/product-categorie/outdoor-fitness/sportbox/


‘Ik stond jaren geleden al met een krijtje
de lijnen van het veld af te tekenen..‘

‘Ik hoop fulltime jongeren te kunnen hel-
pen en coachen.‘

Ti Vargas Grin zorgde er eigenhandig voor dat er twee 3x3 basketbalvelden zijn aangelegd aan het Ruijterplein in Bussum. Met krijt tekende hij jaren geleden de lijnen al af. 
Niet veel later zorgde de gemeente voor permanente lijnen en nu ligt er een volledig Legacy Court. In zijn eigen dorp. Waar kwam de wens vandaan en wat zijn de eerste 
ervaringen op het basketbalveld?

Ti Vargas Grin is met zijn 43 jaar waarschijnlijk één van de oudste leaders 
bij 3X3 UNITES maar het lijkt erop dat hij zich meer en meer met zijn 
lievelingssport gaat bezighouden. Zeker nu hij er eigenhandig voor gezorgd 
heeft dat er twee 3x3 basketbalvelden zijn aangelegd aan ‘zijn‘ Ruijterplein in 
Bussum.

Mede door werk (bij de radio) verloor Ti enige jaren geleden zijn grote passie 
uit het oog. Door een tekort aan beweging, kwam hij alleen maar aan. Tot het 
moment dat zijn weegschaal de 130 kilogram aantikte. Toen was de maat 
vol. Het was Vince Carter die hem inspireerde om weer meer in beweging 
te komen. Op een afgetrapt veldje, tekende hij zijn eigen basketbalveld af. 
Niet veel later schreef hij een brief aan de gemeente met het verzoek om 
permanente lijnen aan te brengen. Als tegenprestatie zou hij netten in de 
baskets hangen.

Daarmee was er een zaadje geplant, want.. wat als hij meerdere individuen 
bij elkaar kon brengen? Een Twitteraccount en een advertentie bij de lokale 
supermarkt zorgden ervoor dat er zowaar meerdere mensen kwamen 
opdagen.

Vanuit de groeiende groep basketballers ontstond logischerwijs de wens om 
het oude basketbalveld te vernieuwen. Ti stuitte, na wat veldwerk, al snel op de 
velden van 3X3 UNITES. De Legacy courts in Amsterdam waren fantastisch en 

die moesten er ook komen in Bussum. Ti was vastbesloten.
Ti werd door Mark Schuurman (van 3X3 UNITES) al snel benaderd om de 3X3 
Leader course te volgen en die cursus zorgde ervoor dat Ti veel bewuster werd 
van de rol van betekenis die hij kan spelen voor jongeren.

‘Als ik kijk naar de toekomst hoop ik over vijf jaar fulltime als coach bezig te 
zijn en dan vooral voor jongeren. Ik hoop dat ik een grotere rol kan spelen bij 
3X3 UNITES, en dat nog veel meer stichtingen, organisaties en projecten op 
mijn pad komen. Ik hoop terug te kunnen kijken op een mooie periode waarin 
ik gegroeid ben en waarin ik een positieve impact heb op andermans leven. Ik 
zie mezelf heel erg in de jongeren waarmee ik werk en dan bedenk ik mij hoe 
luxe het zou zijn geweest als ik een coach had gehad in mijn tienerjaren. Ik hoop 
zoveel mogelijk met jongeren te kunnen werken, omdat ze nog voor zoveel 
keuzes komen te staan en ook al hebben. Misschien nu nog wel meer dan toen 
ik een tiener was. Hoe fijn is het dan als je iemand hebt waar je van kan leren 
die buiten je persoonlijke kring ligt? Ik hoop dat ik zo iemand mag zijn.‘



3x3 UNITES
biedt..

Legacy Courts 
Samen met 3X3 UNITES en Nijha leggen wij Legacy Courts aan om de sport 
steeds toegankelijker te maken voor het grote publiek.

3x3 for development boek
Studies tonen aan dat basketball als straatsport veel te bieden heeft, vooral 
ook omdat de jeugd het zelf organiseert. Waardoor ze zichzelf door middel van 
sport ontwikkelen. Dit is de manual om als middel in te zetten in verschillende 
maatschappelijke projecten.

Docentenworkshop
Over het hoe en waarom 3x3 past binnen het onderwijsaanbod.

For business
Lezing over zelfsturing binnen teams.

Clinic
Kennismakings clinics voor scholen of verenigingen.

Leader Courses
Leader Courses over 3X3 basketball, community building, positief coachen en 
life skills.



Duurzaam
buitenmeubilair
Naast het basketball court
Zitgelegenheid naast het basketball court hoort erbij. Om als wissel plaats 
te nemen, even uit te rusten of als toeschouwer gewoon te genieten van het 
basketball. Buitenmeubilair van GreenMatter is hiervoor een verantwoorde en 
circulaire oplossing. Het buitenmeubilair is namelijk allemaal vervaardigd uit 
gerecyled kunstgras. Met ons innovatieve verwerkingsproces kunnen wij oude, 
versleten kunstgrasvelden weer verwerken tot nieuwe, circulaire producten die 
naar verwachting minimaal 50 jaar mee gaan. Scan de QR-code en lees het 
volledige verhaal van GreenMatter!

Bekijk
website

https://whsports.nl/product-categorie/greenmatter/greenmatter-buitenruimte/


#IMPROVINGISWINNING

https://www.3x3unites.com/
http://www.whsports.nl

