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Johnny Bach

COACH VOOR HET LEVEN
Tekst: Jelte Posthumus
Foto’s: o.a. Boston Celtics en Fordham University

H ij leerde in de jaren dertig basketballen in Brooklyn, maakte 
het begin van de NBA mee, werd een van de jongste 

universiteitscoaches in Amerika en was de man achter de beroemde 
verdediging van de Bulls van Michael Jordan. Johnny Bach overleed 
vorige maand op 91-jarige leeftijd. ‘Een les in de geschiedenis van het 
basketball’, zo omschrijft ex-Bulls-coach Phil Jackson hoe het was om 
hem aan zijn zijde te hebben. Ook over zijn familiegeschiedenis in 
Nederland wilde Bach meer te weten komen.

‘Heren, vandaag is een mooie dag om te 
sterven’. Met die macabere boodschap begroet 
Johnny Bach begin jaren negentig vaak de 
spelers van de Chicago Bulls als hij 's ochtends 
de trainingshal in de noordelijke buitenwijken 
van Chicago binnenwandelt.

Misplaatste humor? Als iemand tijdens zijn 
leven geconfronteerd wordt met de dood is het 
Bach wel. Als marinier ziet hij de verwoesting 
die de atoombom op Nagasaki aanricht. Zijn 
broer Neil, piloot bij de luchtmacht, komt tijdens 
de Tweede Wereldoorlog om. En als gevolg 
van het stressvolle bestaan als NBA-coach staat 
Bachs hart in 1995 anderhalve minuut stil.

Zijn verwijzing naar de dood is ook geen 
gekunstelde poging om Michael Jordan, Scottie 
Pippen en de andere Bulls te motiveren. Nee, 
ex-militair Bach is bloedserieus. Sport is als 
oorlog. In de NBA overleef je alleen met een 
ijzeren discipline, door te oefenen tot je erbij 
neervalt en door totale toewijding aan het 
teambelang.

Op basis van die heilige overtuiging ontpopt 
Bach zich begin jaren negentig als het brein 
achter de beroemde, verstikkende verdediging 
van de Chicago Bulls. Hij doopt hem de 
‘Doberman’-verdediging. ‘Want spelers weten 
dat een Doberman een grote, lelijke, gemeen 
uitziende hond is.’ Die verdediging is de basis 
van de eerste drie titels van de Bulls, in 1991, 
1992 en 1993.

NEDERLANDSE GROOTVADER
Bach komt in 1924 ter wereld in Brooklyn, een 
paar minuten eerder dan zijn tweelingbroer 
Neil, die eigenlijk Cornelius heet en vernoemd 
is naar de Nederlandse grootvader van de 
jongens. Cornelis Bach emigreert aan het einde 
van de negentiende eeuw samen met zijn 
vrouw vanuit Amsterdam naar Amerika.

In Brooklyn wonen de broers Bach onder 

meer tussen grote groepen Nederlandse, Ierse 
en Duitse immigranten. Het leven is er niet 
gemakkelijk. Bach beleeft zijn jeugd tijdens de 
Grote Depressie, die Amerika in de jaren dertig 
teistert. Het basketball wordt de broers op 
de vele pleintjes in Brooklyn met de paplepel 
ingegoten. Johnny staat in New York al gauw 
bekend als een groot talent.

Als zijn vader en broer zich tijdens de Tweede 
Wereldoorlog bij de Amerikaanse marine 
en luchtmacht melden voelt hij zich echter 
geroepen om hun voorbeeld te volgen. Hij 
dient als officier bij de marine. Zijn schip komt 
enkele dagen na de val van de atoombom aan 
in Nagasaki. ‘Na die ervaring was de luchtigheid 
van mijn jeugd voorgoed verdwenen’, zei hij 
later.

BOSTON CELTICS
Na de oorlog speelt Bach tijdens het seizoen 
1948-1949 bij de Boston Celtics, in de pas twee 
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jaar oude Basketbal Association of America, 
de voorloper van de NBA. Een van zijn 
ploeggenoten is Hank Beenders, die op zijn 
achtste Haarlem vaarwel moet zeggen en de 
eerste ‘echte’ Nederlander in de NBA wordt. ‘Een 
grote, rustige vent met een goed schot’, aldus 
Bach.

Aan het begin van zijn tweede seizoen bij de 
Celtics, die in de zojuist opgerichte NBA spelen, 
gooit een blessure roet in het eten. Bach wordt 
basketballcoach bij Fordham, de New Yorkse 
universiteit waar hij studeerde, en trouwt met 
Eileen Henry. Afbeeldingen van deze Miss New 
York 1946 hangen overal in de stad. Ook Johnny 
is een bekendheid, het universiteitsbasketball is 
in die tijd vele malen populairder dan de NBA.

TERUG NAAR DE NBA
Bach werkt achttien jaar lang voor Fordham en 
is tien jaar lang coach van Penn State. Na een 
korte tussenpauze als piloot lonkt plotseling 
opnieuw de NBA. In 1979 – hij is dan 55 – wordt 
Bach assistent bij de Golden State Warriors en 
vanaf 1983 is hij er drie seizoenen hoofdcoach. 
Maar in de wat vrijere rol als assistent blijkt Bach 
later pas echt tot zijn recht te komen.

In 1986 vraagt Bulls-coach Doug Collins hem 
om zijn assistent te worden in Chicago. Zij 

kennen elkaar nog van de Olympische Spelen 
in München van 1972, waar Bach assistent 
van het Amerikaanse team is en Collins deel 
uitmaakt van de selectie. Bach is recht door zee, 
gaat voor de spelers door het vuur en gebruikt 
doorlopend militaire uitdrukkingen. Het maakt 
hem mateloos populair bij jonge spelers als 
Horace Grant en Scottie Pippen. En zelfs bij de 
afstandelijke Jordan.

PIJNLIJK AFSCHEID
In 1989 ruimt Collins het veld voor Phil Jackson. 
Die weet van de Bulls een kampioensteam te 
smeden. Hij leunt daarbij sterk op zijn assistent 
Tex Winter, de man van de ‘Triangle’-aanval, en 
de verdedigende inzichten en levenservaring 
van Bach. In 1991, 1992 en 1993 winnen de 
Bulls hun eerste drie titels. In 1994 wordt Bachs 
contract echter niet verlengd. Het gerucht 
gaat dat de Bulls ontstemd zijn over Bachs 
bijdrage aan het boek ‘The Jordan Rules’, waarin 
journalist Sam Smith de keerzijde van Jordans 
ultra-competitieve karakter schetst.

Bach gaat aan de slag als assistent bij de 
Charlotte Hornets. Zijn vertrek bij de Bulls blijft 
echter pijn doen. Zijn huwelijk strandt en de 
stress van zijn bestaan als NBA-coach wordt 
groter en groter. Bach krijgt een hartaanval en 
heeft een confronterende bijna-doodervaring. 
Hij gaat rustiger aan doen, onder meer door te 
gaan schilderen. Maar Bach kan niet stilzitten. 
En dus blijft hij coachen. Eerst bij de Detroits 
Pistons en later bij de Washington Wizards. 
Michael Jordan maakt daar in 2001 zijn tweede 
comeback in de NBA en zorgt ervoor dat Bach 
een plekje op de bank krijgt.

NEDERLANDSE WORTELS
Rond die periode maakt Bach een rondreis 
door Europa. In een archief in Amsterdam 
zoekt hij naar informatie over zijn Nederlandse 
afkomst. Maar hij komt niet ver, door de 
taalbarrière. Later, vlak voor zijn dood, komt 
hij onder meer te weten dat zijn Nederlandse 

wortels in Kampen en Deventer liggen, waar 
zijn overgrootvader een winkel had, en dat de 
Bachs ooit vanuit Duitsland naar Nederland 
emigreerden.

In 2003 keert de inmiddels 79-jarige Bach terug 
op het oude nest, bij de Bulls. Maar in 2006 zegt 
hij de NBA voorgoed vaarwel. Stilzitten, dat is 
aan Bach echter nog steeds niet besteed. Tot 
vorig jaar werkt hij als coach voor een aantal 
middelbare scholen in Chicago. Maar zelfs 
Johnny Bach heeft niet het eeuwige leven. Eind 
2015 krijgt hij weer een hartaanval. Het gaat 
vervolgens snel slechter met hem. 18 januari 
blijkt uiteindelijk zijn ‘mooie dag om te sterven.’ 
Zijn overlijden is groot nieuws in de NBA. ‘Hij 
was meer dan een coach voor mij’, reageert 
Jordan. ‘Hij was een echte vriend.’

Jelte Posthumus schrijft een boek over spelers, coaches 
en clubbestuurders met Nederlands bloed die sinds 1946 
actief waren in de NBA. Lang voordat moderne profs 
als Rik Smits en Francisco Elson de oversteek waagden. 
Johnny Bach is een van hen. Meer informatie:  
www.nederlanders-nba.nl.

https://www.youtube.com/
watch?v=hW6Lx_pBDQ0

Remembering Johnny Bach

https://www.youtube.com/
watch?v=EMtfegoknR4

SportsTalk Live: Remembering Longtime 
Bulls Assistant Johnny Bach

https://www.youtube.com/
watch?v=v0RTRvq8FQU

Johnny Bach Tribute by FordhamAthletics



60 61

Sponsors & partnersSPONSORS & 
PARTNERS

SPONSORS/PARTNERS
Wij zijn actief aan het zoeken naar bedrijven met een bijzondere belangstelling voor het basketball. Lees je dit 
bericht en denkt je te kunnen bijdragen aan de continuïteit van dit basketballmagazine, neem dan contact met 
ons op. We maken graag een afspraak om over de mogelijkheden te praten.   
Klik hier voor contact met ons: info@basketballmagazine.nl

Vanuit Zaltbommel levert Paul Meijering 
Stainless Steel sinds 1989 dagelijks 
wereldwijd, direct uit eigen, voorraad 
buizen, platen en componenten in zowel 
roestvast staal als special alloys. Het 
verkoopteam bestaat uitsluitend uit 
mensen met uitgebreide vakkennis, het 
voorraad assortiment is aanzienlijk en er 
wordt een service verleend die verder gaat 
dan standaard.

De voorraad van ca. 4.500 ton bestaat 
uit ca. 11.000 verschillende artikelen, 
welke voornamelijk geleverd worden aan 
handelsbedrijven, (petro-)chemische & 
voedingsmiddelen industrie, constructie en 
offshore industrie.

In 2015 exporteert Paul Meijering Stainless 
Steel  haar buizen en componenten 
dagelijks naar zo’n 55 landen wereldwijd.

Sinds februari 2015 is Paul Meijering 
Stainless Steel official sponsor van het 
Nederlands Mannen Team basketball. 
 
http://www.paulmeijering.nl

KIA ROTTERDAM HOOFDWEG 163 TEL. (010) 304 03 30 
 
 

KIA DEN HAAG KERKETUINENWEG 26 TEL. (010) 304 03 30 
 
 

KIA LEIDERDORP WEVERSBAAN 12 TEL. (070) 36 66 100 
 
  

KIA VOORBURG REUVENSLAAN 1A TEL. (071) 76 00 600 
 
 

KIA SCHIEDAM ́ S-GRAVELANDSEWEG 396 TEL. (070) 386 32 01 
 
 

KIA ZOETERMEER EDELGASSTRAAT 6 TEL. (079) 36 16 444 

WWW.AUTOHAAGZEEUW.NL/KIA

Kia Autohaag Zeeuw is sponsor van  
Rotterdam Basketbal

REBOUND WORDT IN HET SEIZOEN 2015-2016 GESTEUND DOOR:

Rebound wordt uitgegeven 10 x in het basketballseizoen en verschijnt 
omstreeks de eerste van iedere maand. Meestal na het weekend na de 
eerste van de maand. Met minstens 60 pagina’s over je favoriete sport.

In het basketballseizoen 2015-2016 komt Rebound uit op: 

no 31 oktober 2015
no 32 november 2015
no 33 december 2015
no 34 januari 2016
no 35 februari 2016
no 36 maart 2016
no 37 april 2016
no 38 mei 2016
no 39 juni 2016
no 40 zomer 2016

Een abonnement voor tien digitale nummers kost € 24,95.  
Losse nummers via de APP’s € 2,99.

LEES NU REBOUND DIGITAAL
NU OOK OP JE TABLET OF SMARTPHONE!

Rebound verschijnt als eenAPP voor Apple tablets, en een APP  
voor Android tablets maar ook in een versie leesbaar op je PC of
Laptop. Hieronder de links.
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