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Inleiding
Ook in het seizoen 1977/1978 is het goed g€gaan met het basketball in Nederland- Voorbeelden daarvan zijn:
.
-

goedkeuringbeleidsnota'sbasketballstimulering
en jeugdbasketball,
een ledengroeivan ongeveer11%,waardoor het gesteldedoel (40.000ledenin 1980)naderbijkomt,
een zevendeplaatsvoor het nationaleherenteambij de EuropeseKampioenschappen
in België,
een tiende plaatsvoor het nationaiedamesteambij de EuropeseKampioenschappen
in Polen,
eenderdeplaatsvoor het rolstoelbasketballteam
bij de EuropeseKampioenschappen
in Frankrijk(hoewelhet
team zelf dit teleuÍstellendvindt, is dit een gÍootse prestatie),
- een toenemendedemokratiseringvan de NBB,
' een financieelgezondeNBB,
. de openingvan een fraai nieuw bondsbureau.
Uiteraard zou deze opsommingkunnen worden uitgebreid.Het is echter duidelijkdat een bestuurzich vaker
moet bezighoudenmet kwestiesdie mindergoedlopen.Toch krijgendie injaarverslagenin het algemeenweinig
aandacht.Aangezienhet bestuuÍ echtermeent,dat de problemenin het afgelopenseizoengroter zijn geworden
en in aantalzijngegroeid,lijkt het onsjuist ook eenopsommingte gevenvande grootste'probleem-onderwerpen'
vooÍ het bondsbestuuren de besturenvan de DamesLiga en Topsport Liga:
.
-

de kwaliteit en samenstellingvan deze besturen,
d€ (te) grote werklastvoor het personeelvan het bondsbureau,
de problemenrond bondscoaches,en met name de affairerond Jan Janbroers,
de vele tijdrovendeen niet gemakkelijkewerkzaamhedenrond het nationaleherenteam,
de toekomst van sponsoring,
de herstruktureringvan de NBB en de financiëlepositievan de topclubs
de verhoudingtussenNBB en liga'sen tussenNBB en distrikten c.q. rayons,
de opstellingvan nieuwereglementen,€n met name van nieuwestatuten,
de financiêleonderbestedingvoor basketballstimulering
en alle overigekwestiesrond rekreatiebasketball.

Enkelevan deze punten behoeveneen nadeÍe to€lichting.
De huidigesamenstelling
van het bestuur heeft ertoe btgedragen,dat enkelebestuursledeneen te zwaretaak
hebbengekregen.Bovendienheefteenbelangrijkdeelvanhet bestuur,waaronderhet geheledagelijksbestuur,te
kennengegevenvooÍ of in 1980,definitiefalsbestuurslidte zullenaÍtreden.Eenen anderhoudtin,dat er snelmeer
en capabelebestuursledenmoeten komen, aangezienanders de kontinuiteit geschaadkan worden. Het
funktionerenvan de geh€lebond, met inbegripvan de DamesLigaende TopsportLiga,zoudangevaarlopen.Dit
probleemmag niet onderschatworden!
Het bondsbureaublijít overbelast,hetgeenw€llichtinherentis aande aard van eensportorganisatie.
Nietteminis
het de niet gemakkelijketaak van het bestuur ervoor te zorgen,dat dit probleembinnen de grenz€nvan het
maatschappelijk
aanvaardbaÍewordt gehouden.De rijksoverheidheeítopdrachtgegeventot een nieuwestudie
over de optimaleomvang van bondsbureaus.Naar ons oordeel zal dit geenéénduidigeuitkomst op kunnen
leverenwegensde grote veÍschillenin takenpakkettussende bureausvande diversesportbonden.Medehierom
en vanwegede door de regeringvoorgesteldebezuinigingenzou opnieuweensituatiekunnenontstaan,waarbt
verleendesubsidieonvoldoendeis om een goedeorganisatiete waarborgen.Dit zou bepaaldniet leidentot een
beter werkklimaat.Uiteraardis er weleenbeterwerkklimaatontstaandoor de verhuizingnaaronsnieuwe(eigen)
pand aan het Frederiksplein.Het zou echter wenseltkzijn eenbeleidsplanvoor het bondsbureaute ontwerpen,
waarin wordt ingegaanop het takenpakket na de herstÍuktur€ring,de daarbij gewensteomvang en een
toekomstig€rechtspositieregeling
voor het personeel.
SponsoringheeÍtveelaandachtgevraagdvanhet bondsbestuuren vanhet bestuurvande TopsportLiga,zowelin
verbandmet eenaantalkonkreteproblemen(TripperJeans' Punch;Brutus- RacingAmsterdam)alsin verband
met de algemenesituatie rond d€ spoÍtsponsoring.De uitspraak van de ligavergaderingen de algemene
vergaderingom de binnen de NederlandseSpoÍt Federatietot stand te brengenafsprakenop voorhandte
aksepteren als bindend voor de NBB heeft duidelijk bijgedragenaan eenverbetering van de algemenesituatie. Nu
inmiddelsalle betrokken bonden daarmee akkoord ztn gegaan,mag worden gehoopt,dat de NSF en de
Nedetlandsesportperstot overeenstemmingkunnen komen over een aantalgedragsaíspraken.
Het zou zeer
teleurstellendzijn,indiende houdingvan de sportperseenverliesvoor de georganiseerde
spoÍt van jaarlijkszo'n

f 35 miljoen, tot gevolg zou hebben waaÍvoor uiteraaÍd geen andere financieringsbron te vinden is. Een wel
gehoorde stelling dat alles 'weer net zo zou worden als vroeger' is onjuist. Overigens is, mede door de trage
voortgang,de sponsoÍsituatiebinnen de NBB in het seizoen1978-1979
bepaaldniet rooskleurig.Het bestuur
verwachteenstabiliseringvan de sponsorsituatje,
per
met wellichteenÍeitelijkwat lagermaximumsponsorbedrag
jaar, indien de gewensteovereenstemmingtussen georganise€Ídesport en sportpeÍs tot stand komt. D€
gemiddeldeverlagingis voor het bereiken van een gezonde Íinanciëlestruktuur van de verenigingenniet
onw€nselÍk.
De herstÍuktuÍeringvan de NBB nadert haar eindfase,en zal gestaltemoeten krijgenin nieuwestatuten.Het
bestuur vindt het teleurstellenddat er nooit volledige overeenstemmingis bereikt over de wijze van
herstrukturering,zonderdat er dooÍ tegenstanders
veelbruikbarealternatievenzijn aangedragen.
De gevoerde
diskussieslijken in bepaalde gevallen de normale kontakten m€t distriktsc.q. rayonbesturente hebben
ov€rschaduwd.H€t is noodzakelijkvoor een goedegangvan zakenin de bond, dat het bestuurme€ren betere
kontaktenonderhoudtmet de vijÍ rayonbestuÍen,danmet de veeÍtiendistriktsbesturenmogelijkis gebleken.Er is
een beter samenspel nodig om samen de doelstellingen van de NBB, waamaar we allen streven, naderbij te
brengen.De werkrelatiesmet de liga'szullendaarbijevenminmogenwordenvergeten,omdatal geblekenis, dat
dan het gevaardreigt van een ongekoóÍdineerdbeleid.
De samenwerkingdient alle beleidstermÍnente omvatt€n,zoalsdat past in een demokratischeorganisatie.De
herstruktureringdraagtbij tot die demokratisering,
doch is bepaaldnietvoldoende.De instellingvanallebesturen
(bondsbestuuÍ, ligabesturen, maar ook rayon- en distÍiktsbesturen) en van alle kommissies moet meer op
samenwerking en minder op macht worden gebaseeÍd. Besturen en kommissies kunnen alleen hun autoÍiteit
werkelijkverdienenop grond van hun inhoudelijkewerkzaamheden!
Er liggennu enkelebeleidsnota's
op hun uitvoeringte wachten.Het bestuurwilin 1979eendiskussienota
voor het
algemenebeleid in de tachtiger jaren uitbrengen. M€t die sam€nwerking,zowel bij de topsport als de
wedstÍijdsporten ook bij jeugd-en rekreatiebasketball,
en eenvolledigen daadkrachtig(ten delenieuw)bestuur
moet het mogelijk ztn tot een duidelïke alomvaltende beleidsnota te komen, waarbij de uilvoering daarvan dan
tevensgegarandeerdis. Alleen dan kan de nadruk weer sterker gelegdworden op alle positievegebeurtenissenin
de NBB.

Bondsbestuur
Door de instellingvande Liga'sis het aantalledenvanhet
bondsbestuurt.o.v. 1976verminderd.
Per 1 juli 1977bestondhet bondsbestuuruit:
- vootziltet
J. Berteling
H. Oderwald-Mul
sekretaris
- vice-voorzitter
H. Blom
- pennmgmeesteÍ
A. Marcus
J.W. Borgers
kommissaris
- kommissaris
B. den Broeder
- kommissaris
A. Eekhout
In de loop van het seizoen werd A. Helmig bereid
gevondenom zitting te nemen in het bondsbestuur.

Tijdens de Algemenevergaderingop 27-5-1978
werd hij
met algemene stemmen gekozen. Hij zal zich in
hoofdzaak bezig houden met de nieuwe statuten en
reglementen.
H. Oderwald-Mul,J.W. Borgers en B. den Broeder
werden tijdens de AlgemeneVergaderingop 249 1977
herkozenvoor een periodevan 2 jaren.
Door de instelling van de Dames Liga, waarvan H.
Oderwald-Mulop 7-9-1977tot voorzitterwerd gekozen,
nam H. Blom de funktie van sekretarisover.
Dit seizoenvergaderdehet DagelijksBestuuÍ 1 x per 14
dagen,veelaltelefonisch.Het totalebestuurvergaderde
vondenop
als regel 1 x per 6 weken.Alle vergaderingen
het bondsbureauolaats.

Bondsbureau
17 oktober 1977was een bijzonderedag voor de NBB.
Op die dag werd de koopakte voor het eigen bonds'
bureau gepasseerdbij notariskantoorMr Bennink-Bolt
en Speijerte Amsterdam.Daarmeekwam deNBBin het
bezit van eeníraaigeheelgerestaureerdpand.De ligging
is vrij gunstig aan de rand van het centrum van
AmsieÍdam, met tramverbindingennaar het Centraal
Station en op loopaÍstandvan het Metro Station met
verbindingnaar het Amstel Station.Ook peÍ auto is het
bureau zonder al te veel hindernissenbereikbaar.
Na jarenlangzoekenis mede dank zij de medewerking
van mevr. E. de Haan-Fastendan toch het doelbereikt,
waaÍvoor door de leden gedurende3 seizoeneneen
extra bedragis bijeengebracht.
Op 3 december1977vond de verhuizingplaatsvanafde
Herengrachten op 5 decemberwerd het kantoor door
het personeelvan de NBB in gebruik genomen.
Het door het Bondsbestuur georganiseerde"Open
house"op 10 december1977kreegjammergenoegniet
die belangstelling
die verwacht mocht worden.
De personele bezetting van het bureau heeft het
afgelopenseizoennietve€lwijzigingen
ondergaan.Mevr.
L. v.d. Zee-Rijksenverliet op eigenverzoek, i.v.m. een

blijdegebeurtenis,onze dienstop 15-11978.Haar plaats
werd ingenomendoor Joke Schilp.
Per 30 juni 1978waren de volgendemedewerkersin
dienst van de NBB:
' direkteur
W. Mateboer
Mariannev. Erdewijk
sekÍetaresse
- financiëelmedewerker
P. Muller
B. Barens
opleidingen en competitie
zaken
- algemeenassistente
Joke Schilp
- ledenadministratie (part
J. Brun
time)
Mevr. M. Wink'DuiÍ
sekretaresse T. & G.C,
(part tim€)
Dank zij hun inzet weÍden er in het afgelopenseizoen
ruim 24.000 post stukken verzonden, waarvoor 420
pakken brief- en stencilpapierweÍden verbruikt.
De financiëelmedewerkermo€st om alle cijíers op de
goede plaatsente Íangschikkenca.20.000 boekingen
veÍrichten.
Veel informatiekon telefonischworden verstrekt.Door
de uitbreiding van de telefooncentraleis het bureau
telefonischbeter bereikbaarqeworden.

Leden administratie
Door de rayons A, B en E en de distriktenHaarlemen
Noord-Holland'Noordwerd zelf m.i.v. het afgelopen
seizoen de ledenadministratieverzorgd. De ervaring
heeft geleerddat deze decentralisatietot ieders tevredenheid funktioneert.Aan alle leden kon binnen zeer
korte tijd hun spelerskaartveÍstrekt worden, terwil
voorheen toen de zaak via h€t bondsbureauliep het
soms drie weken duuÍde voordat de sDelerskaartbii de

betrokkene was gearriveerd.Bovendien kunnen de
rayons/distÍikten,die zelÍ de ledenadministratie
verzorgen, bepalenof een spelerdie niet in het bezit is van €en
spelerskaartwel oí niet aan e€n wedstríd mag deelnemen.
In het aígelopenseizoenwerden in totaal 33.363leden
geregistÍeerd.

Bondsvergaderingen
In de verslagperiode is binnen de NBB intensieÍ
vergaderd.
De AlgemeneNajaarsvergadering
werd gehoudenop 24
september 1977 te AmsteÍdam. Deze vergadering
duurde maar 2 1/2 uur. Het is echter de vraagoí dit als
positief moet worden gewaardeerd,gezien de zeer
belangrtkenota's(jeugd-en stimulering)die aande orde
waren en praktischzonderdiskussiewerden aanvaard.
Een diepgaandeen indringendebehandelingzou door
werking van de materi€in de Bond wel eensten goede
hebbendoen komen. De AlgemeneVoorjaarsvergade-

ring vond op 27 mei 1978plaatsin Ede.
Aan beide algemenevergaderingenging een bondsraad
vooraf resp. op 3-9-1977en op 20'5-1978
ter bespreking
van de agendavoor de AlgemeneVergaderingenEÍ werd een Bondsraad Jeugd gehouden op 29 oktober
1977 eo een bondsraadover HerstruktureÍing op 18
maart 1978.
De agenda's met bijlagen voor alle vergaderingen
kondendoor het bureautijdigaanallebelanghebbenden
toeqezondenworden.

Kontakten met andere sportbonden
Het periodiekeinÍoÍmeeloverlegmet de voorzittersvan
de Nederlandse Volleybal Bond, Koninklijk NederlandseBase-en Softbal Bond, NederlandselJshockey
Bond en de NederlandseTaÍeltennisBond werd in het
aÍgelopen seizoen voofigezet.
Bij toerbeurt tredende voorzittersvan de verschillende

bonden als gastheerop.
Vooral sponsoringen reklameis onderwerpvan bespre'
king geweest.Uit dezebesprekingvloeideeengezamenlijk standpunt voort met betrekking tot de voorstellen
van de NSF over sponsoringen reklame.

Kontakten met rayons, distrikten en kommissies
Door de instellingvan de Liga'skon het bondsbestuur
meeraandachtschenkenaande breedte,de jeugdende
distrikten- Bijna alle algemenevergaderingenvan de
distrikten werden door een bondsbestuurslidbezocht.
Veel gesprekkenwerden door het bondsbestuurgevoerd met de distrikts en voorlopigerayon'besturen
m.b.t. de heÍstrukturerinq.

van voorlopigerayonbesturen
Een aantalvergaderingen
werd bijgewoonddoor een bondsbestuurslid.
Vergaderingenvan bondskommissi€swerden,met uitzonderingvan de LandelijkeMini- en Jeugdkommissie,
niet of nauwelijksbijgewoonddoor bondsbestuursleden.
Wel was er veel teleÍonischkontakt met de vooÍzitters
van de kommissies.

Ministerie van cultuur recreatie en maatschappelijk werk
Met ingangvan l januari1978werdende langverwachte
nieuwesubsidieregelingen
van kracht, t.w. één regeling
vooÍ subsidiëringvan de organisatieenéénregelingvooÍ
subsidiëringvan opieidingen,die overigenswel gekop'
peld zijn. De subsidievoor het in stand houdenvan de
organisatie bedraagt 60% en die voor opleidingen 70olo
van de subsidiabeleoosten.
Er is mede door de nieuwe regelingenveel overleg
geweestm€t medewerkeÍsvan CRM, in het bijzonder
over de aanstelling van een staffunktionaris voor
rekreatiebasketball
en opleidingen.
Reedsin het verslagover het seizoen\976/1977werd
opgemerktdat de gedetailleerde
regelingenveeladmini
stratieve handelingenmet zich mee zouden brengen.
Reeds nu blijkt ook dat er veel vertragingen zijn
ontstaan,ondankshet feit dat CRM overgeschakeldis
op een computeÍ. Bij het aÍsluitenvan dit seizoenis de
definitievesubsidietoewijzing
voor 1978nog niet binnen.
Mede van invloedop de vertraagdewerking van CRM
kan de regeringswisseling
en wellicht ook de bezuini-

grngsop€raÍ€zun geweesr.
Anderzijds is de hoogte van de aan ons toegewezen
subsidiegedurendede laatstejaren aanmerkelijkgestegen dank zij een op de ontwikkelingenanticiperend
bestuursbeleidvan de NBB.
Het b€leid van CRM staat n.l. decentralisatievan de
sportbondenvoor. Eenprobleemvoor de uitvoeÍingvan
dit beleidis de financiëring.CRM kan derhalvenog geen
geldenbeschikbaarstellenvoor decentralisatie.
In de nieuwesubsidie-regelingen
zijn geenpostenmeer
opgenomenvoor kampwerk en bondsorganen.Deze
posten zouden nu moeten worden gesubsidieerddoor
de Stichtingd€ NationaleSporttotalisator.
Het onderzoek van CRM naar de vaststellingvan de
subsidiabeleíormatie voor bondsbureaus,waarvanin
ons vorig verslag meiding werd gemaakt is nog niet
aÍgerond. Aan dit proces wordt gewerkt door een
werkgroep bestaandeuit leden van de NSF en medewerkersvan CRM, ondersupervisievande Nederlandse
OrganisatieKring.

Nederlandse Sport Federatie
De relatiemet de NSF wordt steedssterker.Bonds-en
oud bondsbestuursleden en kommissieleden van de
NBB bezetten meerdere plaatsen,in het bestuur en
kommissiesvan de NSF.
Onze voorzitter J. Bertelingis bestuurslidvan de NSF,
A. Helmig is sinds kort lid van de kommissie voor
verenigingsrecht,A. Manderslooten J. Lagendijkzijn
resp. voorzitter en lid van de kommissiesponsoringen
reklame,J. Loorbach is lid van de arbitrage-kommissie
van de NSF/VSN.
Bovendien vindt regelmatigoverleg plaats in de NSF
kontakt$o€pen voor jeugd (B. den Broeder),rekreatie
(4. Eekhout),opleidingen(J. Hórchner) en scholierensport (J.W. Borgers).
De Algemene Ledenvergaderingenvan de NSF werden
bijgewoonddoor één of meerderebestuursleden.
De kontaktentussende NBB en NSF zijn goed.Met de
NSF is veel overlegg€weestover de aanstellingvan de
rekreatie/opleidingsfunktionaris,
alsmedeover de pro.
blemenrond de sponsoringen reklame.

Voor de maatschappelíkebegeleidinsvan spelersen
speelstersvan onze nationaleteamsis meerderemalen
Begeeen beroep gedaanop de AÍd. Maatschappelijke
leidingTopsport. Alle aanvragenvoor loondervingvoor
zijn door dezeafdelinggehonoreerd.
spelers/speelsters
Ook bij studieproblemenen aanvÍagenvoor extra verlof
kon door de aídelingM.B. meestal
voor geselekteerden
de helpendehand gebodenworden.
Een nieuwe ontwikkeling is de insteliing van het
NationaalSport Overleg(N.S.O.),die zich bezigmoet
gaanhoudenmet de adviseringvande verantwoordelijke
bewindslieden
over het algemeensportbeleid.Dit orgaan
bestaatuit leden van de NSF en een groep door CRM
aangezochte deskundigen op sport- en maatschappelijk
gebied. Dit NSO wordt ondersteunddoor een vijftal
die elk een eigen funktieCoórdinatie'Adviesgroepen,
veld bestrÍken.
H€t NSO staat onder voorzitterschapvan onze oud'
voorzitt€Í en lid van verdiensteProf. Dr. G. den BoeÍ.

Nederlands Olympisch Comité
Belangrijkstediskussiemet het bestuur van het NOC
was de financiering van onze nationale senioren en
junioren teams. Dank zij de medewerking van het
bestuur van het NOC en van de Stichtigde National€
Sporttotalisator werd het mogelijkheid g€opendom met

ons NationaalHerenteamdeelte nemenaanhet Europa
Cuptoernooi voorlanden'teams."DeDecioScuriCup".
De Algemeneledenvergaderingen
van het NOC werden
door bondsbestuursleden
bijgewoond.Het zogenaamde
"PresidentenOverleg" vond twee maal plaats.

Publiciteits media
In het algemeenkan gesteldworden dat de NBB het
afgelopenjaar veel in de publiciteitis geweest.Regef
matig werden samenvattingenvan wedstrijd€nop het
TV-scherm vertoond. Ook door de schrijvendepers
werd veel aandacht besteed aan Basketball, sorns
positieÍ maaÍ vaak ook negatieÍ.Radio-interviewsmet
bestuursleden werden bijna met de regelmaat van d€
klok opgenomenen uitgezonden.Ondanksdezepubliciteit zijn de kontakten met de media niet optimaal.De
wens van het bondsbestuuris nog steedseen "public
relationsofficer" voor de NBB.
Het gebruik van sponsornamenvan de verenigingen

h€eft tot grote problemen aanleidinggegeven. Een
kommissiebestaandeuit medewerkersvan demedia,de
z.g.kommissieMulder,is van meningdat de mediageen
gÍatisreklamemo€tenmakenvoor de sponsorsen heeft
aan de pers geadviseerdom alleende oudeverenigings
naam of de plaatsvan herkomst te noemen.Dit advies
zal zeker nadeligegevolgenhebbenvoor verenigingen
die een sponsorhebbenresp.er een trachtente vinden.
De diskussiestussende kommissieMulder en de NSF
kommissieSponsoringen Reklameover deze materie
zijn nog gaande.

Sportfonds Leo van de Kar
Bert Kragtwijk heeft in juli 1977 een basketballclinic
gevolgdin Amerika. Deze stagewerd mogelijkgemaakt
door het SportíondsLeo van de Kar.
Ook dit jaar werden twee jeugdigespeelstersvan ons
nationaledamesteamuitverkorenom een stagete gaan
volgenin Polen.Anita Blangéen EllisBoschzullenin juli
a.s. vertrekken.
Het SpoÍtíonds stelt steeds meer jeugdigetalentvolle

spoÍters in staat om speciale trainingskampente
bezoekenen daar hun kwaliteitente verbeteren.
Tevensis eenstart gemaaktom jongetrainerservaringin
het buitenland te laten opdoen. Een van onze nationale
trainers,H. van Haver zalbinnenkorteenstagevolgenin
het buitenland, hetgeen ook door het Sportíonds wordt
gefinancierd.

FIBA
De diskussietussenNBB en FIBA over de nationaliteit
van de spelersis nog steedsniet afgerond.lnde loopvan
het seizoen is het standpunt van de FIBA over de
dubbelenationaliteitenigszinsgewijzigd,echter tot een
definitieveuitspraakis men nog niet gekomen.Vooraí
gaandeaan het FlBA-kongresin Varna (Bulgarije)vond
een besprekingplaats van de FlBA'kommissie voor
nationaliteit van spelers. J. Berteling was door de
sekretaris-generaal
van de FIBA, B. Stankovic,uitgenodigd om deze besprekingbij te wonenen zijn standpunt
kenbaaÍ te mak€n.
J. Berteling woonde de vergadering van de
vrouwenkommissiebÍ en I. Rottev€el die van de
financiélekommissie.De bondsdirekteurW. Mateboer
bezochteveneenshet FlBA-kongres.
De jeugdkrijgt binnende FIBA meeraandacht.Door de

minibasketball'kommissie
is voorgesteldjaarlijks een
speciaalkongreste houden voor minibasketball.
Op 10juni 1978werd eenvergaderinggehoudenwaar in
het bijzonderde problematiekis besprokenmet betrek'
king tot de leeftijdsgroep
van 13- ls-jarig€n.De ervaring
is, dat uit deze leeftijdsgroepte veel spelers voor
basketballverlorengaanomdat zij om welke redendan
ook stoppenoÍ een anderesport kiezen.De vooÍzitteÍ
van de Europesezóne, Busnel,heeft o.a. voorgesteld
voor dezeleeftijdsgroep
apartespelregelste ontwerpen,
om de interessete bevorderen.
Tussenhet buro vande FIBA en onsbondsburowasveel
schrifteliik en teleíónisch kontakt. o.a. betreÍfende
Europa Cup-wedstrijden,internationale scheidsrechters en EuropeseKampioenschappen.

Akkomodaties
Een zorgenkind.Door de opkomst van zaalvoetbalen
zaalhockeywordt de Íuimte in de sporthallensteeds
beperkter.In het westenvan het landzijn de problemen
het grootst. Gelukkig konden alle wedstri.identijdig
gespeeld worden, hoewel er wel eens noodgrepen
qedaanmoestenwoÍden.

In de nabijetoekomstzullenalle zeilenbïgezet moeten
worden om voldoende zaalruimte te veÍkrijgen. De
veldsportentrachten hoe langerhoe meer voet aan d€
grond te kri.jgenin de zaal.Door de NSF wordt dooreen
werkgroep veel aandachtgegevenaan de zalenproblematiek, teneindetot een goed advieste komen.

Nationale teams
Het aígelopenseizoen is zeer intensiefgeweestvoor
onze nationaleteams.PÍaktisch ieder vrij uurtje in de
kompetitietijd is gebruikt voor trainingen en waar
mogelijkvoor oefenwedstrijden.
Na de plaatsingsrondein ZwedenlFinlandnam ons
nationaleherenteamdeel aan de Europesekampioenschappenin Oostende/Luik(België)en eindigdeop een
zeer goedezevendeplaats,vooÍwaar een vermeldenswaardigresultaat.
Gedurende de kompetitie waren er geen aktiviieiten.
Direkt na afloop van de kompetitiewerd, onder leiding
van intedm bondscoachT. Quinn, begonnenmet een
kort€ intensievevoorbereidingvoor deelnameaan de
Europa Cup voor landenteams,de 'Decio Scuri Cup'.
Van de zijdevan het publiekwas voor dezewedstrijden
weinigbelangstelling,
omdat in de periode23 mei tot en
met 15 juni de interessemeer uitging naar het WK
voetbal,dat veel publiek aan de buis kluisterde.
Een team bestaandeuit speleÍs tot t 24 jaar (Jong
Oranje)traindeonder leidingvan bondscoachJ. Sikking
teÍ voorbereidingop deelnameaan een toernooi in
Athene (Griekenland) begin.iuli 1978. De jongens
junioren hebben getracht zich le verzekeren van
deelnameaan de EuropeseKampioenschappen.On,
dankseen redelijkevoorbereidingis dat niet gelukt.Een

vierdeplaats,behaaldtijdenshet kwalifikatietoernooi
in
Tsjechoslowakije,was niet voldoende voor plaatsing
voor de EK. Tot nu toe viel er voor de spelersvan het
jongens juniorenteam een groot gat voordat €r een
uitnodigingkwam voor het seniorenteam.Het bestuur
tracht nu dezeleegteop te vullendooreenïong Oranje'
team, waardoor meer kontinuiteit komt in de totale
opbouw van de nationaleherenteams,t.w. kadetten,
junioren, Jong Oranje en senioren. De voormalige
kommissie topsport had reeds jaren geleden een
vooÍstel gedaan om tot deze opbouw te kom€n.
AÍgelopenseizoenis dus een eersteschuchterepoging
gedaan,in het vertrouwendat in de toekomstdit ïong
Oranje' een vaste plaats gaat innemenin de nationale
organisatie.
Onze jongste nationaleselektie,de kadettenjongens,
bereiddenzich dit seizoenreeds voor op de Europese
kampioenschappen,
die in 1979in Syrië worden gehouden. De trainingenen oeÍenwedstrijden
wordeneensper
veertien dagen gehouden.Om tot een goed 'team' te
komen wordt er aan een aantal toernooi€n deelge'
nomen.
De nationale damesselektieheeft een druk seizoen
achteÍ de rug. Veel trainingenen wedstrijdenmet het
oog op de Europesekampioenschappen
in Polen.Tot 1

januari gebeurdedit onder leidingvan bondscoachR.
Hoek, die om gezondsheidsredenen
moestaÍhaken.Hij
werd opgevolgddoor J. Pelk. Het resultaat op de
Europesekampioenschappen,
eentiendeplaats,is goed
te noemen.Ter voorbereidingwerd o.a. deelgenomen
aan een vierlandentoernooiin West-Duitsland;tegen
Belglë, Zweden, Polen en Spanje werden een aantal
wedstrijdengespeeld,waarvan de resultaten positi€f
waren.
De meisjesjunioren namen beginjanuari deel aan een
zeslandentoernooi
in Polen.Daarna zijn de aktiviteiten

Ledenstand
De groei van de NBB gaat gestadigdoor.
In het aÍgelopenseizoenwerden 3.330leden = 11.1%
meer geregistreerddan 1976/77,waardoor het totale
ledenbestandper eindevan het seizoenop 33.363leden
is gekomen.
Procentueel groeide distrikt Gelderland het meest,
34,8%.Teruggangwerd geboektin de distriktenAmsterdam (min. 1.7%\en Zeeland(min. 4.2'Al

van dit team tot 0 gereduceerd,omdat eÍ geen
evenementenm€er plaatsvonden,bovendienzulleneen
aantal speelsteÍs,die nu nog tot de nationalekadetten
selekti€b€horen,in septemberovergaannaarde meisjes
junioren selektie,die zich dan gaatvoorbereidenop de
Europesekampioenschappen
1979.Het meisjeskadet
ten t€am trainde regelmatigen speelde een aantal
oefenwedstrÍdeno.a.tegenBelgiè.In augustus1978gaat
dit team, onder leidingvan bondscoachH. van Haver,
deelnemen aan de Europese kampioenschappenin
Spanje.

Verenigingsgrootte
Het aantal verenigingennam toe met 37 en kwam in
totaal op 449.(412).
Het gemiddeldeaantalledenper verenigingblift stígen,
in 1977/78was dit 74.3 lcden tegen 72.9 leden per
verenigingin 1976/77.
District Haarlem heeft nog steedshet grootsteaantal
ledenper verenigingt.w. 98.8(107),gevolgddoor distrikt
Den Haag met gemiddeld93.1 (87.8)leden per verenigmg.

l'

Overigen:
Distrikt Rotterdam
Distrikt Utrecht
Distrikt Amsterdam
Distrikt Noord Holland Noord
DistÍikt Oost'Brabant
Dikstrikt Friesland
Distrikt Twente
Distrikt Gelderiand
Distrikt Groningen
Distrikt Zeeland
Distrikt lJsselstreek
Distrikt Limburs

92.3(83.6)
91.4(78.1)
89.6(86.4)
77.9170.8)
73.0(70.3)
70.1(53.8)
69.9(63.7\
64.5(51.4)
54.7(5s.9)
52.8(62.6J
51.9(55.4)
46.2(47.0\
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Verhouding tussen senior
en junior leden
senioren procent
796/67
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73
1973/74
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78

4962
5560
6228
6398
7137
8767
10186
10785
17426
72272
13403
14622

63
64
63
60
58
56
55
48
46
45
44

junioren

2892
3075
3709
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5086
6909
7594
10285
12378
14444
1éó29
18741

37
36
37
40
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45
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De twintig grootste verenigingen van de laatste vijf jaren
r975/76

\974/75

1973/74
AMVf Amsterdam
Akrides
Racing Agon
Kinzo
Wilskracht
Delta Lloyd
Gerard de Lange
The Wolves B/W
Friso/R
Uitsmijters
Zaandam
OIa Stars
B.S. Leiden
Transo/RZ
H.O.C.
AMV{de Dunckers
SV Hoofddorp
Idem[umpers
DSS/Epibratos
Zodiac

257
251
232
224
2I1
210
208
197
196
794
189
181
165
163
158
155
155
154
152
145

Totaal

28
Akrides
263
Red Stars
258
Kinzo
257
AMV/Amsterdam
250
Delta Lloyd
242
D.A.S.
24r
Sporting S.D.O.
230
The Wolves
230
VastgoedStriien (BOB)
218
S.V. Hoogvliet
217
De Dunckers
209
Uitsmijters
204
RacingAgon
r94
PiazzaStars
Black Eagles(CoppensEagles) 190
187
Gerard de Lange
184
Noordkop
180
Earlg Bird
178
B.V. Lisse
174
Lions

294
269
243
235
229
225
213
2W
197
190
190
188
186
179
776
175
L72
771
170
168

Akrides
AMVJ,/Amsterdam
Kinzo
The Wolves
Racing Agon
Delta Lloyd
D.A.S.
UitsmtteÍs
S.V. Hoogvliet
Facinox
Red Stars
Wilskracht/SNl
B.V. Zaandam
De Dunckers
Rick Stars
Luba
De Cangeroes
B.S. Leiden
Friso/R
Gerard de Lange

7977/78

1976/77
301
Kinzo (BV Amstelveen)
Boetiek Waterloo (The Wolves) 268
CoppensEagles(Black Eagles) 264

D.A.S.

260
257

Akrides
AMV/Amsterdam
Delta Lloyd (Landlust)
Racing Amsterdam (Agon)
Noordkop
VastgoedStrijen (BOB)
S.V. Hoogvliet
The Green Eagles
The Lions
B.V. Lisse
Jolly Jumpers
PiazzaStars (Goba)
Rush
J.R.C. Boxtel
Uitsmijters

252
247
24O
233
216
2I2

s.D.o.

Totaal

4394

Totaal

Totaal

\99
T99
198
191
189
176
775
169
4454

CoppensEagles(Black E.)
^ - - B.V. Amstelveen
0?'-Delta Lloyd (Landlust)
Boetiek Waterloo (The Wolves)
Noordkop
Bruius (RacingA'dam)
AMV4Amsterdam
Rhe Red Stars
Dunckers
VastsoedStrij€n (B.O.B.)
Aalsmeer
Akrides
Rabo bank Gouda (Springers)
Rush
SV Hoogvliet
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205
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Jaarverslag Topsportliga
lnleiding
Op27 mei 1978werd bijacclamatiede Topsportligavan
de NederlandseBasketballBond door de Algemene
Vergaderingofficieelopgericht.
Na een periodevan twee jaar "proeÍdraaien",waarvan
de beoordelinggekarakteriseerdkan worden als "positief, met veel Íuimte tot verbetering",werd een belang
rijke exponentvan de herstruktuÍeÍingvan de NBB een
feit.
Op de achtergrondenvan die herstruktureringis al in
vele kaders diep ingegaan,zowel binnen als buiten de
Topsportliga.SpeciÍiekvoor de Topsportligagebeurde
dat weer eens in de EvaluatienotaTopspoÍtliga,die op
verzoek van het Bondsbestuurten behoevevan voor'
melde besluitvormingdoor de Liga aan de Algemene
Vergadering weÍd uitgebracht. In dit verslag moge
worden volstaanmet een verwijzingnaar die Nota.
Tot de doelstellingenvan de Topsportligabehoort het
bevorderenvan de opstellingen nalevingvan onderlinge
gedragsregels
voor de participantenin de Topsportliga,
zowel tussen de onderscheidenbelangengroepenals
tussenindividueleledendaarvan,en zonodigook vanuit
het collectieÍnaar de omgevingvan de NBB.
ln dit kadersteldede Ligaeenkommissielicentiesin, die
tot taak heeftgedragsregels
inzakede verbindingtussen
speleren verenigingen de wisselingvan verenigingvast
te leggenin een ontwerp-reglement.
Hoewel dat mede
eentotaleherzieningvanhet reglementOverschrijvingsbepalingeninhoudt, heeft het bestuur in een aantal
geteurtenissendie betrekkinghaddenop die overschrijvingsbepalingen
aanleidinggezienvooruitlopendhierop
het bedoeldereglementop crucialepunten t€ herzien.
De kommissie hoopt in het vooriaar van 1979 haar
eindrappod uit te brengen.

Inzake sponsoring en reklame hebben de negatieve
ontwikkelingen,die in het voorgaandejaarverslagal
De
werden gesignaleerdzich verder uitgekristalliseerd.
houdingvan de sportpeÍsis nog immer verwarrend.De
kommissieMulder, een door en vanuit de sportpers

samengestelde kommissie, heeft in haar zeer korle
eindrapport een aantal drastischeaanbevelingengedaan,die erop neerkomendat geensponsornamenmeer
zullenwordengebruiktin en door de media,maarnamen
die voorkomen op een jaarlijks door het ANP te
publicerenlijst met verenigingsnamen.
Geziende huidi
ge doelstellingenvan de grote sponsorsbetekent dat
onvermijdelijkhet einde van de zg. harde sponsoring.
De opstellingvan de pers t.o.v- deze aanbevelingen
is
nogal diÍfuus en het aantal nog slecht in te schatten.
Elders in dit verslagzal nader worden ingegaanop het
antwoord van de sportwereldop deze ontwikkelingen.
Als beleidsuitgangspunt
kan uit de gangvan zakenwel
worden gedestilleerd,dat de íinanciëlebasis van de
topverenigingen
sneldientte wordenverbreed,opdatde
aÍhankelijkheidvan de sponsorinkomstenafneemttot
een nivo, dat in relatie met de risico's t.a.v. de
kontinuiteitaanvaardbaaris.
In dit kader staat het bestuuÍ op korte termijn een
onderzoek naar de meest wenselijke struktuur van
topver€nigingen
voor. Omdat tevensduidelijkis, dat het
exploitatiebudgetvan de topverenigingenin vrijwelalle
gevallente hoog is geworden,zullenook wegenmoeten
worden gezochtom dezebudgettenop eenlagernivo te
stabiliseren.Om dit te bewerkstelligenworden maat'
regelenoverwogenin de sfeervan beperkingvan -hoge
onkosten m€t zich meebrengende'Amerikaansespe
lers, onverschilligof zij êén of twee nationaliteiten
hebben. Het bestuur heeft daartoe onder meer in
beraad, oÍ het niet wenselijkzou zijn de FIBA regels
terzakevan spelersmet eendubbelenationaliteitin hun
gewijzigde vorm (zoalsdie wijzigingenzijn aangekon'
digd tijdens de permanenteconferentievan het Europese/middellandse
Zee-deelvande FIBA beginjuni1978)
ook binnen de NBB van toepassingte verklaren.
ln september 1977 werden te Belgiê de Europese
Kampioenschappenvoor landenteamsgehouden.Het
Nederlandse team behaalde daar een zeer succesvolle
zevende plaats, welke onder andere het recht geeft op
deelnameaan het eindtoernooi van Europesekampioen-
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schappenin juni 1979in ltaliê.Dezekiasseringis uniekin
de geschiedenisvan de NBB. Helaasoverschaduwden
de tijdensde laatstedagenvan dit toernooiaanhet licht
getredenmoeilijkhedenin de ploegde blijheidover dit
resultaat.De verhoudingtussende speleÍsen met name
de coachblekenernstigveÍstoord.Zozeerzelfs,dat een
zeventalspelersmeedeelde,zich niet meer door coach
Janbroersin eennationaleselektiete zullenlatenkiezen.
Mede naar aanleidingvan deze problemen heeft het
bestuurgedagregels
opgesteldvoor de bij een nationale
selektiebetrokkenen(spelers,begeleiding,bestuur en
verenigingen) die zijn vastgelegd in een door de
Ligavergaderinginmiddelsaanvaardreglement Nationaal Team. Dit reglementbevat tevensde taakbeschij,
ving van elk lid van de begeleidingsgroep(coach,
verzoÍger,teamarts,cheÍ de missionen teammanager).
Het bestuur hoopt hiermede een basis te hebben
geschapen,om snelleren beter oplossingent€ vinden
voor eventueelrijzendekonfliktenen vooralkonfliktjes.
De participatievan de in de Topsportligaerkendeen
bekende belangengroepen is nog altijd verre van
optimaal.Met nameblijft de inbrengvanuitde belangen
van sponsors,coachesen spelersonder de maat.In dit
verband heeft het bestuur met enige ongerustheid
gekonstateeÍd dat van de thans binnen de NBB
geregistre€rde
sponsorser zeggeen schrijvedrie lid zijn
vandeVSN. Enkelejarengeledenlagdat aantalnogrond
de 80%.Geziende ontwikkelingenrond de sponsoring
buiten de NBB, maar ook geziende situatiebinnende
NBB is een gezamenlijkoptredenvan de sponsorsvan
wezenlijkbelang,zowel voor de sport als voor henzelÍ.
Juist die gezamenli.lkheid,
die ook ruimte biedt voor het
starten en kontinueren van een dialoog tussen de
spodsponsorsen de bonden in de vorm van VSN en
NSF, is in de huidigesituatievan wezenlijkbelang.Het
bestuurdringter daarombij de sponsorsop aan,om het
lidmaatschapvan de VSN te veÍweruen-Niet in de
laatste plaats omdat aan de sponsors binnen de
TopspoÍtligastemrecht is verleend,echter wel via de
VSN.
De coaches vertonen geen enkele aktiviteit tot enige
gezamenlijkestandpuntbepaling.Daarmedeverwatert
de inbrengvan de coachesin het beleid,omdat d€ beide
coachesdie de groep in de Ligavergaderingvertegenwoordigen,ook zelÍ van mening zijn dat zij te weinig
kontakt hebben met hun "acht€rban", en dus geen
spreekbuisfu
nktie vervullen.
De spelersgroepblijft moeite houden met zijn partici,
patie in de Liga, hetgeenvooral moet worden toegeschÍeven aan het ontbreken van een organisatievoÍÍn
waarbinnende spelerselkaar kunnen ontmoeten.Op
bescheidenschaalis binnende groepspelersin de eerste
divisie nu iets op gang gekomen, nadat door speler Rob
Tuin initiatievendaaÍto€warengenomen.Onderandere

is door deze groep de verdelingvan de stemmendie de
spelersin de Ligavergadering
over eerste'en eredivisiespelersaande oÍdegesteld.Het bestuurachthet redelijk
dat deeerstedivisie-spelers
tweestemmenkrijgen(thans
één), waarvoor de eredivisiespelers
een stem zouden
moet€n inleveren.Zij hebbeneen hr,/eede
stem via de
vertegenwoordigingvan de spelers uit de nationale
selektie,die grotendeelsuit eredivisiespelers
bestaat.
Ligabestuur
Per 1 iuli 1977bestondhet bestuur uit:
Jan Berteling
Iwan Rotteveel
Rob Bosman
Hans Bronneman
vakature

voorzitteÍ, aangewezendoor
en vanuit het Bondsbestuur
- vice-vooÍzitter
- sekretaris
penningmeester
lid

In de vakature kon niet worden voorzien door de
Ligavergadering,
medeomdat zij uitdrukkelijkbepaalde
dat ledenvan het bestuurgeenbindingenmogenhebben
met binnende Topsportligauitkomendev€renigingen,en
daarbuitengeen kandidatenvoorhandenwaren. In de
loop van het seizoenwerd Frank Kalesbereidgevonden
in deze vakature te voorzien,hetgeendoor de BuitengewoneLigavergadering
van 8 april 1978werd bekrachtigd.
Rob Bosman tÍad in oktober reglementairaf en werd
herkozenvoor een periodevan twee jaar.
De evaluatie van twee jaar proefdraaien met de
Topsportligawees uit, dat een eigen penningmeester
voor de Topsportliganiet doelmatigis,ook al omdat in
een eerdet stadium een onderzoek van de Financiële
Kommissie had uitgewezen,dat het maken van een
progÍammabegrotingniet mogelík is door de externe
(die voor de NBB
omstandigheid,dat de subsidiegevers
een der belangÍijksteinkomstenbronnenvertegenwooÍdigen) alleenmaar de totale NBB als eenheidkennen.
Hans Bronnemanhad bovendienal te kennengeg€ven,
om persoonlijkeredenente willen aftreoen.
Het bestuur kent daarom sinds 8 april 1978 geen
penningmeesterm€er.
Zoals ook al in de inleidingvan het jaarverslagvan de
NBB is aangegeven
wildat niet zeggen,dat daarmeehet
bestuur één man minder zou kunnen tellen.E bestaat
nog immereenduidelijkebehoefteaanaanvullingvanhet
besluur met iemand die vooral technische achtergrondenheeft.Gezienhet voorbehouddat Frank Kales
t.a.v. zijn tidsbestedingmoest maken, is een tweede
man met zo'n achtergrondb€slistnoodzakelijk,wil het
bestuur goed kunnen funktioneren.
Aangekondigdis bovendien,dat voorzitterJanBerteling
zo spoedigmogelijk zijn voorzitlerschapvan de Top-
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sportligawil neerleggen,omdat de kombinatiemet het
BondsvoorzitteÍschap een onmogeli.ikeis. Hoewel formeel geredeneerddit een zaakis van het bondsbestuur,
wordt van de voorzitter van de Topsportliga een
gedegenkennisvereistvan en eenvisieop het gebeuren
juist in de sfeervan de topsport,zodat de Topsportliga
niet goed om dit probleemheen kan.
Nog altijd geldt, dat het bestuur door zín konstante
onderbezettingen te smalle basis waar het om de
technische aspekten gaat, niet toekomt aan echte
beleidsvormingop langeretermijn. De konkreteproble
men nemenveelteveeltijdin b€slag,waarbijooknogeen
groot beroep wordt gedaanop het bondsbestuur,met
namet.a.v. de financiële(enigszinsinherentaande opdit
gebiedonontkoombaresituatievan éénpenningmeester
voor het totale apparaat)en de toch ook niet geÍinge
juridische problemen rond enkele onverkwikkelijke
zaken tussensponsorsen verenigingen.
Het bestuur brengt u daarom dringen onder de
aandacht, dat er aanvulling van het bestuuÍ met
tenminstetwee personenop koÍte termijn noodzakelijk

Kontakten met bondsb€stuur en andere ligabesturen
Met het bondsbestuurwordt enerzijdsviade bondsvoor'
zitter in diensdubbelrolen anderzijdsvia de intensieve
bemoeienisvan de bondspenningmeester
vrij intensief
kontakt gehouden. Ook blijft bondssekretarisBlom
binnen de topsportligaaktief als "troubleshooter"met
name t.a.v de problemenrond sponsoring.
Met de damesliga is een samenwerking op gang
gekomen inzake de kompetitievoorberciding. Deze
samenwerkingis absoluut noodzakelijkgeziende vele
halbespelingen
samenvallende
etc. In eenoverlegorgaan
wedstrijdzaken(OWZ) dat uiteraardgebÍuik maakt van
de goededienstendie het buro te dezer zake bewijst,
ontmoetende beide ligasekretarissen
elkaar.
Gezien dit samenwerkingsverband
acht de Topsport
liga, aldus haar evaluatienota,het voortbestaanvan de
BWC althanswat deze aspektenvan de taak van die
kommissiebetreft (en daarmeewat de betekenisvan
deze kommissie voor de Topsportliga betreft) over
bodig.
De AlgemeneVergaderingdeeldedezeopvattingvan de
Topsportliganiet inzoveÍrehet ging om het daadwerkelijk opheííen van de BWC. Het bestuur van de
Topsportligabeschouwtde BWC als een nuttig orgaan
wat betreÍt zaken als de opstellingresp. herzieningvan
de wedstrijdreglem€ntenvan liga's en rayons c.q.
distrikten, Íundamentelewijzigingen van kompetitieopzet etc- De BWC kan daaroverzeer bruikbare en
vanuitde aanwezigeervaringgoeddoordachteadviezen
geven.De Topsportligaachtte dat onvoldoendegrond
om de kommissiete handhaven(de ledeneÍvan blijven

voor de hiervoor bedoeldeadviezenbenaderbaar).De
AlgemeneVergaderingoordeelde echter anders. Het
bestuur van de Topsportligaheeft daarvoor begrip.
Ligavergadering
In het aÍgelopen seizoen kwam de Ligavergadering
h.r,eemaal
bijeen.Op 8 oktober 1977werden besluiten
genoment.a.v.de instellingvan een kommissielicenties,
die in de inleidingtot dit veÍslagal werd aangeduid,en
werd uitvoerig een vooÍstel tot fundamentelewijziging
van de kompetitie'opzetbesproken,echter zonder dat
dat leiddetot besluitvorming.
Met het oog op de voorzienebesluitvorminginzakehet
voortbestaanvan de Topsportliga (zie inleiding),als
medevanwegede situatierond de sponsoringwerd op 8
april 1978 een buitengewoneLigavergaderingbelegd.
Deze vergadering verleende het bèstuur de grootst
mogelijk meerderheidhet mandaatom zich te stelien
achterde maatÍegelenen voorstellendi€vande zijdevan
de NSF werden verwacht om in de problemenrond de
sponsoring een vooÍ de sportwereld aanvaardbare
(maar daarmeebepaaldniet optimale)uitwegte vinden.
Dit geschieddein het beseÍ,dat de sportwereldmet de
rug tegen de muur staat: alllijzen van de compromisvoorstellen betekent onvermijdelijkhet einde van de
sponsoring op een moment, dat de NBB en haar
v€renigingendat nog niet kunnen dragen, omdat de
invloedvan de sponsoringbinnen de budgettenvan de
topverenigingennog onevenrediggroot is.
Kontakten met kommissi€s
Behalvemet de BWC, waarmedede kontakten overi
gensaltijdweinigfrekwentztn gewe€st,ook alomdat de
noodzaaktot bijsturingnimmerbtster gÍoot is geweest,
zijn er kontaktenmetde BSC ende BCO. Die kontakten
verlopenveelalvia de voorzitter van beidekommissies,
Bart Rosebeek,die vrij regelmatigkontakt onderhoudt
met de voorzitter van de Topsportliga,Jan Berteling.Er
is geen aanleidingom te stellen,dat de kommunikatie
onvoldoendeis.
Vergaderingen met belangengroepen
In het eerstejaar van het bestaanvan de Topsportliga
heeft nog korte ttd een Kontaktgroepgeíunktioneerd,
die bestonduit een gedeeltevan de Ligavergadering,
en
zouden kunnen wor'
waarmee beleidsuitgangspunten
den doorgesproken.Ook al omdat het bestuuÍ onvoldoende aan de beleidsvormingtoekomt zijn die bijeenkomsten met die Kontaktgroepniet voortgezet.
gehoudenmet devoorzitWel zijn enkelevergaderingen
ters van de Eredivisieverenigingen,
waarbij ook de
veÍtegenwooÍdigersvan spelers, scheidsrechtersen
coachesaanwezigwaren. Op deze vergaderingenkan
gelukkig in een open sfeer(vooral bewerkstelligddoor
het besloten karakter van deze vergaderingen)diepgaandover een aantalproblemenbinnen de TopspoÍt
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liga worden gesproken.
Zo werd in de vergaderingbeginjuni 1978de kompetitie
1977/78behandeld.
De vergaderinghad een overwegendpositieí oordeel
oveÍ de proef met de play'offs.Uit de kritischenoten is
eenaantalverbeteÍingennaarvoren gekomen,die bij de
play-of{saan het eindevan het komendeseizoenzullen
worden geëÍÍektueerd.

De doelstellingsdivergentie,
die in het vorig jaarverslag
ook al werd gesignaleerd,is onverminderd blijven
bestaan. Het bestuur zal aan de Ligavergaderingen
voorstellendoeninzakede kompetitieopbouwbinnende
Topsportliga.

Situatie in de eredivisie
Mede op verzoekvan enkelevoorzittersis dezeoverleg
struktuur geÍormaliseerdin een nieuweKontaktgroep,
waarin naast de voorzitters van d€ eredivisieverenigingen vertegenwoordigersvan de andere belangen
groep€nen de eerste'divisieverenigingen
welkom zijn.
Deze Kontaktgroepzal bijeenkomenzo vaak als nodig
is, doch in elk gevaldriemaal(september,novemberen
maart) per seizoen. De eerste bijeenkomst in deze
samenstelling
vond plaatsop l juni 1978,naaraanleiding
van de inschrijvingenvoor de kompetitie1978,1979en
de daarbijrijzendeproblement.a.v. terugtrekkingenen
sponsonng.
[n de vruchtbarediskussieszÍn eenaantalzakenaande
orde gesteld,die zullen leiden tot vooÍstellenvan het
bestuur inzake recette-delingbij playoffwedstrijdenen
kaartverkoopaan supportersvan bezoekendeploegen.
Situatie in de eerste divisie
In de situatiein de eerstedivisie,zoalsdie in het vorig
jaarverslagwerd geschilderdis nog weinigverandering
gekomen.Er is nog immer een duidelijketweedelingte
onderkennentussenverenigingendie het stÍamienvan
de ere-divisievolgen €n verenigingen,die minder op
topsport zijn gericht.
Deze situatie woÍdt des te zorgelijker, indien de
bestuurlijkekwaliteitenvan de bestuursledenvan deze
verenigingenin beschouwingworden genomen. Het
weÍken met sponsoring,met Amerikanenen wat daar al
zo bï hoort vereist een heel andere instellingvan de
bestuurderendan de oude vertrouwdegezelligevereni,
ging deed. Het zakelijkeaspekt krtgt de overhand,en
daartegenzijn te vele besturenniet opgewassen.Ten
dele ligt hier een verantwoordelijkheid
van de sponsor,
die zich niet aÍzljdig zou moeten houden van de
bestedingendie aan het door hem ingebrachtegeld
worden gegeven.Daarbij mag een sponsornimmer zo
ver gaan dat hij het beleidvan de verenigingdrastisch
beinvfoedt, maar een zekere tegulerende en remmende
werking op al te €nthousiastebesturen moet hij wel
hebben.Slechtsin zeerweinigegevalleniseendergelijke
inbrengvan de sponsorgeregeld.Maar al te vaakwordt
een cheque aÍgegevenen het bestuur aan zijn lot
overgelaten.
Gekonkludeerdmag worden, dat het struktuuronderzoek dat het bestuurheeft aangekondigd,niet beperkt
kan blijven tot de eredivisie,maar ook moet worden
doorgezet in de êeÍst€ divisie.

De sponsoringis duidelijkmoeiiijkergeworden.Oude,
veelal langjarigekontrakt€n liepen af en werden om
uiteenlopenderedenenniet verlengd.Nieuwesponsors
dienen zich wel aan, maaÍ trekken zich schielijkterug
zodra zij ietsmeer gewaarwordenvan de houdingdiede
pers aanneemt.Doordat de bemiddelingsakties
van de
NSF traag van de grond komen (de oorzakendaarvan
liggen voor een belangrijk deel bij die bonden, die
sponsoringniet kennen en er daarom ook weinig aan
willendoen) blijÍt de impassedie met het uitbrengenvan
het rapport van de Kommissie-Muldereen feit werd,
vooÍtbestaan. Een treffend voorbeeld van het vooÍgaandeis de gangvan zakenÍond de veÍenigingenArke
Reizen en Buitoni. Vorig jaar al kondigden beide
sponsorsaan,het kontÍakt niette zullenverlengen,maar
te volstaanmet eenovergangsjaar,
waarinde vereniging
de tijd kreegom een nieuwesponsoraante trekken.De
verenigingen zijn voornamelijk vanwege de situatie
m.b.t. de pers er niet in geslaagdeennieuwesponsoÍte
vinden.De verenigingArke Reizenheeftzich immiddels
zelÍs geheelopgeheven.Daarmee is het zeeÍ trieste
resultaatbeÍeikt, dat in een duidelijkontwikkelingsgebied als Twente t.a.v. basketball is, het belangrijke
steunpunt (de ere'divisie-vereniging
met volle zalenen
veelenthousiasme)
is weggevallen.
Van bestuurszijdezal
gepoogdworden om althanseerste-divisiebasketball
in
Twente terug te brengen.
Ook in de rest van Nederlandis eenduidelijkekenteÍing
in de sponsoringmerkbaar,zij het met minder desastreuzegevolgendan in Twente.Juist door die kentering
is een aantal verenigingenertoe gekomen,om zondeÍ
sponsor toch eredivisiete gaan spelen(er zijn immers
meer verenigingenin dezelÍdeposilie, zodat de kemp€ti
tie toch enigermateaantrekkelijkblijft).
De pers heeít die kentering vermeld, maar naar de
oveÍtuigingvan het bestuurnietprimaiÍveroorzaakt.De
ongebreideldegroei die de sponsoringjuist binnen de
NBB heeít gekend, moest hoe dan ook een keer
omslaan. De recessie waa n onze economie thans
verkeert,zal daaraanongetwijfelddebet zijn, hoewelde
invloeddaarvannietmoetwoÍdenoverschat,getuigehet
feit dat de reklamebudgetten
nog altijdeenreëlestijging
vertonen.Wel veranderthet patroonvande reklameten
gunstevan produkt'voorlichtingen neemtde op naambekendheidgerichtereklameaí.
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Gezien de huidigesituatie beschouwthet bestuur het
komende seizoen als een overgangsjaarnaar een me€r
stabiele maaÍ zich wel op een lager nivo bewegende
situatie.
Het beleid zal erop gedcht zijn om uitschieteÍsnaar
boven zowel als naar beneden te voorkomen en in te
perken, omdat zij het evenwicht waar ieder op moet
drijven drastischkunnen verstoren.
Kompetitie
Door de Ligavergadering
werd geenbeslissinggenomen
inzakede beperkingvan de duur van de kompetitieten
gunste van een duidelijkerafbakeningin de tijd tussen
kompetitie en nationaalteam, door verhogingvan het
programma'stot 18.Voor het komend
aantalmidweekse
seizoen is het aantal midweekseprogramma'sop 12
bepaald.Ook de eerstedivisiekent 2 Íesp. 6 midweekse
programma's.
De afsluitingvan de kompetitiein de ere-divisiemetplayoÍÍs is een overwegendsuksesgeworden.De spanning
bleeítot het laatstemoment in de kompetitieaanwezig.
Enkele problemen waren de beschikbaarheid van zaalruimte,de ploegendie als nr. 2 resp.nr.3 in de normale
kompetitie eindigdenweten niet hoe zij (als zij daarin
doordringen)de laatsteseriespelen:uit-thuis-uitofthuisuit'thuis, omdat daarvoor de oorspronkelijkevolgorde
bepalendis.
De gedachteom de laatstewedstrijdop de feestdag(2e
Pinksterdag)te spelen bleek toch niet zo'n goede:de
mediahebbendan geenkanstot beÍichtgevingdomweg
omdat de kranten niet uitkomen tuss€n de eeÍste en
derde wedstrijd van die serie in. Voor het komend
seizoenis die gedachtedanook losgelaten:
dieeventuele
3e wedstrijdwordt niet op 2e Paasdaggespeeld,maar2
dagenlater, op woensdag.
Onvoldoendegeregeldbleek ook de uiteindelijkevolg
orde in de eindstandvan de kompetitie.Niet exact is
bepaaldwie nr 2 is geworden.Dat is i.v.m.de deelname
rechtenvoor de EC II wel van belang.
Omdat daarvoor voor het komendeseizoenmaaÍ één
gegadigdeis, gaÍ dat op zich geenpÍoblemen,maar het
moet vanzelísprekendwel worden geregeld.
filicitatieaan
Op deze plaatspast ons een welgemeende
de kampioenenin de Topsportliga:Parker (landskampioen),FrisoVRowicen VAK Stars/ LISC (kampioenen
in de eerstedivisie).
Ook in de €e6te divisie zal een sluitstuk van de
kompetitiein de vorm van kruisÍinalesuit gaan maken
wie het recht op inschrijvingin de eredivisieverwerft.
National€ teams
Met de instellingvan de Damesligaging de verantwoor-

delijkheidvoor de nationaledamesselekties
over naaÍ
het bestuur van die liga.
Het is gebleken, dat de onderbrenging van het jongenskadettenteambij de TopspoÍtligaev€nminerg doelmatig
was. Gezien de wezenlijk andere organisatorische
problematieken(de verenigingenwaar de geselekteerden uit kom€nzin veelalgeentopsportliga'verenigingen,
de selektiemethodenvia het door het bondsbestuur
etc.) t.o.v. het jongensbegeleidejeugdopleidingsplan
juniorenteam en het herenteam,werd en wordt het
onderbrengen van de verantwoordelijkheid voor het
kadettenteambij het bondsbestuurbeter geacht. Die
omdat
overgangkon zeervloeiendwordengerealiseerd,
in de praktijk het toch al het bondsbestuurslidden
Broeder was, die zich intensiefmet dit team bemoeit.
de herenselektie
In september 1977 werden in Belgiê de Europese
Kampioenschappenvoor landenteamsgehouden.De
schitterendepÍestatiedie ons team daar leverdeis in de
inleiding al gememoreerd. Toch scheen niemand in
Nederlanddat te beseffen,zo werd iedereenin beslag
genomendoor de problemendie in de nadagenvan het
titeltoemooinaar buiten waren getreden.
De verhoudingentussenspelersenerzijdsen de coach
anderzijds bleken drastisch te zijn verstoord. Ook
traden als gevolghiervan
binnen de begeleidingsgroep
meningsverschillen
op, waardoorde begeleiding
as such
niet optimaalmeer íunktioneerde.Het bestuurheeftuit
haar analysevan de gebeurtenissen
die is gebaseerdop
de informatiedie in vele gesprekkenmet zowelspelers
als begeleiderswerd verkregen,gekonkludeerd,dat de
moeilijkhedenniet konden worden toegeschrevenaan
één p€rsoonof één bepaaldvoorval,maar dat sprakeis
geweestvan een escalatievan kleineirritaties,die door
op een aantalpunten duidelijkemanco'sin de kommunicatie zowel tussen spelersen begeleidingals tussen
spelers,begeleidingen bestuur,werden gevoed.
Er kon daaromgeenrechtvaardigingworden gevonden
voor de eis van de spelers,dat een anderebondscoach
Het bestuurheeftinde
zou dienenteworden aangesteld.
volle overtuigingvan de juistheidvan die beslissinghet
kontrakt met de heer Janbroersverlengd.
Een aantal andere maatregelenzijn genomen,die het
ontstaan van soortgelijke situaties in de toekomst
moeten vermijden. Zo is een begeleidingskommissie
ingesteld, waarin naast het bestuur en een aantal
"technische" mensen (zoals de teammanager,iemand
voor de public relationsen iemandvoor de kontakten
met mogelijkesponsors)ook de aanvoerderzittingheeft.
In dit college kunnen de kleine en grotere problemen
worden besproken.Anderzijdszijn de spelersvia hun
aanvoerderveel direkter betrokken bij het werk van
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bestuur en begeleidingzodat op grond daarvanmeer
begripvoor elkaarssituatiekan ontstaan.
Na de herbenoemingvan de heer Janbroersbleek,dat
h€t laatstgenoemde
niet mogelijkwaste funktionerenop
een wijze, die noodzakelijkwas om de hem gestelde
doelen, zoals die o.a. in de taakomschrijvingzijn
vastgelegd,te bereiken.
De heer Janbroers heeít daarom medio aDril 1978 in
overlegmet het bestuur besloten,zich als bondscoach
terug te trekken.
Op het moment dat aan de FIBA de definitieveselektie
moest worden opgegevenvoor de deelnameaan de
Decio Scuri-Cupzat de NBB zonder bondscoach.
Met medewerkingvan de FIBA, die uitstelverleendevan
het indienen van de selektie, kon de tijd worden
gevonden om mel Tom Quinn overeenstemmingt€
bereikenover diensaanstellingals interim-bondscoach
voor de periode23 Ínei \978 tot 16juni 1978,in welke
periodede Decio Scuricupwerd gespeeld.
Tom Quinn is geen onbekende in het Nederlandse
basketball.Hij is in Haarlemeen aantaljarenwerkzaam
geweestals coach van Levi's-Flamingo's.
Thans is hij
coachvan de Zweedseeredivisieploeg
Sódertalje,die dit
jaar landskampioenis geworden.
Vanzelísprekendontbrak voor Quinn de tijd om een
gedegenselektievoor te bereiden.In overlegmet hem is
d€ sel€ktie gemaakt door een drietal coaches uit de
eÍedivisie.Eéndaarvan,Jan Sikking,is bovendienaktieí
geweestals assistentcoachbij de wedstrijdenvoor de
Decio Scuri-cup.Sikking gaat voorts in juli als interim,
bondscoachmet een jong-oranje.team,voornamelijk
bestaandeuit speleÍsdie wel in de eredivisieuitkomen,
maarnogjongenweinigervaren
zijn,deelnemen
aaneen
toernooiin Griekenland.Deze trip van eenjongoranje'
selektieis een proeÍneming,die als zij slaagtzeker zal
woÍden voortg€zet,om aldusook meer kontinuïteitte
waarborgenvoor de nationaleselektie,di€ qua leeÍtijdopbouw zo langzamerhandvrij ongunstig aan het
woÍden is.
De nationaleselektiezelf behaaldein het als oefentoer.
nooi (de eersteaanloopvoor de EK volgendjaar juni)
beschouwde Decio Scuri toeÍnooi een derde plaats
achterltalièen Frankrijk,daarbijIsraëlen Turkijeachter
zich latendHet bestuur heeft zich in deze periodeberadenop de
uitgangspuntendie terzakevan de benoemingvan een
bondscoachmoetengelden.
Binnenhet budgetvan de NBB is eenfull-timecoachniet
mogelik, terwijl er ook geen volledige dagtaak kan
worden geboden.Bezien is, of een buitenlands€part
time-coacheen oplossingzou kunnen bieden voor de
Nederlandsesituatie.Gezien de eis van het ontbreken
van een bindingmet een Nederlandseclub, is het aantal

NederlanderswaaÍuit een keuze gemaaktzou kunn€n
worden, zó klein, dat bij de keuze aan aspektenals
kwaliteit en persoonlijkheidgeen aandacht meer kan
woÍden gegeven.
Onder bepaaldevooÍwaardenkan heel goed met een
buitenlandsecoach worden gewerkt.Die voorwaarden
z\n:
' het programmavoor het nationaalteam moet in de
tijd g€zienduidelijkafgebakendzijn;
- voorzien moet worden in een assistent'coachdie in
de periode van de gewonekompetitiehet scoutingwerk doet en aldusde gegevensvoor de samenstel.
Iing van een selektieverzamelt.
De eerstevoorwaardepast geheelinhet beleiddat t.a.v.
de kompetitie al langer wordt gevoerd- Voor de
assistent-coach
in de vorm zoalsdie hier wordt bedoeld,
behoeft nier noodzakelijkte geldendat hij niet clubgebondenis ' er kunnen ook 2 oÍ3 van die assistentenaan
het werk zijn.Quinn heeÍtbewezende nodigesouplesse
te bezitten om op deze wijze te kunnen werken. Het
behoeftdan ook geenverbazingte wekken,dat toen het
bestuur eenmaal had gekozen voor de part-timecoaching,in eersteinstantiemet Quinn is gepraat,alwas
hi niet de enigewaarmeewerd gepraat.H€t bestuuris
verheugd,dat met Tom Quinn overeenstemmingkon
worden bereikt over een verlengingvan zijn bondscoachschapin principetot 1980.De detailsmoetennog
worden geregeld,maaÍ het bestuur verwacht niet dat
daarin enige aanleiding zou zijn om de principeoveÍeenstemmingop de tocht te zetfen. Hoe de
assist€ntiegestaltegaat krijgen zal nog nader worden
bepaald.
In de begeleidingsgroep
dierond het teamfunktioneertis
de coacheenvan de meestsprekendeÍiguren.Minstens
even belangrijkis echt€rde teammanager.
Ook dat was
eenvakature,nadatlwan Rotteveeldefinitiefalszodanig
afscheidhad genomen,omdat de funktie van teammanager niet te kombineren is met de funktie van
bestuurslidvan de Topsportliga.In PietLeegwateris een
teammanagergevonden,die beschikt over een ruime
internationaleervaring,en die die ervaringvolledigten
dienstestelt van het team, waarvoorhÍ zich bijzonder
aktief en enthousiastinzet.
Tijdens het FlBA-congresin Stresa, juni 1977,waren
enkel€ vertegenwoordigers
van de ChineseBasketball
Bond aanwezig.Daar verwierívicevoorzitterRotteveel
de toezegging,dat Nederlandzou worden uitgenodigd
voor een toernooi in China. H€t jaartal (1978oÍ 1979)
werd niet €xact bepaald.EnigszinsonveÍwachtkwam
die uitnodiging begin 1978 binnen: Nederland werd
geinviteeÍdvooÍ h€t zg.Vriendschapstoernooi,
datvan 5
tot 16 augustus1978in Pekingwordt gehouden.Deze
toernooi€n worden in China deze zomer in meerdeÍe
takken van sport gehouden.Zo hebbenook het KNGV

19

en de amateur-aÍdelingvan de KNVB een dergelijke
uitnodigingontvangenln de begroting voor 1978 is echter geen rekening
gehoudenmet deze uitnodiging.Dankzij de medewerking van de SNS op voorspraak van het NOC kon
worden bereikt, dat in de subsidiesfondsenmochten
wordenovergeheveldvan anderepostennaarde Chinareis, zodat die financiëel voor de NBB mogelijk werd
g€maakt.
Eind juli zal de selektieonder leidingvan bondscoach
Quinn naar Pekingaíreizen.
VanaÍ beginseptembertot eind maart 1979zal dan het
nationaal team niet in aktie zijn, behoudenseen to€rnooi
in de faatsteweek van december 1978in Zweden en
direkt daarnaeen wedstrÍd in Finland.Eind maart 1979
zal de voorbereidingop de EuropeseKampioenschapp€n staÍten.
In die voorbereidingwordt onder meer een viertal
gespeeld.
inteÍlandsen eentoernooiin Tsjechoslowakije
iongensjunioren
Rond dit team is het het afgelopenseizoenbetrekkelijk
rustig geweest.
De selektieslaagdeer niet in zich te plaatsenvoor de
EuropeseKampioenschappen:in de voorronde die in
april 1978 in Previdza werd gespeeld weíden zlj
uitgeschakeld.Door het bestuur is te weinigaandacht
besteedaan dit team, waardoor ook het programma
nogalsummieris geweest.Voor het komendseizoenzijn
een drietal toernooien en een stage op Papendal
voorzien.Dit als voorbereidingop de in 1980wederom
plaatsvindendeEuropese Kampioenschappen.Er bestaat een vakatuÍe voor de bondscoach,waarin het
bestuurop korte termijn hoopt te voorzien.
Basketball Festijn
Dit s€izoen was er door de late beëindigingvan de
kompetitie geen mogelijkheid om een aÍsluitend basketball-festijnte houden. De laatsteplay-ofíwedstrijdhad
trouwenswel iels van een festUn,al was dat enigszins
negatiefdoor de aggressievewijze waarop een relatieí
klein deelvan het publiekhet ongenoegenover de stand
kenbaar maakte: door een regen van bier en andere
blikjes op sp€lersbank, jurytafel en veld te doen
belanden.
Ook voor het komend seizoenis de haalbaarheidvan
eenÍestiin.waaÍvoorNationaleNederlandenDonar zich
kandidaatheeftgesteld,twífelachtig.Nietteminbestaat
er een mogelijkheid, en wel midweeks tussen de
beëindigingvan de kompetitie €n de start van de play-oÍís
in. Het bestuuÍ zal in overlegtreden met het bondsbestuur en NationaleNederlandenDonar over de organi.
satievan een basketballfestiin.in 1979.

Pers en reklame
In de inleidingtot dit verslagwerd reedshet eindrapport
van de Kommissie Mulder gememoreerd.Ervan uitgaande dat de topverenigingentot nu toe voor een
voornaam deel van hun inkomsten op de sponsoring
aangewezenzijn geweest,heeft het bestuurde voorgenomen akties van de NsF-kommissieSponsoringen
Reklame (de Kommissie.Mandersloot)van harte ge'
steund, en daarvoor ook het mandaatvan de Ligavergadering gekregen.Dit in het besef, dat slechts een
gezamenlijkeaktie van de betrokkenbonden(waarbijde
NBB met de NeVoBo, de KNBSB en de NIJB tot de
"smaakmakers"zijn bestempeld)die gericht moet zijn
op zelÍbeperkingt.a.v- de vorm en inhoud van de te
voeren reklame, enig eÍÍekt in de goede richting kan
sorteren.
Door de Kommissie-Mandersloot
zijn richtlijnenopgesteld. die neerkomen oD het doen toetsen van alle
sponsorkontraktendoor een vanwege de NSF inge
steldekommissie,waarbijonder meerde volgendeeisen
zullen worden gesteld:
' kontraktduur minimaal3 jaar;
- alleennaamverbinding,
geenvolledigenaamwijziging;
- geen produktnamenin de reklamenaam.
Elk der bonden dient zich aan deze richtlÍnen en de
toetsingte houden,endat ook in de Íeglementering
op te
nemen.
VanzelÍsprekendwordt de sponsoringhierdoorminder
aantrekkelijkvoor bedrijven.Een aantalbedrijvenis zo
gebondenaan produktnamendat zt in de sportsponso
ring niets aantÍekkelijksmeer zullenzien,omdat alleen
hun naam(zonderprodukt) onbedoeldeassociatiesmet
gelijknamigebedrijvenzou oproepen.Los van de vraag
of een dergelijkeregeljuridischwaterdichtte makenis,
wat zekernahet koÍt gedingdatbinnende NeVoBorond
de "Goudsche Verzekeringen" heeft gespeeld,zeer
twíÍelachtiggeno€mdmoet worden,zal de sportwereld
zich hieraan moeten houden,wil sponsoringvoor het
bedrijfslevennog enigszinsaantÍekkelijkblijven.
De samenstelling
van de lÍst van geaksepteerde
namen
zou dan niet door de oers. maar door de NSF moeten
geschieden.
Ook t.a.v.de bordreklamezaldesport zichbeperkingen
moeten opleggen.Het gaat met name om de losse
borden, waarvan de binnenspoÍt vrijwel uitsluitend
gebruikmaakt.Hiervanzal vooÍ het seizoeneenopgave
moetenwordengedaanwaarbijalleenmaaÍjaarkontrakten zullen worden geaksepteerd,en bovendienvorm,
groott€ en aantal van de borden zullenworden gelimiteeÍd.
Het zich niet houdenaan de richtlijnenbetekentdan vrij
simpel:geenTV, en afwijkendenamenin de pers.
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Dezerichtlijnenzullenbeginaugustusaande Kommissie
Mulder en de NSP (Ned. verenigingSport Pers) als
compromisvooÍstelworden voorgelegd.

FIBA

de dubbelenationaliteiten'kwestie.
De status van spelers zal worden geregeld in een
reglement,dat door het CentraalBestuurvande FIBAin
oktobeÍ 1978zal worden besproken.
Vrij opzienbarend is, dat iemand die onkostenvergoedingenontvangt in verband met basketball,die tot
het nivo van onderhoudsvoorzieningen
reiken, toch als
amateuÍ beschouwd kan worden. Als het Centraal
Bestuur dit reglementaanvaardt,zal het in bespreking
worden gebrachtbrj het IOC.
Inzake de dubbele nationaliteitzijn wtzigingenaangekondigd, die beogen de reglementenwat ruimer te
maken.Zo zal het mogelijkgemaaktwordendat spelers
met eendubbelenationaliteitna driejaarin de kompetitie
als buitenland€rte zijn uitgekomendaarnaals binnen
landsespeleruitkomen.De belangrijkstekritiek die de
NBB op dit reglementhad blijft daarmeegehandhaaÍd.
Niettemin is de situatiebinnen de NBB thans zodanig,
dat het van toepassingverklar€n van dit reglement
binnen de NBB nuttig kan zijn, althansin de gewijzigde
vorm. Dit wordt door het bestuurdan ook overwogen.

lnjunil9TSwerd te Varna(Bulgarije)wederomhet FIBAcongresgehouden.
Vermeldenswaardigheden
van dit door BondsvooÍzitter
Berteling, Topsportliga-vice-vooÍzitterRotteveel en
Bondsdirekteur Mateboer bezochte congres zijn de
door de FIBA uitgebrachteregelingm.b.t. de statusvan
spelers,en de wijzigingendiewordenvoorgesteldinzake

De Nederlandsekandidatuurvoor de organisatievanhet
Pré OlympischToernooi in 1980is ingetrokkennadat
bleek dat met nameZwitserlandal veel veÍdeÍ was met
de voorbereidingen,en het toernooi door de Nederlandsekandidatuurnaar kandidaatnr 3, Polen,dreigde
te gaan.Zoals al gemeld,zaldit toernooiin mei 1980in
Zwitserlandplaatsvinden.

Vanuii de NBB is erop aangedrong€n,
enerzijdsom de
geloofwaaÍdigheid
van het compromiste vergrotenen
anderzijdsom niet weer eenjaar tegemo€tte gaanmet
halfslachtige
naamgevingen
waarvanniemandmeer iets
begíjpt in de pers, om nu al ervan uit te gaan dat de
richtlijnengeldenen ze dus in pÍaktijk t€ brengen.Dit
standpuntheeftbijde bondendienauwbetrokkenzijnbij
de KommissieManderslootweerklanl gevonden.
Ondertussen zal het struktuuronderzoek binnen de
topverenigingen
er toe moetenleiden,dat deafhank€lijkheid van de topverenigingen
van de sponsorinkomsten
tot een aanvaardbaarnivo afneemt,geziende toch wel
hoge risico's die daaraan i.a.v. de kontinuiteit zijn
verbonden.

Jaarwerslag Dames Liga
Inleiding
Dit verslagjaarstaat met betrekkingtot de werkzaam
hedenvan het bestuurvan de DamesLiga vooÍal in het
tekenvan de kinderziektenrondomde oprichtingvande
liga.
Enige jaren geleden is door de jaarvergadering van de
NBB de nota herstruktureringaanvaard,hetgeeno.a.
inhieldde instellingvanenigeliga's,zoalsde DamesLiga.
Na de oprichtinginnovember1976vande TopsportLiga
kreeg de Dames Liga op 7 september 1977 oÍficiëel
gestalte.

Speelstersen trainers/coachesvoÍmen twee groep€n,
die moeilijkte organiserenzijn; de coacheshebbennog
iets meermogelijkhedenhiertoedaar zij elkaarminimaal
éénmaal op een in samenweÍking met de bonds
kommissie opleidingente organiserenstage kunnen
ontmoeten.
De scheidsrechtersvoÍm€n een groeperingdie elkaar
minimaaltweemaalpeíjaarontmoetenop door de bonds
scheidsrechterskommissieverplichte stages;op deze
wijzehebbenzij de gelegenheid
hun vertegenwoordigers
te kiezet\.

In het eerstejaar is getÍacht de direkte betrokkenheid
van de diversegroeperingenzoalsspeelsters,trainers/
coaches,scheidsrechters
en verenigingente stimuleren
door middel van enige h€arings.Deze bijeenkomsten
kunnen geslaagdgenoemd worden door de positieve
wijze waarop met het bestuuÍ van de Dames Liga van
gedachtenwerd gewisseldvooral over één der aktu€elste ondeÍwerpen, de kompetitievorm. Echter de
follow-upvan deze vergaderingen,
de kontaktenen het
oÍiderlinge overleg van de benoemde vertegenwooÍdigers/sters van de verschillendebelangengÍo€penis tot
nu toe minder suksesvol.

Het bestuur van de liga is ook van meningdat van zín
kant meer gestimuleerddient te worden om de diverse
groeperingente aktiveren en mee te laten denken en
gezamenlijktot eenbeleidtekomeninhet belangvanhet
damesbasketball.
Wij zijn van meningdat het spelpeilin
de ere divisie dames vooruitgaat;deze opgaandelijn
willen we vasthouden en verder uitbouwen. Echter,
hierin ligt uiteraard een belangrijke taak voor de
verenigingen.De genoemdevooruitgangheeft zich dit
jaar voortgezet in de resultaten van het nationale
dam€steam.Een goede tiende plaats bij de Europese
Kampioenschappen,waarbij een minieme nederlaag
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tegen Roemeniëen een vijí-puntennedeÍlaagtegenhet
sterk€ Joegoslaviëniet onvermeld mogen bltven. Wij
hopen dat deze opgaandelijn in het komendejaar ook
gekonstateerdkan worden bij de nationalejeugdteams;
in augustus 1978 nemen de kad€tten deel aan de
EuropeseKampioenschappen
te Spanjeen het nationale
meisjesiunioren team dient zich met de Paasdagenin
Finlandte kunnenplaatsenvoorde EuropeseKampioenschappen,die in de zomer van 1979gehoudenworden.

De doelstellingenvan de DamesLiga, die ztn geformuleerd in het voorstelvan het bondsbestuurvan 14 mei
1977ztn samengevatals volgt:
. optimalebelangenbehartiging
o relatievezelfstandigheid
. direkte betrokkenheidvan belanghebbenden.
van 7 september1977werdenin
Na de ligavergadering
aÍzonderlijkevergadeÍingenmet de participantenbuiten
de volgendeleden
de verenigingsvertegenwoordiging,
geinstalleerd:

Gezien de prestatievan het damesteam,en de gemiddeldejeugdigeleeftijdvan de speelsters,wil het bestuur
van de liga,indiende financiëlemiddelenaanwezigzijn,
met dit team inschrijven voor het Pre'Olympisch
toernooi,dat in 1980gehoudengaat woÍden.
'Ons toekomstig beleid wil zich hierop richten en de
medewerkingvan de verenigingenis hierbijonmisbaar.
Wij denken aan centrale trainingenop de woensdagavonden (behoudensbij midweekse wedstrijden) en
zondagtrainingen(dit geldt ook voor de nationale
jeugdteams); goed overleg met de diverse rayonkompetitieleiderszal dit mogelijkmoetenmaken.

vertgenwoordigers trainers/coaches:
Wim Coret en Cock Oostveen:

Ligabestuur
Per 7 september1977werdhet ligabestuurgeinstalleeÍd,
dat is samengesteld
uit
- voorzitt€r
o Henny Oderwald
- sekretaÍis
o Ton Kloek
. Jan Burgert
lid.

Het bestuursvoorstelomte komentot eenere divisievan
acht teamsmet daarondertwee eerstedivisi€svan acht
teams.werd veÍworDen.
Het voorstelvan de verenigingDelta Lloyd omvattende
het teÍugbrengenvan de eÍe divisievan twaalÍnaar tien
teams werd aanvaaÍd.

Het bestuur is van mening bepaald niet optimaal te
hebbengefunktioneerden bijvoorbeeldonvoldoendete
zijn toegekomenaan werkelijkebeieidsvorming.Wel is
het bestuuÍ van meningdat de lopendezakengoedzijn
begeleid.Er wordt naar aanvullingvooÍ het bestuur
gezocht,zodat ook de kontinuiteit voor de toekomst
gegarandeerdwordt.

Op de buitengewonealgemenevergaderingvan 8 maart
1978kwam de ligavergadering
voor het eerstin de nieuw
gekozensamenstellingbijeen.
Vastgesteldwerd dat de verenigingenin de ere divisie
(samengestelduit tien teams) een dubbelekompetitie
gaanspelenen dat de eerstedivisieuit veertienteamszal
worden samengesteld.
Het totaal aantalligav€renigingen
blijft daardoorop vier
en twintig gehandhaafd,zoals ook genoemd in de
instellingsnotavan d€ DamesLiga.

Kontakten met het bondsbestuur
De kontaktenmet het bondsbestuurvindenvoorname.lijk plaatsdoor middel van de voorzitter van de Dames
Liga, die qualitatequa zittingheeftin het bondsbestuur.
Ligavergaderingen
Op 7 september1977kwam de ligavergadering
voor de
eercte maal bijeen. De Dames Liga is de tweede liga
binnen de NederlandseBasketball Bond. Het is de
bedoelingde specifiekebelangenvan het damesbasket
ball in de Dames Liga te behartigen.De algemene
vergadering bestaat uit vertegenwoordigersvan de
verenigingendie uitkomen in de ere-en eerste divisie
dames, van de speelsters'vertegenwoordiging
in deze
divisies, van het nationale damesteam en van de
nationale meisiesteams.van de coaches en van de
scheidsrechters,alsmede van rayon-vertegenwoordigers.

speelstersvertegenwoordiging van v€renigingen:
Karen Bos, Marian Langenbergen Stien Kraay;

vertegenwoordigers scheidsrechters:
Dries de Zwaan en Chris Anchelon;
vertegenwoordigers nalionale teams:
Carla de Liefde,Bram Brakel en CeesSpaltman.

Vergaderingen met participanten in de liga
In de met de speelstersvertegenwoordiging
en traineÍs/
coachesen de verenigingengehoudenvergaderingen,
waarbÍ de repÍesentativiteitin dit stadium secundair
werd geacht,is vooralaandachtbesteedaanhet denken
en doen binnen de ligavergaderingom zo richting te
gevenaan het door het bestuur te voerenbeleid.
Inherent aan de inwerkperiodevan het ligabestuuris
overigenswelgeweestdatde participantenhet aígelopen
seizoennauwelijkshebbenkunnen Íunxrroneren.
Het ligabestuurzal voortgaanmet het op gezettetl)der
houdenvan vergaderingen
met de participanten,metals
eerstebedoelingom hen op weg te helpentot voÍming
van zelfstandigekontaktgroependie binnen de Darnes
Liga gaan funktioneren.

22

Onderwerpenals kompetitiestruktuur,reglementering
en sponsoÍingkunnen dan veel diepgaanderen meer
gerichtop de groeperingenworden behandeld.
Kompetitie
In de ere divisie is in het afgelopenseizoenvoor de
(voorlopig)laatstemaal het systeemvan de plaatsingskompetitie,gevolgddoor een Íinalekompetitie,gehan'
teerd.
Voor de eerste maal in het seizoen1978/79zullende
teams in de hoogste dames divisie een aantal van
zesendertigkompetitiewedstrtdengaanaí\rerken(dub
bele kompetitiemet tien teams);van deze zesendertig
wedstrtden zullen zevenentwintigwedstrijden in de
weekends en negen wedstrijden midw€eks worden
gespeeld.
De voornaamsteoverwegingendie ten grondslaglagen
aan het bestuuÍ om tot d€ dubbelekompetitievan tien
teamste komen waren dat:
. de kwaliteii wordt verbreed
a de nadelenvan een op eigensterkte gerichtsysteem
woÍden vooÍkomen
o de nadelenvan het op spreidinggedchte systeem
deels kunnen worden gekompenseerddoor kombinatie met een goed geplandebekerkompetitie
. betere wedstÍijdvoorwaaÍdenontstaan voor teams
uit de regio, alsmedegoede aansluitingenworden
verkregen voor speelstersvan nationalejuniorenselektiesop het ere divisiebasketball.
De planmatigevoordelen:afstemmingop het herenprogramma alsmedevooÍ de verenigingende organisatorische mogelijkheidom voor een geheelseizoenzaalruimte in te huren, zijn bij de beoordeling zeker
meegewogen.
De eerstedivisieis op voorstelvan de jaarvergadering
van 8 maart 1978uitgebreidvan twaalf naar veeÍtien
teams,waarbí het totaalaantalteamsin de DamesLiga
ongewtzigd op vierentwintig bleef en waardoor het
aantalte spelenkompetitiewedstrijden
werd opgevoerd
van tweeêntwintignaarzesentwintig.
Het bestuurvande
Dames Liga is van mening dat deze konstruktie
tenminstetot en met het seizoen1979/80moet worden
gehandhaafd,alvoÍens een en ander opnieuw ier
diskussiewordt gesteld.

Nationale teams
In het verstrekenseizoenvielen de nationaledames/
meisjesteams onder de verantwoordelijkheidvan het
ligabestuur.Europesekampioenschappen
stonden dit
jaar op het programmavoor de damesen de meisjes
kadetten.waarbii de dames zich moestenkwalificeren
via vooÍonden.

Dames
Op doktersadviesheeftbondscoachR. Hoek tídens het
lopendeseizoenzijn funktie ter beschikinggesteld.De
grote vooruitgangvan het nationaaldamesteamonder
zijn leidingis onmiskenbaar.Het bestuurvan de Dames
I-iga spreekt dank en erkentelijkheiduit voor het vele,
met gÍote inzet gedanewerk dat R. Ho€k tijdens zijn
bondscoach oeriode voor het damesbasketballheeft
verricht.
J. Pelkis met ingangvan mediojanuaril9T8alsopvolger
benoemd,waarbijzijn eerstetaak: plaatsingvoor de EK
in Polen, door kwalifikatietídens een voortoernooiin
lsrael,zeker geensin€cuJewas.
De behaaldetiende plaats op de Europesekampioenschappen bevestigen,med€ gezien de uitslagen,de
vooruitgangvan het Nederlandsedamesteam,zodat de
gedachtevan deelnameaanhet Pre-Olympischtoernooi
in 1980is versteÍkt.
Tijdens de kerstperiode werd deelgenomenaan een
internationaaltoeÍnooi in Duitsland en verder werden
wedstrijden gespeeldtegen Belgiê (tweemaal),Polen
(driemaal),Zweden (tweemaal)en Spanje(tweemaal).
Meisjes junioren
Om de kontinuiteit van het team te waarborgenwerd
onder leidingvan bondscoachD. de Liefdedeeigenomen
aan een internationaalzeslandennieuwjaarstoernooi
in
Polen.
In het komendseizoenzalhetprogrammagerichtzijnop
de dan weer te spelenEuropesekampioenschappen.
Meisies kadetten
Evenals bij de dames waren de aktiviteiten van de
nationalekadettenselektie,onder leidingvanHumphry
van Haver, gericht op deelname aan de Europese
kampioenschappen,
die van 15 tot 25 augustusa.s. te
Spanjezullenworden gehouden.
Tijdens de kerstperiode werd deelgenomenaan het
jaarlijks vierlandentoernooi,dat in Frankrijk georgani'
seerd werd en verdeÍ werd buiten enige stageseen
intensieÍ trainingsprogrammaafgew€rkt en in juli '78
deelgenomenaan een bijzondersterk bezet internatio'
naal toernooi in Bulgarije (met deelnamevan USA,
Sovjet Unie, Japan,Cuba etc.).
Deze voorbereidingenzullen worden afgeslotendooÍ
akseptatievan de uitnodigingvan de Spaansebond tot
deelnameaan een toernooiin Spanje,voorafgaandaan
de Europesekampioenschappen.

Dames basketball ontwikkeling
De jaarvergaderingvan de NBB heeft hiervoor een
'potje'van f 10.000,-beschikbaargesteld. Dit weÍd
besteeddoor landelijkepivottrainingenen enigestages
voor trainers/coacheste organiseÍen
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Pivottrainingen
Voor h€t eerstzïn dit seizoentrainingengeorganiseerd,
die specifiekgerichtwaren.Onder leidingvan Babsvan
der Groep vanJannyvan Ham is eenstart gemaaktmet
de zgn.'pivottrainingen',die erop zijngerichtspeciaaldit
onderdeelvan de basketballsoortte ontwikkelen.
De resultatenvan genoemdetrainingen,waaraanuitslui'
tend door junioren en kadetten werd deelgenomen,
waren van dien aard dat getrachtzal worden voortzet.
ting van dit programma-onderdeel
zeker te stellen.

(Radio Musette/Rz) konden dankzij de medewerking
van de Poolsebond deelnemenaan een stagein Polen.
Echter, enige dagen voor deze speelstersnaar Polen
zoud€n v€rtrekken ontvingen we de mededeling,dat
door interneproblemendegeplandestagevoor hengeen
doorgangkon vinden.Het bestuurvan de liga heeÍthet
bestuurvan het SportfondsLeo vander Kar verzochtde
voor hen beschikbare gelden te mogen'bevrlezen' lol de
zomeÍ van 1979en hen dan in de gelegenheidte stellen
tot bÍwoningvaneenstage,bijvoorkeurin Oost.Europa.

Trainervcoaches stages
In samenwerkingmet de bonds kommissieopleidingen
werden twee stages georganiseerd, één voor trainers/
coaches uit de ere- en eerste divisie en één voor
trainers/coachesuit de rayons en distrikten.
BondscoachesDick de Liefde en Humphry van Haver
hebben hierbij een goede inbrenggehad en de stages
mochten zich in een goedebelangstelling
verheugen.
Ook voor dezestagesgeldtdat kontinueringzalworden
nagestreeÍd.

H. van Haver (bondscoachkadettenteam)is bij het
sportÍonds kandidaat gesteld voor een stage in de
VerenigdeStaten- Deze kandidaatsrelling
is ook door
het bestuuÍ van het sportíondsgehonoreerd.

Sportfonds Leo van der Kar
Door het sportfondswerden twee jeugdigespeelsters,
die deel uitmaken van onze damesselektie,in de
gelegenh€id
gesteldeen trainingsstage
in het buitenland
te volgen. Anita Blangé (BV Voorburg) en Ellis Bosch

F.I.B.A.
Het jaarlijkseF.I.B.A. kongres (Europaen het MiddellandseZeegebied)werd namensde NBB o.a. bezocht
door bondsvoorzitterJanBerteling,diezittingheeftin de
kommissiedamesbasketball
van de F,t.B-4.
De voorstellen vooÍ andere spelregelsvoor damesbasketballzijn vooralsnogdoor de technischekommissie van de F.I.B.A. aígewezen.
De geweldigekwaliteitsverbetering
van het damesbas'
ketball is door de konÍerentievastqesteld.
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Dames
InteÍlandwedstÍijdtegen Belgiê,21 december 1977te
Gorichem
Nederland- België
Speelsters:

Trainer/coach:

82-57

C. de Liefde (VastgoedStrijen); L.
van Reemst,K. Bos (Delta Lloyd) M,
v-d. Meys, J. Geurts (Brutus); E.
Bosch,G- de Ridder,I. Maarschalkerweerd, M. Steenmetz(RadioMusette/RZ\; A. Blangé (Voorburg); M.
Klaassen (Jolly Jumpers).
R. Hoek

Toernooi te Neustadt (West-Duitsland)van 28 t/m 30
december 1977.

Trainer/coach:

Kwalificatiewedstrijen vooÍ het EuropeesKampioenschap te Israelop 15, 16 en 17 april 1978.
Roemenië- Nederland
Nederland - Israel

C. de Liefde (VastgoedStrijen); L.
van Reemst,K. Bos (DeltaLloyd); M.
v.d.Meys, J. Geurts (Brutus); E.
Bosch,G. de Ridder,I- Maarschalkerweerd, M. Steenmets(RadioMusetïe@Z|. A. Blangé (Voorburg); M.
Klaassen(Jolly Jumpers).
R. Hoek

Trainer/coach:

InterlandtegenB€lgiëte Mechel€n,14 maart 1978.
België- Nederland

Speelsters:

(sovB).
Trainer/coach:

J- Pelk

Stag€met Polenop 24,25 en 27 maart 1978.
Zevenaar'.
Leleystad:
Rosmalen:
Spe€lst€rs:

Trainer/coach:

Nederland- Polen 64-65
Nederland- Polen 63-56
Nederland Polen 61 -49
M. Steenmets,G. de Ridder,l. Maarschalkerweerd, E. Bosch (Radio
Musette/RZ);L. van Reemst,K. Bos
(DeltaLloyd); C. de Liefde(Vastgoed
Strijen); M. Delmee (Raak Meubelen); M. Klaassen(JollyJumpers);M.
Tijhuis (Amstelveen);M. v.d. Meys,

C. de LieÍde(VastgoedStríen); G. de
Ridder, I. Maarschalkerweerd;M.
Steenmetz,E. Bosch(RadioMusette/
RZ);. A. Blangé (Voorburg); L. van
Reemst, K. Bos (Delta Lloyd); J.
Geurts, M. v.d. Meys (Brutus).
J. Pelk

Roemeniii' Nederland
Twee wedstrijden tegen Zweden op 29 en 30 april 1978.
Tubbergen:
Ootmarsum:

Nederland- Zweden 85'53
Nederland Zweden 7'7- 59

Speelsters:

79-69

M. Steenmetz,G. de Ridder,l. Maarschalkerweerd,E. Bosch (RadioMusette/RZ); K. Bos, L. van Reemst
(DeltaLloyd); C. de LieÍde(Vastgoed
Strijen);M. Klaassen(JollyJumpers);
M. Tijhuis (BV Amstelveen);M. v.d.
Meijs, J. Geurts (Brutus);A. Blangé
(BV Voorburg); C. Lammertink

Speelsters:

.70
6É-65

Eindstand: t. Roemenië
2. Nederland
3. Israel

Nederland- Hongarije
68 - 90
Nederland' Tsjechoslowakije 6 - 67
62 - 67
Nederland- West-Duitsland
Speelsters:

R.v.d. Meys, J. Geurts (Brutus); A.
Blangé (Voorburg); C. Lammertink
(SOV Bernisse).
J. Pelk

Trainer/coach:

C. de LieÍde(VastgoedStrijen);G. d€
Ridder, l. Maaischalkerweerd,M.
Steenmetz,E. Bosch(RadioMusette/
RZ); A. Blangé (Voorburg); L. van
Reemst, K. Bos (Delta Lloyd); J.
Geurts, M. v.d. Meys (Brutus); M.
Klaassen (Jolly Jumpers); C. Lammertink (SOV Bernisse);E. Postu'
mus (AMVJ Amsterdam).
J. Pelk

Twee wedstrijdentegenSpanjeop 14 en 16 mei 1978.
Wijchen:
Nederland - Spanje 82 - 66
Oud Begerland: Nederland - Spanje 63 - 73
C. de LieÍde(VastgoedStrijen);G. de
Speelsters:
Ridder. I. Maarschalkerweerd-M.
Steenmetz,E. Bosch(RadioMusette/
RZ); A. Blangé (Voorburs); L. van
Reemst, K. Bos (Delta Lloyd); J.
Geurts, M. v.d. Meys (Brutus); E.
Postumus (AMVJ Amsterdam); M.
Klaassen(Jolly Jumpers).
Trainer/coach: J. Pelk
Europeeskampioenschapvan 18 t/m 31 mei 1978te
Polen.
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Tsjechoslowakije - Nederland
Nederland - Joego-Slavië
Zweden- Nederland
Nederland' Roemenië
Spanje- Nederland
Nederland' West-Duitsland
Italië - Nederland

62-45
@.69
6 5- 7 5
69-71
65 -71
5 1. 4 6

Trainer/coach:

telRZ); A. Blangé (Voorburg); L. van
Reemst, K. Bos (Delra Lloyd); J.
Geurts, M. v.d. Meys (Brutus); E.
Posthumus(AMVJ Amsterdam):M.
Klaassen(Jolly Jumpers).
J, Pelk

79-6r
Nederlandeindigdeop de 10eplaats.

Speelsters:

C. deLieíde(Vastsoed
Strii€n);c. de
Ridder,E. Boschl. Maarschalker,
(RadioMusetweerd.M. Steenmetz

Tijdens dit toemooi speeldeM. Steenmetz haar 50e
Interland wedstrijd.

MeisjesJunioren
Toernooi te Polenvan 31 december1977t/m 5 ianuari
1978.
Nederland - Bulgarije
Nederland- Oost-Duitsland
Nederland - Tsjechoslowakije
Nederland ' Polen A
Nederland' PolenB

53-56
,32
6 1- 8 0
54-68
79-60

Speelsters:

Trainer/coach:

E. Postumus, I. v.d. Veen (AMVJ
Amsterdam);A, Blangé,N. Druií, A.
DruiÍ (Voorburg); B. St€enm€tz
(SOV Bernisse); N. Thelissen, M.
Delmee,I. Bieze(RaakMeubelen):A.
Kitselaar, M. Bosman (Parker); Í.
Geerdink (Jolly Jumpers).
D. de Liefde

Meisjes Kadetten
Vierfandentoernooi van 27 t/m 30 december 1977 te
Frankrijk.
België. Nederland
Nederland' West-Duitsland
Nederland - Frankrijk

78 - 70
68 - 7l
52 - U

W. Demmer (Jolly Jumpers); M.
Keurentjes,L. van Buul (RaakMeubelen);V. de Laat (Kruiskamp); Y.
Verhoeven (AMVJ Amsterdam);J.
Steenmetz (Radio Mussette/RZ); I.
de Vroet, W. Visser (Vastgoed
Strijen); A Hoekstra(OSG); L. Pors
(Noordkop).
Trainer/coach: H. van Haver

(AMVJ Amsterdam); A. Hoekstra
(OSG); V. de Laat, (KruiskamP);J.
Steenmetz(SOV Bernisse);J. Stèker
(Voorburg); A. Maurits (TOOS); S,
Kroon (Onze Gezellen); A. Keur
(Hoofddorp).
Trainer/coach: H. van Haver

Speelsters:

StagePapendal23 t/m 25 juni 1978.
24 junr 1978 Nederland - België 66 - 69
25 juni 1978 Nederland- Belglë 65 - 62
Speelsters:

Stagete Belgiëop 7 en 8 april 1978.
België - Nederland
Nederland ' België
SpeelsteÍs:

46-53
58,54

L. van Buul, H. K€urentjes (Raak
Meubelen);W. Visser, I. de Vroet
(Vastgoed Striien); Y. Verhoeven

Tranier/coach:

L. van Buul (Raak Meubelen);l. de
Vroet (VastgoedStrten); K. Kroon
(Qnze Gezellenl; W. Visser (VastgoedStrijen);A. Hoekstra(OSG);L.
Pors (SV Noordkop); J. Steenmetz
(RadioMusette/RZ); W. Demmer
(Jolly Jumpers);V. de Laat (SOV de
Kruiskamp); M. Keurentjes (Raak
Meubelen);A. Keur (BV HooÍddorp);
A. Mourits(T.O.O.S.);
Y. Verhoeven
(AMV{Amsterdam).
H. van Haver
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Heren
Europese kampioenschappen 15 - 24 septemtnr 1977,
Luik en Oostende,België.
Voorronde in Oostende:
Nederland - Tsjecho Slowakije
Nederland - Spanje
Finland' Nederland
Joego-Slavië- Nederland
Belgiê - Nederland

114. 95
67.87
1 1 1. 7 5
107- 86

Finaleronde in Luik:
Bulgarije - Nederland
Nederland - België

108. 85
104. 89

73 -

Amsterdam:
Nederland- Israel
's-Gravenhage: Nederland- Turkije
Triëst:
Italië - Nederland
's-Gravenhage: Nederland- Frankrijk

Eindstand:

l.Frankrijk
2.ltahë
3. Nederland
4. Israel
5. Turkije

Spelers:
Eindstand:
1. Joego-Slavië
2. Rusland
3. Tsjecho-Slowakije
4. Ítalië
5. Israel
6. Bulgarije

7. Nederland
8. Belsiê
9. Spanje
10. Finland
11. Frankrijk
12. Oostenrijk

K. Limmen (Buitoni);J. Dekker (Falcon Jeans); J. Woudstra (Tripper
Jeans);C. v.d. Lagemaat(Buitoni);E.
Hagens (Buitoni); A. Faber (Falcon
Jeans);K. Akerboom (FalconJeans);
D. Cramer(Arkereizen);B. Kragtwijk
(Delta Lloyd); J. Loorbach (Radio
Musette/RZ); R. Zwiers (Nationale
Nederlanden/Donar);H. Kip (Parker).
Trainer/coach: J.M.Janbroers
Spelers:

Trainer/coach:

Nederland- Italië
70,86
Frankrijk - Nederland 105- 99
Israel - Nederland
76 - 80
Turkije Nederland
86 90

J. Dekker (8 wedstrijden);K. Akerboom (6 wedstrijden);A. Faber (5
wedstrijden);H. Pluim(6 wedstrijen);
(Falcon Jeans); G. van Buuren (7
wedstrijden),(RadioMusette/RZ);E.
Hagens(8 wedstrijden),K.Limmen(8
wedstrtden)(Buitoni);A. van HelÍteren (7 wedstrijden),J. Woudstra (8
wedstrijden)(Tripper Jeans);H. Kip
(5 wedstrijden)(Parker);R. Zwiers(8
wedstrijden) (Nationale Nederlanden/Donar);B. Kragtwijk(4 wedstrijden) (Delta Lloyd).
T.Quinn

Interlandtegen Belgièop 28 mei 1978,in Tervuren.
België- Nederland
Spelers:

EuropaCup voor landenteams(DecioScuriCup)van23
mei t/m 15 juni 1978.
Leiden:
Saint Quentin:
Haifa:
Istanbul:

114' 98
108- 81
86 - 81
106' 107
(na verlening)

Trainer/coach:

70-95

K. Akerboom, J. Dekker, A. Faber,
H. Pluim (Falcon Jeans); G. van
Buuren (Radio Musette RZ); E. Hagens, K. Limmen (Buitoni); A. van
Helfteren, J. Woudstra (Tripper
Jeans); H. Kip (Parker); R. Zwiers
(NationaleNederlanden/Donar);B.
Kragtwijk (Delta Lloyd).
T.Quinn

Jongens junioren
Int€rlandtegenB€lgiëop 4 december1977.
Brugge:
Spelers:

België- Nederland 8l - 66
O. vanTimmeren,J.H. Sweers,D. de
Boer (BV Groningen);H. Keppy, H.
Macnack, K. Macnack, Tj. Galema
(Buitoni);J. WolÍs (Kimbria);G. Rid,
derhoí, H. Heydeman(Friso/R.); J.
Esveldt (Radio Musette/RZ);F. v.d.
Meulen (Falcon Jeans);Tj. Siersma

Tranier/coach:

(Zeemacht);T. Kallenberg(Luba);H.
Gootjes (AMVJ Amsterdam);M. de
Vries (GSV Olympia).
J.M.Janbroers

Trip naar Groot Brittaniëvan 27 t/m 31 december1977.
Edinburgh:
Schotland ' Nederland
54 - 68
Lillehall:
Engeland- Nederland
74-70
Birmingham: Engeland- Nederland
77-76
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Spelers:

O. vanTimmeren,J.H. Sweers,D. de
Boer (BV Groningen);H. Keppy, H.
Macnack, K. Macnack (Buitoni); G.
RidderhoÍ,H. Heydeman(FrisoVR);
J. Esveldt (Radio Musette/RZ); T.
Kallenberg (Luba); H. Gootjes
(AMr/J Amsterdam); Tj. Siersma
(Zeemacht).
Trainer/coach: A. Boot

Marokko ' Nederland
Nederland - Bulgarije
Denemarken- Nederland

Eindstand:1 TsjechoSlowakije,2. Bulgarije,3. Finland,
4. Nederland. 5. Denemarken.6. Marokko.
Spelers:

KwalificatietoernooiEuropeesKampioenschapin Tsjecho Slowakijevan 3 t/m 9 april 1978.
Nederland- Finland
6.76
Nederland' Tsjecho-Slowakije 63 - 95

62 -82
7 r. 9 0
75.95

Trainer/coach:

H. Macknack,H. Keppy(Buitoni);Tj.
Siersma (Zeemacht); H. Gootjes
(AMVJ Amsterdam);E. Snijders,R.
RidderhoÍ,H. Heydeman(Frisol/R);
D. de Boer (BV Groningen);R. Schilp
(Delta Lloyd); P. Goossen(MSV).
J.M.Janbroers

Jongens Kadetten
Toernooi te Roubaix(Frankrijk)5 t/m 7 mei 1978.
Frankrijk - Nederland
108- 80
Nederland Luxemburg
101 82
België- Nederland
93-91
Nederland- Engeland
95-84
Spelers:
H. Vossenberg(OSM); M. de Jager,
B. de BoeÍ (AMVJ Amsterdam);J.
Emmanuels(Gratamy' DSS); H. Ozinga (Celeritas); C. Gerritsen, E.
Homan (Arke Reizen);J.Verkerk, D.
de Graaf,J. Esveldt(RadioMusette/
RZ); H. Heydeman, R. RidderhoÍ
(FrisoVR).
Trainer/coach: L.Lubeck
Drie wedstrijdentegenEngelandop 13,14en 15mei1978
te Amsterdam
Engeland- Nederland
95.76
- Engeland
Nederlar.rd
62-90

Engeland- Nederland
Spelers:

verder eerste
wedstrid:

2e wedstrijd:

3e wedstrijd:

Trainer/coach:

76-86

M. De Jager (AMVJ Amsterdam);R.
van Oosteren, H. Hordijk (Radio
Musette/RZ); G. Gerritsen, E. Homan (Arke Reizen); J. Emanuels
(Gratama,rDSS);
B. den BoeÍ(AMVS
Amsterdam).
P. Kolsteeg(Cangeroes);B. Koore
man (DAS); T. Tortike (Leiderdorp);
H. Stals (Herbrink Guardians).
H. Ozinga (Celeritas);D. de Jong
(Radio Musette/Rz); H. Stals
(Herbrink Guardians); P. Kolsteeg
(Cangeroes).
H. Vossenberg(OSM '75);H. Ozinga
(Celeritas);P. Kolsteeg(Cangeroes);
H. Stals (Herbrink Guardians).
L.Lubeek.

Europa Cup wedstrijden van Nederlandse teams
Uitslagen
Dames
Europa Cup I

Heren
Europa Cup Il

Voorronde:
StadeFrancaisGenève(Zwitserland)- RadioMusette/
RZ
39-90
RadioMusette/RZ- StadeFrancaisGenève 125 38
eersteronde:
RadioMusette/RZ- Mineur Pernik (Bulgarije) 7 3 - 6 8
Mineur Pernik RadioMusette/RZ
93-46
Lilian Bonchetti-beker
CeramicaTreviso - Delta Lloyd
Delta Lloyd ' CeramicaTreviso (ltaliê)

7 1. 5 3
73-77

Voorronde:
MTV Giessen(W. Duitsland), FalconJeans 97 - 109
Falcon Jeans' MTV Giessen
107- 92
Eersteronde:
Falcon Jeans- SlaviaPraag(TsjecoSlowakije) 9 8 , 7 3
SlaviaPraag- Falcon Jeans
83-78
Tweederonde (poulevorm):
Falcon - Gabetti Cantu (ltaliè)
87.89
- Falcon Jeans
Kvanar (Joegosiavië)
65-78
BC Caen (Frankrijk) - Falcon Jeans
98-87
Falcon - Kvanar
99-85
Gabetti Cantu - Falcon Jeans
87 75
Falcon Jeans- BC Caen
89.91

ï
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Jaanzerslag van de Rolstoelbasketball-liga
De liga bestonddit jaar uit de volgendepersonen:
Ludy BrekhoÍ
voorzitster
Ernie Penseel
sekretaris
penningmeesteÍ- vic€ voorzitter
Hans Tukker
Fried Redering
2e sekr. - kompetitieleider
Marja Gelderman lid
Binnen de liga zijn wat betreft de taakverdeling in het
geweest.Eénen
aÍgelopenjaar nogalwatverschuivingen
ander heeft te maken met de wat vreemdekonstellatie
van ons alsligabinnende NBB en alsTC binnende NIS.
Ook het liga'bestuuÍzal moetengroeienin de voor de
buitenwereldmisschienalstweeslachtigeÍvar€nsituatie,
waarbinnenwij slechtsvooÍ de zaken van de nationale
teams als TC funktionerenbinnen de NIS en voor alle
verderezaken als liga binnen de NBB.
Wij men€n te mogen stellen dat ondanks de nota
"instellingrolstoelbasketball-liga"
en ondankshet feitdat
de instellingvan de ligazowelinde voorjaarsvergadering
van de NBB als in de AlgemeneVergaderingvan de NIS
geenmoeilijkhedenheeftondervonden,velentoch nog,
op z'n voordeligstgezegd,niet helemaaldoordrongen
zijn van de nu ontstanesituatie.
De kommissie/ligaziet het dan ook als een belangrijk
onderdeelvan haar taak om naar de NBB. de NIS. maar
vooral naar de klubs toe, zeer duidelijkte stellenbt wie
(bij de ligaoÍ bí de kommissie)voor bepaaldezakende
veranhvoordelijkheden
liggen.

I

Het vreemdefeit doet zich nu voor dat in Íeitede NIS de
zaken van de nationaleteams bekostigt en behaÍtigt,
zodat hier Íormeel niet over de nationale teams
gesprokenbehoeftte worden.
Verder is het een zeer vreemdezaak,dat Nederlandals
heeft binnen
enig land via de NBB rolstoelbasketballers
de FIBA.
Het liikt ons dat de FIBA zich daar zelÍ ook niet bewust
van ls.
Wat te zeggenover alle toernooisdie gespeeldworden
tegenlandenteamsdie alle niet "ingeschreven"staanbij
de FIBA.
Voorwaar een zaak die het komendjaar goed geregeld
dient te worden.
Zoals in het vorig jaarverslagreedsgemeld,is in januari
1977de heer Hans Bosboom als sekretarisopgevolgd
door Ernie Penseel.
Vlak voor het eind van het seizoen1977-1978
weÍd ook
bekend dat ons lid Marja Gelderman gekozen is als
bondsbestuurslidvan de NIS, zodat er op dit moment
een vakatureis binnen het ligabestuur.
Eenvoordeelvanonzetweeslachtigheid
ishet íeitdatwe
nu van twee kanten zeer goede adviseurs hebben.
Vanuit de NIS hebbenwe te maken met de heer Chris
Tak, zelf een oud Nederlands'Teamspeler
en vanuit de
NBB met het bondsbestuuÍen in het bijzondermet de
heer Mateboer.

De kompetitie
U treft eenzeeraktuelestandalsbílagebijdit jaarverslag
aan.
Voor het eerst werden alle kompetitiebeslommeÍingen
vermeld in het blad INFO.
We hebbendit jaar voor het eerst te maken gehadmet
een straÍzaak,die konÍorm de binnende NBB geldende
normen gestraft is. Ook de boetes voor in gebreke
blijvenvan spelers,begeleiderse.d. zijn in het afgelopen
seizoen beboet met de binnen de NBB geldende
bedragen.Misschienwel vanuit een wat onverwachte
hoek, maar toch duidelijkeen vorm van integratie.
D€monstratiewedstrijden
De indruk bestaat, dat vooral het Íesultaat van het
Nederlandse rolstoelbasketballteamin Raalte en de
geweldigepubliciteitdie daaraangegevenis, tot gevolg
heeft gehad dat veel mensen wat nader kennis willen
maken met het fenomeenrolstoelbasketball.
zijn er dit jaar dan ook
Buiten de kompetitiewedstrijden
zo'n 25 demonstratiewedstrijdengespeeld.Voorwaar
een geweldigaantal.
Scheidsrechters
Met de uitbreidingvan het aantal kompetitiespelende
teamskomt het Drobleemvanhet nietin voldoendemate
Het zou te v€r voeÍen
aanwezigzijn vanscheidsrechters.
om in een jaarverslagin detailste treden. We moeten
echter wel duidelijkvaststellendat er duidelijkeengroot
tekort aan adekwate fluiters bestaat en dat met de
aan
huidige"medewerking"van de scheidsrechterskie,
dit probleemvoorlopiggeeneinde zal komen.
De Paralympics
Zoals waarschÍnlík bekend zal in 1980 ons land de
OlympischeSpelenVoor Gehandicaptenorganiseren.
De NIS heeft voor die organisatieeen geheel nieuw
organisatiekomitee
in het levengeroepen.
De organisatiekommissie
voor het onderdeelbasketball
heeÍtte kennengegeveneenduidelijkebandmet de NBB
te willen hebben.Als zodanigis men gekomentot d€
struktuur waarbinnenmen als kommissiead hoc binnen
zal gaanfunktioneren.
de rolstoelbasketball-liga
De samenstelling
van dezekommissiead hoc isalsvolgt:
Ton Kloek:
voorzitter
vice-vooÍzitter
Cé Westgeest:
Gerda Penseel-Gompelman: sekretaresse
p€nnmgmeester
Joop Groot:
Michel Bosch Reitz:
scheidsrechters
wedstrijdzaken
Tom v.d. Veen:
technischezaken
Dick Grootveld:
De Nederlandse teams
Zoalsin de inleidingreedsvermeldis, vallende nationale
teamsonder de supervisievan de NIS, hetgeente wijten
is aan de tweeslachtigheid
waaroverreedsgesprokenis
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en waarin we het komende jaar wat meer klaarheid
moet€ntrachten te brengen.
Na de goederesultatenin Raalteis het wat stilgeworden
rond onze A selektie.Volkomenten onrechte,want ons
team won ongeslagende "officieuze"wereldtiteltïdens
de Stoke MandevilleGames.Diep teleurgesteldwaren
wij over het uitbliven van publiciteitrond deze grootse
gebeurtenis.Ook de derde plaats behaaldtijdens de
laatsteEuropesekampioenschappen
in FÍankÍijk heeít
de pers niet gehaald.
Met nadruk wenst de Liga zich te distantiëren van
aanmerkingenalszoudenin StokeIsrael€nAmerikamet
B teamsgekomenzijn.
Wij menen dat de goede resultatenvan ons nationale
team(het laatstejaarslechtsteéén,dubieuze,nederlaag)
het resultaatzijn van de velecentÍaletrainingenen het
konsekwentdoorgevoerdebeleid, waarin bij de ploeg
duidelijk de hand van de "meester" Verheuvel te
bemerkenvalt.
We dachten goed werk gedaan te hebben met het
opnieuwinstellenvan eenB,selektieen eendamesselektie. We zijn er van overtuigd dat, wanneer het ons
gegevenis op dezelÍdewijze door te gaan,onze twee
bondstraineÍs, Bruce McNeeley en Rob Verheuvel,
zeker uit deze nieuwelichtinggoederesultatenkunnen

€erste divisie
SC Antilope 1

r.s.A.
1

SC Antilope2
Redeoss
R.I.S.1
dubbelekomp.
16 wedstr.

behalen.De goed bezette centrale trainingenmoeten
resultatenafr,verpen.
Nawoord
Wij kunnen stellendat het aÍgelopenjaar,mededoor de
goedesfeer binnen de kommissie/ligaals geslaagdmag
worden beschouwd.Als de groei van teams en veÍenigingenblijft doorgaanen in de toekomstde verenigingen
wat adekwaterzullenreagerenop de oproepenvanuitde
kommissie/liga,dan ziet de toekomst van het rolstoel,
basketballin Nederlander goed uit.
Een positieÍgeluiddus en dat hoort men niet iederedag-

KompetitieRolstoelbasketball
Dankzij de aanmeldingvoor deelnameaan de rolstoelbasketbalkompetitie7977/1978van de teams van: ISV
Arnhem,EGS,Kameleonen De Sleutelswerdhetaantal
kompetitiespelende
teams op 18 gebracht.
Voor wat betreft de kompetitie-opzetwerd beslotenhet
aantal teams in drie divisiesin te delen.en als volqt te
sDelen:

tweededivisie
D.O.V.
B.t.s.o.65
ISV Hengelo
I.S.A.2
SC Marathon
SISde Ooievaars
R.I.S.2
enkelekomp.
12wedstr.

derde divisie
ISV Arnhem
SC Antilope 3
E.G.S.
Kameleon
IS Ridderkerk
De Sleutels
enkelekomp.
10 wedstr.

de ranglijsten:eerstedivisie;1. en kampioenAntilope 1,
2. ISA 1,3. RIS 1,4. Antilope2,5. Redeoss.

DOV werd kampioenvan de tweededivisieen speelde
een promotie/degradatie
wedstrijdtegenRedeoss.
DOV won en promoveerdenaar de eerstedivisie.

In de loop van de kompetitietrok ISA 2 zich terug.
Er werd nu door RIS 2 tegen ISV Arnhem en E.G.S.
gesp€eldom twee plaatsenin de tweededivisie.
ISV Arnhem en E.G.S. promoveerdennaar de tweede
divisie.
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De beker werd behaalddoor Antilope 1, dat in de finale
RIS 1 versloeg.
De Westeuropese beker
Eindstand
1. Antilope,Leersum
2. ISA, Amsterdam
3. VSG Duisburg,Duisburg
4. Wapper,Antwerpen
5. RIS, Rotterdam
6. RSG Frankfurt, FrankÍurt
7. GIDIS, GitS
8. RSG Koln, Keulen
Topscoorders
1. Henk Makkenze,Antilope
2. Frits Wiegman,RIS

154
137

3. Pieter van Velzen,ISA
4. Ron Waterbey,Wapper
5. André Allermeersch,GIDOS

135
132
132

Na de E.K. in Raaltekregenwe twee v€randeringenin
het Nederlandseteam.
Huib Koekoeken Tom Heymanwerdenv€rvangendoor
Hans Duvigneauen Rinus van der Scnoor.
Het teambestondderhalveuit de spelers:Leo vanEijck,
Evert Barendse,Henk Mekenze, Harrie Venema, Ad
Leyten, Frits Streyl, FÍits Wiegman,Piet van Leeuwen,
Peter van Velzen en de hierboven genoemdetwee
spelers.Coach was Rob Verheuvel,ass. coach Bruce
McNeeley,verzorgerToon Veldkamp,Íysiotherapeute
Bep Kruik en chef d'équipeChris Tak.

Jaaruerslag Kommissie van &ro€p
De Kommissievan BeroepheeÍtin de verslagperiode
28
zakenter behandelingvoorgelegdgekregen;6 meerdan
in de vorige periode.
In 18 (vorigeperiod€: 11) gevallenbetrof het beroeps
zaken tegeneen beslissingvan de Tucht, en Geschillen
Kommissie.
DaaÍnaast werd 9 (vorige periode: 9) keer bezwaar
aangetekendtegeneen beslissingvan een bondsinstan
tie. In 6 gevallendaarvanbetroÍ de klacht €en distriksf
bestuur;de overigeklachtzakenhaddenbetrekkingop
de Bondswedstrijdkommissie,
het bestuur van de Top,

sportligaen de Bondsprotestkommissie.
Eênkeer werd,
op verzoek van het bestuur van de Topsportliga,een
gegeven.
reglementsinteÍpretatie
In drie zaken, waaÍonder de klacht tegen de Bondsprotestkommissi€,behoeÍdegeenbeslissingte worden
genomen.
De Kommissiekwam in de verslagperiode
9 keer bijeen;
daarnaasthadden de leden diverse onderlingetelefonischekontakten.
De samenstellingvan de Kommissie onderginggeen
B. v. Baak, sekr.
wijziging.

Jaaruerslag Tucht- en Geschillenkommissie
De Tucht- en Geschillenkommissie
behandeldein de
veÍslagperiode 272 zaken tegenover 264 zaken in ltet
seizoen 1976/77.
ln de genoemde272 zaken ging het om:
267 strafzaken,waarvaner 50 werden geseponeeÍden
waarin in 194 zaken strafopleggingvolgde, terwijl 23

boekingenwerden uitgesproken,4 klachtzaken,1 ge
schil.
Nog enkelecijfers:
15 Ere'divisiezaken (vorigjaar 5)
73 zaken tegenjunioren en kadetten(vorigjaar 78)
19 zakentegencoaches(vorigjaar 17)
P.B. Polet,sekr.
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Jaaruerslag Reglementskommissie
In het afgelopenseizoenheeftde reglementskommissi€
niet optima forma gefunktioneerd.Ondanks alle goede
bedoelingenvande ledenishet niettotenigevergadering
gekomen.Voor dat slechte Íunktionerenzijn wel een
aantal redenen te bedenken, die het zelfs aanvaardbaar
maken,dat de kommissiemomenteelniet funktioneert.
De meestin het oog lopendeis wel, dat vrijwelelklid van
de kommissiezijnlidmaatschap
ook in basketballkringen
ais een "bi.ibaantje"moet beschouwen,omdat zijn
andere bondsÍunktie(s) hem dageliiks bezighouden met
de praktijk van het basketball.
Daar komt nog bij, dat de taken waarvoor de reglementskommissiezich wellicht geplaatstzou zien alsze
wel funktioneerde,welhaastonmogelík zijn. Immers,
met de goede bedoelingen die het bondsbestuur heeft
gehad door middels haar voorzitter een kompleet
konseptvoor de statutenvan de NBB het licht te doen
zien, kon de reglementskommissie
maaÍ weinig doen,
omdat nu pas de nevelen die waren gehuld rond de
nieuwe v€renigings-wetgeving
beginnenop te trekken,
De samenstelling van de kommissie is bovendien niet
zodanig,dat zUin staatzou zijn geweestzelÍeniglicht in
deze duisterniste laten schijn€n.
De kommissieis daarom gelukkigmet h€t initiatiefvan
het bondsbestuurom zelÍ een werkgroepjeuit eigen
kring in te richten,dat a) veelnauweris betrokkenbii de
Íormuleringvan de herstruktureringsgedachten,
die in
statutaiÍ€ taal moeten worden getoonzet,en b) veel
meerinformatieheeítover de ins en outs vanhet nieuwe
verenigingsrecht.
Gebruikmakenvan de reglementskommissie
voor deze
werkzaamheden betekent een zinloze omweg.

Andere aktiviteiten, die de kommissie wellicht zou
hebbenkunnenontplooien,ontspoordenevene€ns.Om
dezelfderedenenals hiervoorgenoemd,isde kommissie
niet bij machte om op een zinnige wijze arbeid te
verrichten voor konsept-rayon-statuten,zeker niet
gezien de situati€,dat ieder rayon zijn interne organisatie-ontwikkeling
op een eigenspoor heeft gezet.Van
konsept-statuten,
die voor elk rayonbruikbaarzín, blÍÍt
dan weinigover,omdatde gedeeltendiewelgelijkluidend
zullen zijn, in feite overgeschreven zullen kunnen
worden uit de bondsstatuten,waarvoorzoalswe reeds
meldden een bestuurlijk werkgroepje water en bloed
z\NeeÏ.
Voor meer categórieënvan reglement€rings-werk
geldt
momenteel,dat het werk beter en snellerkan worden
uitgevoerd door lieden, die dichterbij het onderwerp
staan.Zo is binnende Topsportligaeen kommissieaan
het werk die als taak heeft het samenstellenvan een
ontw€rp-Íeglement"licenties".En voorzover wij begre,
pen hebben, krijgt de Bondswedstrijdkommissie
een
belangrijke taak in de opzet en koórdinatie van rayonw€dstrijdÍeglementen,
een terrein dat thans nog geheel
bÍaak ligt en veelvuldigaanleidinggeeft tot kleine en
grotere probleempjes.
Niet onvermeidmag tenslotteblijven,dat de Topsport,
liga zonder inschakelingvan de reglementskommissie
een nieuw reglement overschrijvingsbepalingen
heeft
geproduceerd,dat inmiddelsin werking is getreden.
Voor het komendeseizoenwordenvoor de reglementskommissiewederomweinigakt'u""""n uïlï"il"n''un

Jaan,erslag Bondsprotest Kommissie
In het seizoen197778 is het aantaldoor de Bondsorotestkommissiebehandeldezakenzekermet 50%gedaald
t.o.v. het seizoen1976/77.
De BPC h€eÍt in totaal 16 protestzaken en één
beroepszaakbehandeld.
Hiervan werden er twee loegewezen, zevei afgewezen,
zes werden verwezen r.aar andere kommissies en
slechtséén pÍotest kon wegensonduidelijkheidvan het
protest niet worden aÍgehandeld.
Opvallendwasdat vooralvande ingediendeprotestenbij
Bekerwedstrijden(30%)de vaststellingvan de speel,
datum in het gedingwas.
Een luchtledigheidin de reglementeringt.a.v. de bena

ming rayons heeft het mogelijk gemaakt dat in het
afgelopenseizoende nog niet gevormderayons er een
niet beschrevenreglementeringop na hielden.
De behandeideberoepszaakstond daar model voor,
deze werd overigenstoegewezen.
De samenstelling
van de kommissievoor het verslaglaar
1977/78 was
- voorzitter
A. Renout
M. Buitenhuis - sekretaresse
. lid
H. Snel
- plv. lid
G. Brinkman
- plv. lid
C. de Roos
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Jaawerslag Bonds Wedstrijd Kommissie
De samenstellingvan de kommissie heeft mede door de
afgenomenwerkzaamhedenals gevolgvan de instelling
van de rayons,bestaanuit drie personenr.w.:
D. Wesselsz - voorzitt€r
J. Hórchner
sekretaris+ regl€menten
C. de Rooy
begeleiderkompetitieen beker
De dagelijksegangvan zaken m.b.t. kompetitieproblemen lag in handen van B. Barens, medewerker op het
bondsbureau,waarmeeook dit jaar weerop e€npr€ttige
manieÍ is samengew€rkt.

Kompetitie 1977-t978
Dit jaar werd voor het eerst de kompetitie in de
hereneredivisie
na eendubbeleronde beeindigdmet het
spelen van zg. play-oÍfs tussen de 4 hoogst geplaatste
ploegen.
De krachtsverschillen
waren minimaalzodat vele spektakulairewedstrijdenhet gevolgwaren.
De play-oÍfswerdengewonnendoor Parkerwelkeploeg
zich hierdoor landskampioenmocht noemen.
Het enige probleem dat overbleeí was de eventuele
inschr|vingvan eenploegvoor de E.C.ll. Nabespreking
binnende Topsportligawerd beslotendat de hoogstge
plaatste in de normale kompetitie, voor de play-offs,
welke géén kampioen geworden was, hiervoor in
aanmerkingzou komen.
Bij de eredivisiedameswerd RadioMusette/Rzw€deÍom een waardigkampioen.
Al met al kan gesteldwordendat de kompetitiezeervlot
en korrekt verlopenisEr werden door de BWC in totaal 1244 wedstrijden
vastgesteldt,w.:
836 kompetitie-,
362 beker- en
tM kampioens,,c.q. promotiewedstrijden
Kampioenenvan het seizo€n1977/1978

Dames
Eredivisie
Eerstedivisie
Heren
Eredivisie
Eerstedivisie

: RadioMusette/RZ
: Brutus

: Parker
: A. Friso/R.
: B. Vak Stars/Lise

Beker
Dames A
Dames B
meisj€s

: RadioMusette,/RZ
: DAS
: VastgoedStrijen

Heren A
Heren B
Jongens

: Vak Stars/Lisc
: Hoofddorp
: Red Stars

Voorbereidingseizoen1978 1979
Met betrekking tot de voorbereidingvan het seizoen
1978/7979zijn voor de BWC nogalwat problemennaar
voren gekomen.
Het bondsbestuuren de liga'svindennl. dat de liga'szelÍ
kun kompetitiezakenmoeten regelenen dat de BWC
dus in feite overbodigis. Het bondsbestuurwilde een
"overlegorgaanwedstrijdzaken" instellen. De BWC
steldedat dezezakenook door de BWC kondenworden
behandeld€n dat €en optimaleinbrengvan de liga,sen
waar nodig rayons verzekeÍdwas.
Door het bestuuÍ werd op de J.A.V. een voorstel
ingediendde BWC op te heííen.
De afgemenevergaderingweesdit voorstel aÍ, zodatde
BWC blÍÍt bestaan.Kontakten met de liga'sm.b.t. de
kompetitie hebben inmiddels plaatsgevondenen een
voorstel van het bondsbestuur m.b.t. een nieuwe
taakomschríving voor de BWC heeft ons inmiddels
bereikt, waarin wij een goede basismenen re Kunnen
vinden om onze werkzaamheden in de g erlLílzigde
opzet
te kunnen uitvoeÍen.
Wij hopen dat ook de kompetitie 1978/1979op een even
spektakulaiÍe en soepele wijze zal verlopen als het
afgelopenjaar.
D. Wesselsz,voorzitter
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Eindstanden seizoen 77/78
Uitslagen
Ere divisie heren

Playoffs
l. Falcon Jeans
2. NationaleNederland/D.
3. Parker
4. TripperJeans
5. VastgoedStrijen
6. Arkereizen
?. Buitoni
8. Delta Lloyd
9. Radio Musette/Rz
10. BV Amstelveen

ó60

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

30
28
26
20
20

5

5tt

l0
16
t6
21
21
22
25
35

52
40
40
30
30
28
22
2

26
26
26
26
26
26
26
26
26

242
21
5
206
l8
8
16 l0

48
42

t)

l5
t4
ll
I

- Nat. Ned. Donar
Parker
Nat. Ned.Donar - Parker
- TripperJeans
Falcon
TripperJeans - Falcon
- TripperJeans
Falcon

Parker
TripperJeans
Parker

t06 - 99
'15116
ll5 - 112
100- 99
89- 9s

- TripperJeans
- Parker
- TripperJeans

95- 86
109. 97
ll8- 98

eentedivisieheÍen

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Frisol/R
Hertogballen
BoetiekWateÍloo
CeleÍitas
BCMaÍkt/Utrecht
vanToor Fashion
Calgeroes
Orca's
BV Zaandam

10.us

26

ll. BV Groningen
26
Wintenport/J26
12. Duijvestein
13. JRCBoxtel
26
14.DED
26

IJ

Q

36
32

IJ

13 13
t2 t4
t2 t4
ll
15
719
719
620
224

24
24
22
l4
l4
t2
4

eredivisiedaÍnes
kampioenspoule
l. RadioMusette/Rz
2. Vastgoed
Stdjen
3. DeltaLloyd
4. Jolly Jumpen
5. RaakMeubelen
6. BV Voorburg
degradatiepoule
7. AMV/Amsterdam
8. WhiteStars
9. JRCBoxtel
10. BV Amstelveen
I l. BlueStars

B
l, VAK Stan
2. ASVU
3, PSV
4. Akrides
5. AMVJ/Amsterdam
ó. HoechstBSW
7. Mattijssen/Achilles
8. Tor Line/Mosquito's
9. Arows
10. AMVJ/Rotterdam
ll. Germaan
12. BCPaulus
13. ENOS
14. Argus

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

24248
23346
18836
t8
8
15 ll
t4 t2
13 13
12 14
l2 14
10 t6
l0
16
8 l8
4228
t252

22
22
22
22
22
22

22
t6
15
12
12
12

36
30
28
26
24
24
20
20
16

eeÍstedivisiedames
3028256
3025550
3024648
30 15 15
30 14 16
30 ll
19
28 16 t2
28 tt
t7
28
919
28
523
282264

30
28
22
32
22
18
10

1. Brutus
2. Juventus
3. Germaan
4. GSVOlympia
5. US
6. SOVBemisse
7. Parker
8. CoppensEagles
9. RedStars
10. Attacus
11. SV Noordkop
12. BV Hoofddorp

22 r0
22 l0
229
228
226
22

t44
o

730
l0
10
l0
t2
t2
13
14
16

3z

24
24
24
20
20
18
16
t2

JaaruerslagMedische Kommissie
Van het medischÍront ge€nni€uws,hooguitwat snipper
Íeitjes.
Namelijk dat weer jongeren medisch werden toegelaten
tot ouderenkompetitiesen dat ondergetekendein de
medischeKommissievan de FIBA zittingmocht nemen.
Het laatste had als gewlg het bijwonen van en het
gedachtenventilerenin een nachtelijk€vergaderingvan

deze nieuwbakken Kommissie ttdens het Europese
Kampioenschapvoor landenteamsherente Luik. Er zijn
zowaar wuchtbare ideeën doorgespeeld.De Kommissie
werd gevormd door het bekende trio Dr. K. Bakker,
Heemstede,E.G.H. Jager,Haarlemen ondergetekende.
J.M. Janbroers

Jaarverslag Bonds Commissie Opleidingen 1977-1978
In het verslagiaarwerden twaalf trainerscunussengehouden,te weten:
Plaats:

Oryanisatie;

Type:

Cursusleider/-ster:

l. Utrecht
2. Haarlem
3. Heerenveen
4. Heerlen
5. Vlissingen
6. Zwolle
7. Tilburg
8, Amsterdam
9. Hoogvliet
10. Uden
11, Venray
12. Den Helder

district Utrecht
district Haarlem
district Friesland
distdct Limburg
district Zeeland
district Twente
district Brabant
distdct Amsterdam
district RotteÍdam
district Brabart
district Limburg
district Nd-Holland-Nd

TA
TA
TA

J. van Miltenburg, Utrecht
M. Duitenhuis,Haarlem
R. van Ruiten,Sneek
M. Pijpers,Roermond
C. Rijnberg,Oost-Souburg
T.C. van Ek Berfelo, Enschede
R.W.M.Vogels,Geffen
C.J.M.Spaltman,Amsterdam
L. Lubeek,Capellea/d lJssel
R.W.M.Vogels,Geffen
J. Spitten,VeÍ o
W.H.Huitinga,Den Helder

Via de afsluitendeexamenswerdenin dit verslagjaaruit
de NBB opleidingen 128 trainers TA en 26 trainers TB
geleverd.
Van Cios Overveen werden in het verslagjaargeen
examensbij de NBB aangemeld.
AlhoewelhettotaalaanaÍgeleverde
trainersvan 154ook
ditmaal weer gunstig afsteekt ten opzichte van het
voorgaande jaar (96 bevoegde trainers uit de NBB
opleidingen)moet men hieraangeenal te optimistische
konklusiesverbinden.
Zoals bij herhalingdoor de kommissiein haar jaarverslagenverwoord is, wordt de verslaggeving(casuquo
vergelijkingsmogelijkheden)
bemoeilijktdoor het strukturele probleem dat enerztds verslagjaar/werkperiode
NBB (seizoen)en financiële/subsidiejaar
CRM (kalendeÍjaar)niet parallellopen.
Anderzijdsis het zo dat er op het gebiedder organisatie
spÍake is van pieken (en dalen)in cursussen.
Het ene kalenderjaatzijn er veel najaarcursussen,
het
andere kalenderjaarveel voorjaarscursussen,
oÍ omgekeerd.
Dit heeft tot gevolgdat er in het ene verslagjaarveel
cursussen vallen en in het volgende weer minder
cursussen.
Vergelijkingvan de cÍfers uit de veÍslagjaren1976:77(96
trainersuit zescursussen)en 1977178(154
tÍain€rsuit 12
cursussen)geeftte ziendat het rendementteruggelopen
is van 16 traineÍs geslaagdper cursus naar 12,67,

TA
TB
TA
TB
TA
TA
TA
TA

Vanwegehet íeit dat er ditjaar cuÍsussenzijn gehouden
in de zogenaamde"witte plekken" op de basketball
landkaartwaarbijhet aantaldeelnemerskleinerwasdan
normaal,kan de voorzichtigekonklusieworden getrokken, dat alle Íaktorenin aanmerkinggenomen,de oplei
ding van trainers binnen de NBB nog steeds een
constante,licht opgaandetendensvertoont,waarbijeen
gemiddeldevan circa 8 cursussenper.jaarmet ongeveer
120 geslaagdenmomenteelals richtgemiddeldegezien
mag worden.
Het spreekt voor zich dat de toelatingseisenvoor
deelnameaande cursussenTAenTB, respektievelijk
de
eigenvaardigheid
en de 2 jaar praktijkervaringalstrainer
A. een remmendeÍaktor zijn.
Vooral in de gemelde"witte plekken" is dÍ duidelijk
waarneembaar.ln 1979 zal als 3e remmende íaktor
opkomen,de toelatingseis
vanhethebbenvanhet bewijs
'Algemene
Basis Opleiding" voor TA-cursus, één en
ander onder druk van subsidie-gever
CRM.
Gezienhet feit dat de ABO eenvooropleidingis, zou het
eigenlijkvanzelísprekendmoetenzijn dat de kandidaal
cursisthet ABO-bewijsalheeftbehaald,terwijlhettegen.
gesteldebltkt uit h€t te grote depót van NBB trainers
diploma'sop het bondsbureau.
De opzet van de ABO is duidelijk een noodzakelijke
voorbereidingder kandidatenop een vervolg van de
sporttechnische(trainer)opleiding,zodathet volgenvan
de ABO'cursus na afloop van die (trainer) opleiding
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volledighet doel voorbij schiet.
Gezien het grote dep6t aan NBB trainersdiploma'sop
het bondsbureauleidt dit uitstelvan het behalenvan het
ABO bewijsvaak tot afstel.Reedsenigemalenheeftde
kommissie in haar jaarverslagover dit laatste haar
bezorgdheidgeuit, maar ondanks door de kommissie
geuittewaarcchuwingen
(in de vorm vanbemerkingenin
het jaarverslag,publikatiesin weekbulletins/lnfo's,het
aanschrijvenvan de betrokkenen),is er nauwelijksvan
enigeverbeteringsprake.
De kommissieheeft zich uitgebreidberaden over de
dienaangaande
te nemen maatÍegelenen heeft binnen
het raam van de haarverleendebevoeqdheden
besloten
om:
1.

weÍk, de toelatingseisenvoor de NBB Trainers A
cursus zodanigaan te passendat op korte termin
(vermoedelijkmet ingangsdatum1 januari 1979)het
bezit van het ABO-bwijs in principe vereist zal
worden voor toelatingtot de cursus;

in het kader van de reeds eerder aangekondigde
maatregelentot liquidatievan het huidigedepót aan
NBB Trainersdiploma'sfaarverslagBCO 1975/'76),
op korte termijn over te gaantot vernietigingvan de
ouderejaargangenaan diploma'svan het depót.
De kommissieheeft reeds gestelddat een vernietiging
van depófdiploma's voor haaÍ een te betreuÍen zaak
zou zijn, maar moet tot een hardere aanpak van dit
probleem overgaan,dat ondanks de coulanteaanpak
van de kommissiein een eerder stadium,er nu haast
sprake is van onwil bij de betrokkenen.
CijÍermatiggeeÍtde ont'wikkelingvan
aantallendiploma's
in deDótte zien.

in het kader van de op handenzijndeherzieningvan
de programma'svan erkende opleidingenen exa'
mensop het gebiedvande sportende recreatiesport,
gedeponeerdbij en onder goedkeuringvan het
Ministerievan Cultuur, Recreatieen Maatschappelijk

Cijfematig geeft de ontwikketng van aantallendiploma's in depot te zien:
Jaargang
van het
examen:

depot
per
l -7-'l5

depot
per
t-7-'76

IOename
c.q,
afname

depot
per
l-7 -7'l

toename
c.q,
afname

d€pot
per
1-7-78

toename
c.q.
afname

6
l8
27
66
43 +l

- 25.0./"
.10.0%
- 25.O./.
- 45.9.Á
+79.60/"

6
16
20
2s

0.o.Á
-11.1.Á
-25.9v.
.62.1%
-27.9yo
+87.8%

0.0%
0.0%
-25.O%
40.ov.
-742%
.50.8%
+25.70h

6
16
15
15

31
65 +)

6
t6
15
l5
8
32
9
101

-38.0%

5) ++\

1972
8
1973
20
1974
36
r975
r22 +)
1976
1977
1978t/m juli

- t4.ov.
+ 19%
totaal
186
160
163
+) cijfer per eind van betreffendekalenderjaar
++) e!1.te vernietigen
najaar1978ca. 5 I .syovan
huidigedepot.

t974ls
aantalgeslaagden
aantal uitgest.ex,
aantalherexamens
aantalafgewezen
aantaldeelnemen

129
0
l9
l1
159

197516
8t.t3
0.0
11.95
6.92
100.00

82
3
lr
2s
t21

Zoalsuit de tabeliste zienheeftdesterkestijgingvanhet
aantal afgewezenenin het seizoen 1975/1976zich niet
doorgezet.Zonder hiervoor konkrete bewijzente kunnenaanvoerenisde kommissienietteminvanmeninqdat

y.

67.77
2.48
9.09
2.0.66
100.00

t91617

y"

96
3
20
15
r32

72.73
2.27
15.15
9.85
100.00

el't. vernietiging
najaar 1978

19'7718 %
1s4
I
29
23
207

74.40
0.48
14.01
1l.11
100.00

gem.%
74
1
13
t2
100

de ctfeÍs in dit opzicht gunstigzijn beinvloeddoor het in
1976/'77aande cursistenter beschikkingstellenvan het
cursusboekvoor de TA-cursus,met l€sstof,methodiek
en didactiekalsmedeoeÍenstoÍ.
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De docentenwerdenhierdoorin staat gesteldaccenten
te verDlaatsen
d.w.z.minderdictatenin het theorielokaal
en meer aanschouwelÍkonderwijsin de praktijkzaal,
hetgeende lesoverdrachtten goedeis gekomen.
De cursisten raakten beter gemotiveerd,waardoor er
sprake was van een dalend absentiecijferMet het Minist€rie van CRM heeft de kommissiede
v€rwachtingdat in de nabijetoekomstde verplichtstef
lingvan het bezit van het ABO-bewijsbij d€ aanvangvan
de cursuseen nog gunstigerbeinvloedingvan de cijfers
te zren zal geven.
Het onderdeel"leidinggeven"vande ABO-cursusvormt
namelijkeen wezenlijkevoorbereidingop het onderdeel
"lesgeven"van de TA-cursus,welk onderdeelvaak het
struikelblok vormt bij de TA'examens.
De voorbereidingvan de voor het najaar van 1978

t.l.v. begroting 1978 (start cuÍsus augustus 1978,
examendatumvóór eind 1978)
a. to€gewezencursussen:
1. district UtÍecht:
cursus TA te UtÍecht
dhr. J. van Miltenburg,
cursusleider:
Utrecht
toelatingsexamen:
31augustus1978
start cursus: 2 sept€mb€Í

r978
afsluitendexamen:
9 december1978
b. in voorbereiding(volledig gedetailleerdeaanvraag
ontbreekt vooralsnog):
2. district Den Haag:
cursusTA te Den Haag
cursusleider:
dhr. P. Lapidaire,DelÍt
3. distÍict Twente:
cursusTA te Enschede

Met het oog op het als toelatingseis
stellenvan het bezit
van het ABO-bewijsper 1 januari 1979voor de TAcursus. zullen de distrikten die cursussenorganiseren,
hun culsisten zo spoedigmogeli.ikin moeten lichten
omtrent de cursusmogelijkheden
voor de ABO.
Inlichtingenkunnende distriktendaartoeverkrijgenvan
de N.S.F. te Den Haag en via het BondsbuÍeauvan de
NBB.
Er is dan nog een kans,dat de cursistennog in 1978het
ABO-bewijskunnen behalen.
Indien dit niet mogelijkis, en er is sprake van gegronde
redenen,dan kan ev€ntueelinoveÍlegmetde kommissie
van gevaltot gevalwordenbekekenoÍer dispensatiekan
worden verleend.

geplandeTC-cursus is vertÍaagd, daar de technische
werkgroepeerst in het voorjaarvan 1979de technische
uitwerking van de TC-cursus zal aanvatten,zodat als
zulks is gerealiseerd€ventueel najaar 1979 gemelde
cursus van start zal kunnen gaan.
Door het uitvallenvan de TC-cursus komen hiervoor
genoteerdegeldenvrij, welk thans
begrotingstechnisch
zullenwordenaangewendom najaar1978nogeenviertal
TA-cursussente organiseren.
VooÍ 1979wordt dan verdergedachtaan eenvoorjaarsronde van een zestalTA-cursussenen in het najaarde
TC'cursus, waarbij bij realiseÍingvan dit programmain
1980extra aandachtzal worden gegevenaande organi.
satie van één oí meer TB-cursussen.
Deze sluitendan aan op het gÍote aantalTA-cursussen
dat in 1976/77en 1977/78is gehouden-(Toelatingeis
voor TB'cursus!)De standvan zakenmet betÍekkingtot
de in het seizoen1978/'79te organiserencursussenisop
dit moment van het schrijvenvan dit veÍslagals volgt:

cursusleider:
4. district IJsselstreek:
contactadres:

dhr. H.J. van Ek, Enschede
cursus TA
mej. J.E.J.Geluk, Leliestad
(districtssecretariaat)
t.l-v. begÍoting 1979 (start cursus nader te bepalen,
examendatumna 31 december 1978 en vóór 31 mei
1979)
a. loegewezencuFussen:
geen.
b. in voorbereiding(volledigegedetailleerdeaanvraag
ontbreekt vooralsnog):
5. district Limburg:
cursus TA
contact aclres:
mw. A. Brisbout,Cruchten
(Lux) (distriktssekretariaat)
6, district Amsterdam:
cursusTA

Te denkenvalt aaneen bewijsvaninschrijvingvaneenin
het voorjaarte houdenABO-cursus.
Gezienhet grote aantalcursus-aktiviteit€n
in dit verslagjaar alsmedede preoccupatievan de technischewerk.
groep met de voorbereidingvan het TB'cursusboek,
heeft de kommissieniet die aandachtkunnen besteden
aan de organisatie van speciale evenementen als
basketballinformatie
bij€enkomstenvooÍ vakleerkrachten lichamelijkeopvoeding.
De kommissiestreefternaarom najaar1978oÍ voorjaar
1979 wederom dergelijkeaktiviteiten te kunnen realiseren.
De kommissieis enigermateteleurgesteldop het uitbli-
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ven van reakties van distriktsztde op de oproep van de
kommissie in het NBBJnÍo met betrekking tot te organis€ren demonstÍatietÍainingen met o€fengroepen op
midweekse dagen, met name voor specifieke traningen
voor mini's,junioren,dames,heren,enzovoorts;hoewel
zulks in feite geëntameeÍdwas door de JAV.
De kommissieheeftdit verslagjaaÍweliswaargeeneigen
stagesvoor trainers en coacheskunnen organis€ren,
maar zij heeft w€l haar medewerkingverleend bij de
organisatieen uitvo€ringvan een twe€talstagesgehoud€n onder auspiciënvan de damesliga.
In het komendeseizoenhoopt de kommissienog stages
te kunnen organiseren voor trainers/coaches heren
regionale senioren en junioren.
Regionaalgezien liggen de zaken voor dames en heren
organisatorisch duidelijk anders.
Waar de damesliga een ruimer werkgebied he€ft en
streeftnaar de ontwikkelinghet damesbasketballin alle
geledingenen bemoeienisheeftmet de spelpeilontwikkeling op regionaa/rayonniveau, houdt bij de heren de
bemoeienisvande topsportligaop bt d€ landelijkeeerste
divisies.Met betrekkingtot spelpeilontwikkelingworden
regionaalgezieng€én gerichteorganisatorischeaktiviteiten ontplooid,waardoorer geenoverkoepelendc.q.
samenwerkendorgaanboven/vande 5 rayons is.
Bepaalderayons verkeren zelfs nog slechts in een in
zekere mate onsamenhandendgeheelvan volledig zelÍstandige distrikten, welke slechts een soort samenwerkingsverband kennen op het gebied van wedstrÍdorganisatieen meeÍ niet.
In de laatsterayons is dan ook nauwelijkssprake van
enig initiatieíop het gebied van regionalespelpeilontwikkeling c.q. van een samenwerkingsverband
om te
komentot organisatievan stagesvoor trainers/coaches,
c.q. trainersopleidingen
in de categoÍieënTA ery'oÍTB.
De kommissiezal dan ook op dit gebiednaast/metde
distrikten,nog initiatiev€nmoetenontplooien.
ln dit verslagiaarheeíthet noodzakelijkeoverlegplaatsgevondenmet de Cios-senover de mateÍie van inpassing
van de Cios-opleidingen op het gebied van basketball
diÍíerentiatie c.q. sp€cialisatie, in hel geheel van de
basketballtrainersopleidingen,
c.q. eenherbezinningop
erkenning door de NBB van de betreÍÍende Ciosdiploma's.
In het voorgaandejaarverslagheeÍtde kommissiegewag
gemaakt van haar vr€es dat de ondeÍhandelingenmet de
Cios-sentendeerdenvast t€ lopen.De Cios-senhadden
een enigszinsverstardehoudingmet betrekkingop de
door de NBB noodzakelijk geachte in te ruimen
gelegenheidtot inspraak op en medebeoordelingdoor de
NBB tijdensde Cios-examens.
De mogelijkheid b€stond dat de NBB van het haar
toegestane recht repÍessieve maatregelen te nemen
gebruik zou moeten maken, om niet alleen van uitbreiding (erkenning tot dan b€p€rkt tot Cios-Overveen)
doch zelísvan continuering van de bestaanderegelingen

af te mo€t€n zien.
De N.S.F.kwam echtermet €en initiatieftot herop€ning
van het oveÍlegom uit de ontstaneimpassete geraken,
hetgeentevens steun ondervond van de zijde van het
Ministerievan CRM.
In dit kader vond uiteindelijkin februarivan dit jaar een
overleg plaats over de basketballopleidingsaktiviteiten
aan de Cios-sentussen enerzijdsde direkties van de
Cios-senAmhem. Heerenveen.OveÍveenen Sittarden
anderzi.idsde NBB-vertegenwoordigd door deze kom,
missieen ondeÍ voorzitterschapvan de N.S.F.
In een open gesprek werden daarbij wederzijdsinÍormaties uitgewisseld over doel, organisatie en ondeÍwijskundige opzet van de cursussen en werd nader
ingegaan op het ontstaan van een aantal onvolkomenheden in de relatie NBB/Cios-sen.
Hierbij had de NBB begripvoor de wens van de CIOSsen om geslaagdenvoor de ClOS-differentiatiebasketballte erkennenalsgelijkwaardig
aanNBBTrainerA. De
NBB was nog steeds bereid om tot een dergelijke
erkenning te komen, mits zij in de gelegenheidzou
worden gesteldom kenniste nemenvan het nivo van de
ClOS-difÍerentiaties,met h€t repressieverecht van
inspraakc.q. opzeggingvan de eÍk€nningin het kader
van nivo bewaking.Hiertoe werden ter veÍgaderingde
navolgende wederzíds€ aÍspraken gemaakt tussen
CIOS-senen NBB:
1. elke te organiseren difÍerentiatie wordt voor 1
oktober van het betreÍÍende cursusjaar schriftelijk en
gedocumenteerdaangemeldbij NBB/BCO;
2. op basis van deze informatievooraÍ, kan de NBB/
BCO afsprakenmakenmet het betreffendeCIOS tot
het bezoekenvan de cursusc.q. inzichtte verkrijgen
in tussentijds afgenomen schriftelijke tentamens,
zulks ter beoordelingvan het nivo van opleidingen
tentamens:
3. geslaagden krijgen daarvan aantekening op het
ClOS-diplomaen worden gemeldop het bondsbu,
reau van d€ NBB ter btschruving in het trainersÍegister;
4. mocht tídens cursus/tentamen gekonstateerd woÍden dan het nivo van de geslaagdekandidaten niet
voldoetaande NBB-norm,dan zalzulksgeendirekte
konsequentieshebben voor de kandidateniin zo'n
gevalzal voor de start van eenvolgendedifÍerentiatie
oveÍlegplaatsvindentussenNBB/BCO en het betrefÍende CIOS, hetgeenkan leidentot volgendeovereenstemmingen kontinuering van de ondeÍhavige
erkenningdan wel tot opzeggingdaarvan.
Hoop en verwachtingis dat zulks laatstesl€chtstheorie
zal bliven, mede gezien verdere aÍspraken gemaakt ten
aanzien van de veÍplichtstelling als literatuuÍ van de
leerstof van het NBB TA cursusboek alsmede het NBB
spelr€gelboekje, waarbij tevens werd overe€ngekomen
ervaringen met de leerstof van het TA-boek uit te
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wisselenhetgeeneveneensde NBB cursussenten goede
kan komen. Voorlopig zijn er dus alleen aÍspraken
gemaakt met betrekking tot de ClOS-difíerentiatie
basketball,/NBB
TA terwijl indiener in de toekomstvan
de zijde van de CIOS-sen behoefte mocht zÍn aan e€n
basketball,op dat punt herClOS-specialisatiecursus
nieuwdoverlegzal plaatsvinden.
De kommissiemoge konkluderenverheugdte zUndat
deze matell'edan toch uiteindelik in breed overleg in
voldoende mate geregeldis kunnen worden, waarbí
enerzijdsde CIOS sen in principe de gewensteerkenning gekontinueerd hebben gekregen en anderzi.ldsde
NBB de nodige waarborgen heeít ontvangen teÍ garanderingvan nivo. Overigenslaat het zrch aanziendat er
verder in de praktijk weinigzal veranderen,ten minste
niet op koÍte termijn,daar op het momentvan schrijven
van dit verslagCIOS Overveen als enige CIOS een
gedokumente€rdleerplanbasketballdiffeÍentiatieplus
een examenprognmma voor de lopendecursusbij de
NBB heeft ingediend.
D€ laatste tijd is er een steeds sterkere neiging om
sp€cialeaandachtvan de sportwereldte vragenvoor de
rekreatiesport,bij de NBB dus voor het rekreatieve
basketball,Voor de NBB heeft dat geleid,dank zij de
ruimte die daarvoor door het ministerievan CRM ten
aanzien van de geldmiddelenis geschapen,tot de
aanstellingvan een medewerkerop het bondsbureau
De aanstelling
speciíiekvoor het rekreatie-basketball.
van deze nieuwe medewerker heeft zich goeddeels
voltrokken buiten de kommissieom. Rekreatie-baskef
ball,hoe belangrijkook, is dan ook zeker op dit ogenblik
opleidingeneenhoge
ietsdat binnendebondskommissie
prioriteit zou kunnen genieten.Het nivo waarop het
basketballin de bond wordt beoeÍendis de laatstejaren
snelen sterk gestegen,zulks mededank zÍ een inbreng
van vooral Amerikaanseinbreng op het gebied van
spelersen trainers/coaches.Het zal zeker ni€t tot in
l€ngtevan dagenmogelijkzijn om voor verderevooruitgang van ons basketballte blijven rekenen met het
renderenvan de inbreng,c.q. de kontinueaanwezigheid
van buitenlandersin de kompetitie. Ergo, er zal naar
moeten worden gestreeíd dat wij als NBB zelí de
gekonstate€rdeopgaandelijn kunnen vasthoudenen
voortzetten. Dit houdt automatisch in dat de NBB
tÍainer/coachesopleidingenverder moeten evalueren,
c.q. op eenhogerpeilmoetenwordengebracht,hetgeen
voor de kommissiede hoogsteprioriteit moet hebben.
Uiteraard zullen daarbij ook de bondsdocentendie de
cursussengeven,vertrouwd gemaaktmoeten worden
met de evolutievan de leerstoÍc.q. met nieuwecursus'
inhouden.Op andereplaatsenin dit verslagis reedsaan
de aanz€thi€rtoe aandachtbesteed.Naast de lopende
zaken zullen de technischeen organisatoÍischel€den
van kommissieen werkgroep,in samenwerkingmet het
:ondsbureauin de persoonvan de heer Barens,hieraan
de handenvol hebben.Ook nog het rekreatie-basketball
opzetten voor wat betÍeft zijn opleidingen,zou de

krachten van de kommissieop dit moment te boven
gaan.
Bovendienzou de kommissiebij al dezeontwikkelingen
gÍaag nog enige kÍitische kanttekeningenwillen plaat'
sen- In sommige kringen bestaat de neiging om voor de
rekr€atiespoÍt,evenalsvoor minibasketball,te vragen
om eenvoudige(re)
cursussenwaarde cursistensneliets
mee zoudenkunnendoen.Bii voorkeur denkt men dan
ook terecht niet aan afsluitendeexamens maar aan
getuigschriftenna afloop van de cursus.Deze gedachtengangis temeeÍbegrijpelijkindienmen bedenktdatde
propagandistenvan de rekreatiesport op zo kort
mogeltketermin zo veelmogelijkmensentot eenminof
meer aktievesportbeoeÍening
willenbrengen.Ook in de
rekreatiesportkunnen echter misstapp€nworden be.
gaan.Ook en misschienwel juist daar, zal een instrukteur goed moetenweten welke belastinghij wel en niet
mag aanleggen.Het ltkt de kommissiedat bijvoorbeeld
juist dit punt bij de ÍekreatiespoÍt veel moeiltker zal
liggen dan bij de gewonesport, waar de groep doorgaans
veel homogeneris zowel physiek als qua doelgerichtheid. De kommissie behrijfelt dan ook ernstig of het
mogelijkis middelsde beoogde(te) eenvoudigecursus.
sen rekreatieleidersvoor de soort en met name voor
basketball, als het ware uit de grond te stampen.
Bovendienzal een belangrijkdeel van het rekreatieve
basketballuit hooÍde van klimatelogischeomstandigheden e-d., zich in zalen moeten voltrekken en plaat.
selijke overheden staan zeker niet te trappelen om
maar aan iedereeneen zaalbevoegdheid
te verlenen.
Zij eisen garanties voor het zaalgebruik.Ook hier
kunnen problemen ontstaan waaraan men niet te
gemakkelijkvoorbij dient te gaan, maar die men zich
moet realiserenals men onze situatie veÍgelijkt met
bijvoorbeelddie in landenmet een ander klimaat,waar
basketballzeet goed buiten beoeíendkan worden, of
met andere takken van sport, die voornamelijkbuiten
beoefendworden c.q. zich daar ook beter toe lenen.
Overigens zijn er al jarenlangop diverse plaatsenen
nivo's, onder meer bt de NSF bijeenkomstenvan de
kontaktíunktionarissenvoor de opleidingen van de
aangeslotensportbonden,uitgebreidediskussiesover
deze materie van zog€naamdevereenvoudigdeoplei(jeugd)en
dingenin enerzijdsde eersteleeftijdskategorie
(Íekreatie,trimanderzijdsde derde leeftijdskategorie
men, e.d.). Uitgangspuntbt zaalbevoegdheidis ten
eersteeen onderbouwvan ABO met een vervolgopleiding sp€ciíiekvan 60 á 70 uur (NBB TA is historisch60
uur speciíiekterwijl CRM voorstaatverdereuitbreiding
tot 70 uur o.m. door Íeintroduktievanonderdelensportgezondheidsleerenlof leidinggevenbij de TA, welke
reïntroduktiede kommissiemomenteelniet zo opportuun acht in het kadervan enerziidsstrukturelekonsolidatie van cursusvormdaar te veelvaak/snelverandert

40

te verwarrend zal weÍken voor een goede funktionele
werkingskracht van het instituut opleidingen binnen d€
bond, en anderzijdshet toch al steedsopnieuwmoeten
aanpassenvan de speciÍiekeleer- en oefenstoívan de TA
aan de sterke evolutie van het basketballals sport).
Anders gezegd,momenteelis het absoluteminimum
voor zaalbevoegdheid
voor basketballhet diplomaTA
met automatischgeincludeerdbewijsABO. Zulks is dan
tevensde definitievan het bondsbegripTrainer c.q. het
NSF begrip Tak-van-Sport-leider.In het kader van voornoemde bijeenkomsten heeft de kommissie verder bij
herhalingals haar c.q. NBB standpuntuitgedragendat
gezien de geíormuleerdeminimumeisenvoor (zaal)bevoegdheidvan traineÍ de tweede leeítídskategoÍi€
(wedstrijdsportvoor volwassenen),
de eisenmet betrek
king tot de e€rsteen derde leeftijdskategorieën
eerder
hoger gesteldmoeten worden dan worden veÍeenvoudigd. De kommissie staat daarbi voor, door te gaanmet
de TA als absoluut minimum te blÍven beschouwenen
daarnaast applikaties te geven op de TA (lagere wedstrijdsport)van bv. TB (hogerewedstrijdspoÍt),TC (top'
sport, nationaalnivo, opleidingswezen,€.d.) alsmede
speciíiekeapplikatiesvoor bv. coaching,mini'basketball, junioren(top)sport,rekreatiesport,e.a. ln deze
vergaderingenvan opleidingsÍunktionarissen
van het
NSF heeft daarom de kommissie duidelijk afstand
genomen van een mogelijkeopleiding van een soort takvan-sport-rekÍeatieleideÍ,
niet zo zeer omdat de kommissie niet achteÍ het gedeelievan de opleidingzou
kunnen staan g€richt op de rekreatie(sport),maar
omdat de kommissie zich met het daarin gedachte
specifiekesporttechnischeged€eltedat niet meer dan
zo'n 10 à 20 uur zou bedragenabsoluutniet kan verenigen. In eerstgenoemde10 uur zouden nauwelijksde
spelregelsvan het basketballkunnenwordenbehandeld
teÍwil met 20 uur naast de spelregelsniet eens de
techniekvan het basketballvolledig
zou kunnenworden
behandefdzodat ten alle tiide zeker zobelangrijke zaken
als speciÍiekezakenals taktiek,coaching,instruktievan
basketball,e.d.,in welke beperktevorm dan ook, totaal
niet behandeldzoudenkunnen worden.Tevensdistancieert de kommissiezich bewust van een gebrekkige
opleiding,d.w.z.te gebrekkigom het predikaat"basket
ball" te kunnendragen/waarborgen.
De kommissiekan
zich dan ook nimmerverenigenmet een erkenningvan
een dergelijke rekreatiespoÍt leider als een soort van
vereenvoudigdetrainersopleiding
op rekÍeati€fnivo en
analoogdaaraaneen tak-van-sportl€iderdito op jeugd'
sport-nivo,en zal onverkort blijvepvasthoudenaan de
opleidingTA als absoluutminimumvoor (zaal)bevoegd'
heid.
In de loop der jaren is in het kader van de (verheugend)
sterke toenamein aantallenen soortenvan opleidingen,
binnen de NBB geleidelÍk een soort spreiding met
betrekkingtot organisatieen uitvoeringvan opleidingen
gegroeid.Niet alleenressorterende scheidsrechters
en
eventuelejury opleidingenal sindsjaar en dag onder de

bondsscheidsrechterskommissie,ten aanzien van welke
opleidingeneen goed kontakt bestaat tussen de scheidsr€chterskommissieen de kommissieopleidingen,o.m.
met betrekkingtot specifiekezaken (cursus,inhouden,
voordrachtenen stages)van basketballt€chni€k, taktiek, e.d., hetgeenenerzijdstot uitdrukking komt in de
(opnamevan
evolutievan de scheidsrechterscursussen
lesonderdeeltechniek en taktiek). het door de scheidsrechterskommissie/spelregeldocenlen
verzorgen van
het onderdeel spelregelkennis/arbitrage in traineÍscursussen, etc. en anderzijds de organisatie van gekombineerde stages voor (top)scheidsrechtersen (top).
coaches,e.d. Ook met de damesligais voor wat betreft
stages voor speciÍiekedameswedstrijdsporttrainers/
coacheseendergelijkemodusvivendigegroeiden zowel
de damesligaals de topsportligahebbenin het kadervan
de herstruktureringmogelijkhedengeschapentot verte.
genwoordigende afuaardigingen van trainers/coaches
naar haar ligavergaderingen.Aktiviteiten op het gebied
van mini-basketball
zoalsbv. de cursusMBT resorteren
inmiddels onder de bonds jeugd- en minibasketball
kommissieterwijl de bondskommissieopleidingenook
reedseen initiërendkontakt heeÍtmetde rolstoelbasketball ligaom uiteindelijkte komentot eengeÍichtetraineÍs
opleidingvoor het basketballdoor mindervaliden.Bij al
deze kontakten en spreidingvan organisatieen uitvoering heeftde kommissieopleidingensteedsinhoudstechnisch inspraak/bemoeienis waar het specifieke zaken
betreftop het Sebiedvansporttechnischeopleidingenen
het verzorgenop uitleenbasisvan de betreÍÍendesporttechnischedocenten uit het bondsdocentencorpsressorterendeonder de kommissieopleidingen.
Binnen de NBB valt de rekreatiesportin Íeite onder de
kommissieBasketballontwikkeling
en daar zoalseerder
in dit verslagis aangestipt,nu op het bondsbureaueen
nieuwemedewerkeris aangetrokkenop het gebiedvan
de rekreatiesport,mag de verwachtingwoÍden uitgesproken dat mogelijk met zÍn st€un de kommissie
basketballontwikkeling
tot nieuweinitiatievenkan geraken om deze opleidingskwestie
op het gebiedvan de
rekreatiespoÍtdiepgaandte bestudeÍenopdat in samenwerking met de kommissieopleidingenmogelijk een
meer verantwooÍd€opzet kan worden gevondenom te
geÍaken tot een specifieke opleiding tot basketball,
rekreatiesportleider,voor zover hieraan duidelijk behoeftemocht bestaan.Het is nog langniet duidelijkdaar
binnende NBB elke voÍm van enqueteop dit gebiedtot
dusverreheeft ontbroken en ook de resultatenvan het
landelijkonderzoeknaar kaderbehoeftebij sportverenigingen door het Instituut voor ToegepasteSociologie
ITS te Nijmegen(onderzoekonder begeleidingdoor en
met adviezen van NSF en CRM) hierover voor wat
betreft basketballgeen uitsluitselkunnen geven,daar
basketballals sport niet in het onderzoekis betrokken.
Indien daarbij de cijfers voor een andere speciÍieke
zaalsportals volleyballook voor basketballalsrepresen-
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ti€Í zouden mog€nworden beschouwddan bestaanop
een totaal van 29 omschrevenkaderfunktieskwantitatieÍ daarvan in 20 Íunkties tekoÍten waarbij de met
slechts
namegenoemdeÍunktievan rekreatiesportleider
een tekort van 2 stuks op een totaal van 144 oftewel
i.39"Áblijkt bij een totaal van 62 onderzochteverenigingen. De totaal resultatenm.b.t. het kwantitatieve
tekort aan rekreatiesportleideÍsbij een 15 sporten
(waarbijzeer grote als bv. voetbalen gymnastiek)geeÍt
te zien een tekoÍt van 2% bii een totaal van 449 onderzochte veÍenigingen.Het percentagedaarbijm.b.t. het
kwalitatievetekort blijkt dan eveneensslechls2%te zijn.
Uit de vooÍnaamstekonklusiesen aanknopingspunten
voor het in de toekomstte voerenbeleidm.b.t.dekader'
behoefte bij de sportverenigingen,blijkt verder dat
volgens de meeste verenigingenbetrokken bij voornoemd onderzoek:
' het bevorderen van sport in het algemeen,het
meedoen aan de oÍficiêle kompetitie en daarvoor
trainen de drie belangrijkstedoelstellingenvormen;
' meer informele aktiviteiten zoals sportbeoeíening
voor niet-leden,het organiserenvan andere dan
sportaktiviteiten,zich beperkentot sport buiten de
oÍficièle kompetitie geen belangrijkedoelstellingen
vormen;
Verder konkludeerdeongeveeÍ tweederde (!) van de
sportverenigingendat men zelÍs voornoemde drie
belangrijkstedoelstellingenniet volledigkan verwezenlijken.Hoeweler geenspeciÍiekecijfersbeschikbaarzijn
voor wat betreft h€t basketball,het breed opgezetzijn
van het onderzoek (15 sporten) billijkt toch wel een
suppositiedat cijfers en konklusiesbij basketballniet
veelanderszullenliggen,zodateÍeen mooietaak is weg'
gelegdvoor de bondskommissie
basketballontwikkeling
en de nieuwemedewerkerop het bondsbureauvooÍ de
rekreatiesportom allereerstbinnende bond het begrip
rekreatiesportte propagerenen vervolgensde behoefte
aan basketballrekreatiesportleiderste stimuleÍeÍy'
crëeren.

4. eercte aanzeÍ voorbereiding centrale cursus TC
(mogelijkte organiseÍenstart€ndaugustus1979met
examensin december1979);
5. begeleidingc.q. reaktiveringvan aktiviteiten in het
kader van basketballontwikkeling,o.m. door organi'
satie van applikatie/iníormatiebijeenkomstenvoor
vakleerkrachtenlichamelijkeopvoeding;
6. bíscholins van trainers/coaches' speciaalop het
gebiedvan de heren regionalesenioren en jeugd o.m. door organisatievan stage-bijeenkomsten;
7. nadere uitwerking van de nivo bewaking t.a.v. de
ClOS-opleidingenm.b.t. de diíÍer€ntiatiebasketball;
8. in nader overlegmet de bondsjeugd-en minibasketballkommissiete komentot eeneersteaanzelvoorde
uitgavevan de lesstofvan de cursusMBT;
te
f- in nader overleg met de rolstoelbasketballliga
komen tot een eeÍsteaanzetvooÍ een opleidingsen
examenprogrammavoor een cuÍsus voor train€rs
van basketballvoor minder validen;
10 verdeÍeuitweÍkingvan gewijzigdecursusen examen
opzet TA en TB met aÍsluitend presentatievan
betreffendeprogramma'sbij CRM ter verkijgingvan
goedkeuringc.q. kontinueringvanbetreÍÍendeeerder
verleende ministeriêle erkenningen op de NBBopleidingen;
11 nadere uitwerkingvan de lesonderdelenTB leidinggeven, Sportgezondsheidsleer,
Spelregelkennisen
Konditi€training,zo nodig na inwinningvan adviezen
van derden/buitende bond, teneindete geÍakentot
een zekere schriftelijkevastleggingvan les/examenstof;

Met betrekking tot het komende seizoen hoopt de
kommissiedevolgendezakente kunnenverwezenlijken:

12 verdereuitwerkingc.q. nieuweredaktievan het zgn.
"rode boek" oftewelde "regelingmet betrekkingtot
de organisatie,inhoudsbepalingen examens van
cuÍsussenvoor technieken bestuurlijkkaderpersoneel in de NBB";

1. saneringvan het depot op het Bondsbureauvan niet
uitgeÍeikteTA-diploma'suit hoofdevan het ontbre
ken van het vereistebewijsABO c.q. vernietigingvan
diploma'sresterendeuit de jaargangen1972t/m1975
(52 stuks);

13 eerste aanzet tot nadeÍe uitwerkingvan opleidingsvoor de cursusCoachB NBB
en examenprogramma

2. organisatieen uitvoeringvan een 10tal cuÍsussen,
t.w. 4 cursussenin het najaarvan 1978en 6 stuks in
het voorjaarvan 1979;
3. bijwerking speciÍieketechnischeinhoud cursussen
TB en TC, definitievevaststellingvan inhoud TB en
uitgavelesstofTB;

(cB)r

14 nader overlegmet de bondsscheidsrecht€rskommissie t.a.v. evaluatie ervaringen opgedaan met de
cursussenD m.b.t. het in dezescheidsrechtersoplei'
ding opgenomenonderdeelTechniek& Taktiek, en
de eventueleverdere vertaling van deze evaluatie
naar andere(hogere)scheidsrechtersopleidingen;
15 nader overleg met de Topsportligainzake de evaluatie van genomen maatregelenter kontróle op
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naleving van de verplichtingenvoor verenigingen
uitkomendein de topsportliga,voorvloeiendeuit het
ReglementTrainers & CoachesNBB, c.q. strafopleggingenm.b.t. het in gebreke blijven t.a.v. de
vereiste begeleidingvan ploegen door ter zake
bevoegdetrainersen coaches;
16 nader overleg met de bondskommissiebasketballontwikkelingt.a.v.de hiervorengeschilderdedoor de
bondskommissieopleidingenonderkendeproblema'
tiek t.a.v- de basketballrekreatiesporten t.a.v. de
mogelijketaak van de kommissieopleidingenen het
bondsdocentencorps
bij eventueleopleidingenop het
gebiedvan basketballÍekreatiesportleiders.
Ook nu weer is het de kommissiealleszinsduidelijkdat
voornoemdpakket van voorgenoemdeaktiviteitenzodanigomvangrijkis dat verwezenlÍkingvaneenen ander
zal beslaan.
mogelijkmeerdereseizoenen/verslagjaren
Ín dit verslagjaarheeftde kommissiewederomde NBB
vertegenwoordigdop de vergaderingenvan de Nederlandse Sport Federatie met de aangeslotenbonden
betreffendede opleidingen.Ook de kontakten met het
bondsbureau,en met namemet de medewerkerop het
bondsbureau voor de opleidingen,de heer Barens,
de
alsmedemet de andeÍepaÍtnerin het opleidingswerk,
bondsscheidsrechterskommissie,
waren in dit verslagjaar wederomuitstekend.
De samenstellingvan de kommissiewas in dit verslag
jaar onveranderd:

B. Rosebeek:
J. Hórchner:

vooÍzitter, coórdinatie
sekretaris, Íinanciên, cursus'
sen, examens
A.A. Rolvink:
2e sekretaris, technische zaKen,evenemenren
W.M.J.M.v.d.Sommendocentencorps, technische
zakeÍ\
A.J. Kallenberg:
technische zaken, technische
werkgroep(en)
J. Koper:
technischezaken,mini-basketball
In het veÍsladaar heeft de technische werkgroep,
bestaandeuit A.J. Kallenberg(voorzitter),A.A. Rolvink
(sekretaris),W.M.J.M. v.d. Sommen,J.M. Janbroers,
A.J. Kuiper en J. Koper zich 6ezig gehouden met
verdere uitwerking van het TB cuÍsus' en examen'
programmac.q. de voorbereidingvan de publikatievan
voorhet cursusboekTB (mogelijkeverschijningsdatum
iaar 1979).
Tot besluitdankt de kommissieook dit iaar allen.die in
de distriktenbij het opleidingswerkwarenbetrokkenen
speciaaldaarbij de diversecursusleiders.
De kommissie hoopt ook in het komende seizoen
wederomop hun hulp en inzet t€ mogenrekenen,daar
zonderde inspanningenen opofferingenvandezemede'
werkersin de distÍikten,het beslistniet mogelijkzouzijn
geweestde bereikteresultatente behalen.
J. Hórchner, sekretaris

Jaarverslag Bonds Scheidsrechters Kommissie
Aanschrijvingsbeleid
Voor de gewonekompetitiewerden in eersteinstanti€
ongeveer 1700 scheidsrechtersaangeschreven.De in
het vorige jaarverslaggekonstateerdestabilise ng ten
aanzien van aÍschrijvingenzette zich door. Van niet
opkomen door scheidsrechterswas geen sprake, er
werd ondanks de uitgebreidevoorzorgen een enkele
aanschrijvingsÍoutgemaakt. Vermoedeltk is wat nu
bereikt is niet door ons te verbeteren,met name ook
omdat hierin een aantal niet door onze kommissiete
beinvloedenrandvoorwaarden,zoalswijzigingenin het
kompetitieprogramma,
meespelen.
De heer Barens raakt inmiddelsop het bureau ver
trouwd met de totalescheidsrechtersproblematiek.
Het
lijkt ons juist te vermeldendat ons inziensalleendankzij
permanentehulpvanhet bureauwijin staatzijneengoed
lopende scheidsrechtersaanschrijving
te waarborgen.
Bovendien maken wij graag gewag van de goede
samenwerkingdie wij op dit gebied in probleemsituaties
steeds van de distriktsscheidsrechterskommissies
on-

dewinden. Wij geloven dat een redelijke mate van
tevredenheid met wat ook het aÍgelopen jaar op dit
gebiedweer bereikt is, gerechtvaardigdis.
Bondsscheidsrechtercorps
In het corps deden zich dit seizoennogal wat mutaties
voor. Wijwillenze nietnietallevermelden,maaÍvolstaan
met de mededelingdat aan eennieuweverdelingvan de
scheidsrechtersover de groepen A, B en C wordt
gewerkt.Het ligt in de bedoelingom in het beginvan het
opnieuwte
komend seizoende scheidsrechtersindeling
publicerenen de indelingvan dat momentalsbijlagetoe
te voegenaan ons volgendejaarverslag.
Eénuitzonderingwillenwijmaken.De heerP.Leegwater
beslootaan het beginvan het seizoen,om verschillende
te
redenen, zijn schitterendescheidsrechtersloopbaan
beêindigen.Jarenlangheefthij ook in het buitenlandde
hooggehouden.Dat de
naamvan onze scheidsrechters
algemenevergaderingbesloothem tot lid vanverdienste
te benoemenstemt ons tot tevÍedenheid.
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Onze belangrijkstezorg dit seizoenwasom te proberen
op een verantwoordewijze de groepA scheidsrechters
uitgebreidte krijgen.Naar aanleidingvan kritiek van de
betrokken arbiters die wij hiervoor testten hebben wt
onze weÍkwijze in deze gedeelteltkgewijzigd.
Verschillendedistrikten deden ons voordrachten toekomen voor C-scheidsrechters.Over het algemeen
werden deze voordrachten door ons overgenomen.
Voordat de eredivisi€kompetitie
begonwerd eÍ op 14€n
gehouden
15 oktobeÍ 1977 een scheidsrechteÍsstage
voor allescheidsrechters
op het KNVB sportcentrumte
Zeist.Naastde normaalgebruikelijkezakenalsregelsen
arbitrage-t€chniekwerd er naar aanleidingvan een
tweetal voordrachten door de heren v.d. Brug en
Janbroers van gedachtengewisseldover de aggressie
rond de sport.
Gezien de speciale problemen belegden wij op 8
december1977een besprekingmet de scheidsrechters
dieop dat momentin feitetotdeA'groep behooÍden.Dit
herhaaldenwij tijdens een stage op 10 en 11 maaÍt,
wederomte Zeist,waar eerst een bijeenkomstwas met
de C-scheidsrechters
en vervolgensde A-arbitersbijeen
kwamen,
Resumerend kan gezegd worden dat wt dus het
afgelopenseizoen zowel met het gehelekorps bijeen'
kwamen, als met onderdelendaarvan.Aan dit laatste
geven wij in specialegevallende voorkeur omdat dan
beter op de problemenvan de betreííendegroep kan
worden ingegaan,
Naast de stageshieldenwij met verschillendescheids
rechters persoonlijkegesprekkenin het kadeÍ van de
beoordelingendie wij van h€n ontvingen.
Op 6 maart 1978haddenwij een gespÍ€kmet deg€nen
die in onze bond beoordelenteneindereeds voor het
nieuwe seizoengoedeafsprakente maken om tot een
goede coórdinati€van werkzaamhedente komen, dit
aan de hand van ervaringen tot dan geduÍende het
seizoenopgedaan.
Opleidingen
De D.kursus heeÍtthans zin deÍinitievevorm gekregen
en werd door verschillende
distriktengeorganiseerd.
Wij
vragen ons af oí het zinvol is om voor het C.niveau
opnieuwkursussente organiseren.Wij hellenover naar
de mening dat op dat moment de praktischearbitrage
zwaar moet wegen en vragen ons af oí een scheidsÍechter vooÍdat hí tot de C-groepwordt toegelatenniet
eerst een proefpe ode moet doormaken, waarin zijn
arbitrage op het gewensteniveau beoordeeldwordt.
DefinitiefaÍgeslotenzijn de diskussieshierovernog niet.
Een geheel andere zaak is het bondsdocentencorps
spelregels.Wij willen dit corps een meer landelijke
spreidinggevenen zijn van meningdat dit goedmogelijk
moet zijn nu in de distrikten aan de basisenigejaren
ervaringis opgedaanmet het gevenvan sp€lregellessen.
Door trage reaktiesvan sommigedistrikten kwam ons
plan moeizaam op gang. Buitendien vergde ook de

besprekingvan de inhoud van de kuÍsus voor toekomstige docenten meer tijd dan wij aanvankelijkhadden
verwacht, zodat de kursus dit seizoenniet meer kon
worden gehouden.
Kontakten met distrikten
Er werd op 5 september 1977 een besprekingmet
gehoudenwaarbij
dikstriktsscheidsrechterskommissies
beoordelingen,aanschrtvingen,taakafbakeningen kursussenter sprakekwamen.Met enigesptt moestenwij
konstaterendat in sommigedistrikten nogalwat inÍormatieverliesoptreedt.DaardooÍontstondsomseenwat
heterogenediskussie.
Diversen
H€t instituut NBB kommissariswerkte ook dit seizoen
we€r tot onze volletevredenheid.Wij zijn erg blij met de
aanwezigheidvan deze ofíicialsaan de scoretafelsbij de
wedstrijden.
heren-eredivisie
Een nieuw element vormden dit seizoenvoor ons de
play-ofís.Na langdurigediskussiebeslotenwij, om een
zo homogeen mogelijke arbitrage te verkrijgen, de
leidingvan deze wedstrtdenin de handente legg€nvan
slechts vier scheidsrechters,voor ons uiteraard de
b€sten van dat moment, en twee vaste permanente
reservesaan te wijzen. De scheidsrechterswaren de
heren Blom, Van Dishoeck,Lindenbergen v.d. Willige,
de reservesde heren Rolvinken Ruessink.Wij geloven
dat het niveau van de arbitrageonze beslissingheeft
gerechtvaardigd.
FIBA
Eind juni 1978hield de FIBA een stagevoor internationale scheidsrechterste Boekarest.De heer Ruessink
legde daar met goed gevolg het examen voor inteÍnationaalscheidsrechteraí. Twee andere kandidaten
zagen geen kans het internationaalscheidsrechtersschap met hun dagelijkseÍunktie te kombiner€n.
gehouden,
Er werd ook een stagevoor kommissarissen
waar de heer Onrust aanwezigwas.
De FIBA is van plan bij de examensvoor international€
scheidsrechtershet pÍaktÍkelementzwaaÍderte gaan
laten wegen.Wij kunnen met de plannendaartoezeker
instemm€n.

Slotopmerkingen
De bondsscheidsrechtersverleenden als gewoonlijk
wederom hun medewerking aan een groot aantal
toernooien in binnen en buitenland,alsook aan vele
bljzonderc wedstrijden.
De samenwerkingmet bestuur en oveÍigekommissi€s
was in het algemeengoed.
Aan het eind van dit verslagwillenwij tenslotteiedereen
bedankenvoor de medewerkingdie wt het afgelopen
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seizoen mochten ondeÍvinden. Daardoor kunnen wij
werken zoals het afgelopen seizoen is geschied.
De kommissiewas dit seizoenals volgt samengesteld:
B. Rosebeek
voorzlner
A. de Zwaan
sekretaris

Aan het eind van het verslagvindt u het gebruikelijke
overzicht van de aktivit€iten van onze internationale
scheidsrechtersen de FIBA kommissaris.
B. Rosebeek,voorz.

P.J.C.Leegwager
C. Onrust
P.F.C.vanMiet
leden

Aktiviteiten Internationale scheidsrechters

F. Blom
Europa Cup lll, Heren
19 oktober 7977, Mamer, Luxemburg
Sparta B€rtrange- Viganello(Zwitserland)
Europa Cup l, Dames
17 november1977,D0sseldorf,W. Duitsland
ARTn-tG Diisseldorf - Spartacus (Hongarije).
Europees Kamioenschap, Dames
20 t/m 30 mei 1978,Polen
Bulgarije - Spanje
Italiè , Bulgarije
Zweden- Roemeniè
Rusland - Tsjecho Slowakije
TsjechoSlowakije- Bulgarije
lnterlandwedstrijden, Dames
21 december1977Gorinchem
Nederland- België
27 maart 1978,Rosmal€n
Nederland- Polen
Vierlandentoernooi Dames
2a t/m 3l december 1977,Neustadt, W. Duitsland
West-Duitsland- TsjechoSlowakije
Hongarije' West-Duitsland
- Hongarije
Tsjecho-Slowakije

A. Brakel
Heren
Europa Cup I
13 oktober 1977,Londen,Engeland
CizanoSCP - CSKA, Sofia (Bulgarije)

3 november 1977,Stockholm,Zweden
ALVIK Basket ' UBSC (Oostenrijk)
17 november1977,Londen, Engeland
CinsanoSCP - AS\M,IL (Frankrijk).
15 december1977,Madrid, Spanje
Real Madrid - Jugoplastika (Joegoslaviê).
8 Íebruari 1978,Varese,ltalië
Pallacanestro'ASVEL (Frankrijk).
2 maart \978, Stockholm,Zweden
ALVIK - Pallacanestro(ltaliê).
Europa Cup lll
13 december1977,Badelona,Spanje
Juventud - OKK Beno (Joegoslavie).
7 februari 1978,Genua, Italië
Emerson' Partizan(Joegoslaviê).
Dames
Europa Cup I
18 januari 1978,Praag,TsjechoSlowakije
Sparta CEAS (ltalië).
Lilian Ronchetti beker
16 november1977,Hemel Hempstead,Engeland
Tigers BC - Spartakus(Belsië).
Interlandwedstrijden
16 mei, Oud Beyerland
Nederland- Spanje(Dames)
30 juni 1978,Dorsten
West-Duitsland- Syrië. (Heren)
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C. van Dishoeck
Heren
Europa Cup I
26 januari 1978,Vigo, Spanje
RealClub Celta - CEAS (ttaliè).

Interlandwedstrijden
29 april 1978,Tubbergen
Nederland Zweden (Dames)
30 april 1978,Ootmarsum
Nederland- Zweden(dames).
14 mei 1978,Wychen
Nederland Spanje(dames).

17 novembeÍ1977,Leverkusen,West-Duitsland
TUS 04 - Fiquerense(Portugal).

P. Leegwater

Europa Cup Il
25 januari 1978,Barcelona,Spanje
FC Barcelona- SódeÍtálje(Zweden).

Coupe InternaÍional
4 t/m 8 oktober 1977te Madrid, Spanje
6 wedstrijden

Dames
Lilian Ronchetti beker
11 januari 1978,Ware, Engeland
Tigers ' CeramicaTreviso (ltalië)
Interlandwedstrijden
24 maarl \978, Zevenaar
Nederland- Polen

F. Hogetoorn
Heren
Europa Cup I
20 oktober 1977,Madrid, Spanje
RealMadrid . T 71 Dundelaye(Luxemburg).

D. Wesselsz
Heren
Europa Cup I
24 november7977, Brno, TsjechoSlowakije
Brojovka - UBSC (Oostenrijk).
Europa Cup II
22 november 1977,Bratislava,TsjechoSlowakije
Int. Slovnaft- Scher (Turkije).
10 januari 1978,Hagen,West'Duitsland
Hagen ' Juventud (Spanje).
Dames

2 maart 1978,Villeurbanne,Frankrijk
ASVEL - Jugoplastika (Joegoslavië).

Lilian Ronchetti Beker
23 november 1977,Bratislava,TsjechoSlowakije
Slovan Rapid (Roemenië).

Europa Cup lll
15 november1977,Brussel,België
RoyalFresh - Partizan(Joegoslaviê).

8 februari 1978,Ware, Engeland
TigeÍs Locomotiv (Bulgarije).

13 december1977, Hagen (West-Duitsland)
SSV Hagen - P. Xerox (halië).

Interlandwedstrijd
24 maart 1978,Zevenaar
Nederland- Polen (dames).

17januari 1978,Rzeszow,Polen
CWKS Resovia- Pallacan€stro([taliê).

P. v.d. Wi[ise

7 februari 1978,Hagen,West-Duitsland
SSV Hagen- OKK Belo (Joegoslavië).

Europeeskampioenschap, Heren
van 15 t/m 24 septemt:er7977te Luik, België
Rusland' Oostenrijk
Italië - lsrael
Frankrijk Bulgarije
Italiê . Rusland
Frankrijk - Finland
Bulgarije - Israel

Dames
Europa Cup I
17 november 1977,Aalst, B€lgië
DBA Aalst . RealClub Celta (Spanje).
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Heren
Europa Cup I
27 oktober 1977,Leverkusen,West-Duitsland
TUS'04 ASVÊL (Frankrijk).
12 januaÍi 1978,Tel Aviv, Israel
Maccabi- RealMadrid (Spanje).
Europa Cup ll
15 maart 1978,Caen, Frankrijk
Caen - Sinudyn€([taliè).
Europa Cup lll
15 november1977,Hagen,West-Duitsland
Hagen - Caja Rural (Spanje).
31 januari 1978,Milaan,Italiê
Cizano Gibona (Joegoslaviê).

25 januari 1978,Turijn, Italië
FIAT Teksid - Toulonnais(Frankrijk).
Kwalifikatie Europees Kampioenschap Jon. Jun.
van 4 t/m 8 april 1978,TsjechoSlowakije
Bulgarije- Marokko
Finland - Bulgarije
Bulgarije- Denemarken
Marokko - Finland
Tsjecho Slowakije - Marokko
lnterlandwedstrijden
27 maart 1978,Rosmalen
Nederland- Polen (dames).
29 april 1978,Tubbergen
Nederland Zweden(dames).
Activiteit€n

28 februari 1978,Badelona,Spanje
Juventus- Partizan(Joegoslavië).

FIBA-Commissaris

Dames

C. Onrust

Lilian Ronchetti beker
16 november1978,Brussel,België
CFS le Logis - ABC Donau (Oostenrijk).

Heren

I februari 1978,Treviso, Italiê
CeramicaTreviso - Tigers (Engeland).

Europa Cup I
26 januari 1978,Stokholm, Zweden
Alvik BK - Maccabi (lsrael).

Interlandwedstrijden
25 maart 1978,Lelystad
Nederland- Polen (dames).

Europa Cup Il
26 oktober 1977,Den Bosch
Den Bosch ' Mt. Giessen(West-Duitsland).

30 juni 1978,Dorsten
WesfDuitsland - SYriè(Heren)

23 november 1977,Cracovie,Polen
GTS,rUVisla- Sódertàlje (Zweden\.

B. Woudstra
Heren
Europa Cup Ill
22 november1977,Wolfenbuttel,Wesf Duitsland
Wolíenbutiel- Pallacanestro(ltalië).
24 januari 1978,Milaan,Italië
P. Xerox - Hagen (West-Duitsland).
Dames
Lilian Ronchetti beker
23 november1977,Diisseldorf,West Duitsland
DJK Agon'08- Toulonnais(Frankrijk).

8 maart 1978,Bologna,Italiè
Sinudijne- Caen (Frankrijk).
Europa Cup III
10 januari 1978,BÍatislava,TsjechoSlowakije
InternacionalSlovnaft' KK Bosna (Joegoslavië).
Dames
Europa Cup I
12 januaÍi 1978,Praag,TsjechoSlowakije
Sparta CKD - RealClub Celta.

--

Jaaruerslag Redaktie Kommissie
De in het aígelopenjaar verschenentien nummersvan
Basketbalzijn tot stand gekomendankzij de bijdragen
van dertig medewerkers.
rond de "hardekern" heefteÍ toe
Dezeverscheidenheid
bijgedragendat €r €en redelijke variatie in de bondsbladen van de afgelopenperiode heeít bestaan.Zeker
ook doordat binnenhet contingentmedewerkerszowel
proíessionalsals volbloed amateurs aan de slag zijn
geweest.H€t werk is voor allen liefdewerkgeweest.
De redaktiekommissie,die binnen het vastgestelde
budgetis kunnen blijven,is dankbaarvoor de medewerking uit de hoek van de coaches,die in de afgelopen
maanden hun gedachten hebben willen uiter' HetzelÍde
geldt voor een aantal chefs d'equipe, coaches en

scheidsrechters,die hun taak als begeleidervan natiopas voltooid achttenna het inlevenale selektieploegen
ren van een bijdrageaan het bondsblad.
De verschijningis regelmatiggeweest,maar de vÍaag
dient gesteldoí niet moet worden uitgeziennaar een
andereproducentvoor Basketbal.Te veeltijd immeÍsis
nodig om een op zich goed uitziend bondsblad te
vervaardigenen daardoorgaat te zeeÍ het kontakt met
de aktualiteitverloren.Een beetjekwaliteitinleverenin
ruil voor iets meer snelheidzou zondertwïÍel een punt
van gesprekzijn geweestwanneerer meerledendanéén
waÍen qeweestin de redakliekommissie.
J. Klokkemeijer

Jaarverslag Jeugd- en Minibasketball Kommissie
1. Algemeen
Gedurende het verslagjaarwas de kommissie als
volgt samengesteld:
voorzitter:H de Groot
Sekretaris:W. v.d- Tas
KontaktmanÍayon A: W.G. Prjl
Kontaktmanrayon B: R. Sótebeer
Kontaktmanrayon C: J. Andriessen
Kontaktmanrayon D: J. Stuurman
Kontaktmanrayon E: J. Koppejan
Als kontaktpeÍsoon tussen Kommissie en
Bondsbestuurtrad de heer B. den Broeder op.
De kommissievergaderdein het verslagiaarzeven
maal.Van de ziidevan de kommissiewerd eveneens
deelgenomenaan de Jeugdraadin oktober 1977.
In de kommissievergaderingen
kwam een veelvoud
van onderwerpenaande orde. ln dit verslagzullende
de revue
verschillendeonderwerpensuccessievelijk
passeÍen.
2. Subsidieverzoeken
Een groot aantal verzoeken om financiële en/oí
materiéleondersteuningzijn in de kommissiebehandcld en hebbengeleidtot het door de verzoekende
vereniginggevraagderesultaat.Gekonstateerdwerd
dat de in het voÍig seizoen ingevoerdegewijzigde
subsidieregeling
niet optimaalheeft gefunktioneerd.
De kontaktpersonenvan de verschillenderayons
moesten pas ter vergadeÍingkonstateren,dat aan
vragenom ondeÍsteuningwaren
ingediend,waardoor
de preceduretot toekenningin een aantal gevallen
nodelooswerd verlengd.
Lang niet alle beschikbaremiddelenzijn verbruikt,
terwijl met namevanuit de gebiedenwaar nog weinig
of geen jeugdbasketballgespeeldwordt het aantal
verzoekenom steun is achtergebleven.Met ingang
van het seizoen 78-79 zal overigens een nieuwe
subsidieregeling
van kracht worden.

3. Inventarisatie Jeugdbaskerball
In de loop van het verslagjaaris de inventarisatievan
het jeugdbasketballin Nederlandafgerond.Thans is
een duidelijk beeld verkregenvan de situatiein de
verschillenderayons.De "witte plekken"zijn bekend
geworden. De onderscheidenrayonvertegenwoordigers zijn op basis van het veÍkreg€nmateriaalnu
gestartmet het zoekennaarwegenomhet basketball
in deze gebiedenmeer bekendheidte geven.
Gekonkludeerdwerd dal in eerste instanliezal
moeten worden gestreefd naar een integrale en
gekoórdineerdeaanpakvan de problematiek.Teveel
organisatieshoudenzich op de
verschillend-soortige
meest uiteenlopendewijzenbezigmet de verbeiding
van het jeugdbasketball.
met het gesteldedaaroverin de
In oveÍeenstemming
Jeugdnotavan het Bondsbestuur,wordt naar moge'
lijkhedengezochtom in alledistriktenen Íayonseen
specialekommissiein het leven te roepen,die zich
bezigte houden.Teveel
met hetjeugdbasketballdient
distÍiktsbesturenbenaderendeze specifiekeproblematiek vanuit hun intregraledistriktsverantwoordeondergeschikt
lijkheid,waardoorhet jeugdbasketball
wordt aan de totale distriktsproblematiek.
zal getracht '
Bij de aanvangvan her seizoen197811979
gereed
te
hebben,
aan
worden een aktieprogramma
de hand waarvanin bilateraaloverlegmet Íayonbesturenen/oÍ distriktsbesturende verbreidingvan hei
jeugdbasketballdie aandacht kan krijgen die het
behoeft.
4. Jeugdraad en nota Jeugdbasketball
van de NBB
Op de AlgemeneNajaarsvergadering
d.d. 24 september1977werd de Nota Jeugdbaskef
Tijdensdezevergadering
aangeboden.
ball 1977'1980
werdengeenpuntenvan kritiek g€uit,andeÍsdandat
er weinig aandacht is geschonkenaan het kaderprobleemen dat er enigerelati€dient te bestaanmet
Vervolgenswerd de
de Nota Basketballstimulering.
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Nota voor kennisgevingaangenomenen voor verde'
re behandelingverwezennaar de Jeugdraadvan 29
oktober 1977.
Niet meer dan 6 distrikten hadden de moeite
genomen een afgevaardigde te sturen naar deze
Jeugdraad,hetgeenvoor zowelhet Bondsbestuurals
voor de kommissieeen trieste €rvaringwas.
Niettemin werd de Nota besproken en werden
nadere aÍspraken en besluiten geÍormuleerd.Zo
bestonder geen belangstelling
voor verruimingvan
de regelingjeugdbankspeelsters,
bestonder daarentegen grote behoefte aan het vaststellenvan een
minimum-leeftijd
van 7 jaar voor minibasketballers
en
werd beslotenhet voorstelvan het Bondsbestuurte
volgenen geenkampioenschapte organiserenvoor
de minibasketballaÍdelingen.
Het voorstel tot het
doenorganiserenvan dejuniorenkampioenschappen
in een volledigekompetitiewerd door het Bondsbe
stuur overgenomen.
De kommissiemoesttot haarspijtkonstaterendatde
door haar aangedragen elementen voor de Nota
Jeugdbasketballniet allernaaldoor het Bondsbestuur
ztn overg€nomen. Eveneensvond over de definitieve tekst van d€ Nota onvoldoendeoverlegplaats
met de kommissie, terwijl toch het geven van
adviezenen het voorbereidenvan het jeugdb€l€idtot
de taak van de kommissiegerekendmoet worden.
Met name over het niet doen organiseren van de
minibasketball-kampioenschappenverschilt de
kommissievan meningmet het BondsbestuuÍ,terwíl
daaroverop de Jeugdraadde meningenuiteenliepen.
ln overleg met de Bondsvoorzitter naar aanleiding
van de geuite kritiek heeft deze toegezegd een
kommissie.voorsteltot het opnieuw invoeren van
deze kampioenschappenbespÍeekbaar te willen
stellenop een algemenevergadering.
5. Jeugdkampen
Ondanks een aantal technischeonvolkomenheden
kondende jeugdkampenzich in eengrote belangstelling verheugen.Voor beidekampwekenwaren meeÍ
kandidatendan beschikbareplaatsenop Papendal.
Een groot aantal aanmeldersmoest derhalve worden
teleurgesteld.
De kampen,die w€rdengehoudenvan
31juli t/m 13augustus1977,werdenvoor de 10emaal
georganiseerden stondenopnieuw onder de bezielende leiding van "Ome Joop" Koper.
De steeds duidelijkerwordende technischeonvolkomenheidvan het sportcentrumPapendalvoor een
basketbalfkamp m€t meerderegroepen,noodzaakt
d€ kommissie tot het uitzien naar andere kampcentra. Een onderzoek daarnaar is gaande.
Eveneenswordt thans een onderzoek ingesteldnaar
de behoefte aan een top-jeugdkamp en een minibasketballkamp. Daarmee wordt beantwoord aan de
aanbevelingdaarvan in de Nota Jeugdbasketball.

6. Nederlandse Jeugdkampioenschappen
Als uitvloeiselvande wensenvande Jeugd-raaden de
AlgemeneVergaderingwerden de kampioenschap,
pen voor jongensen meisjesaspiÍantenen kadetten
georganiseerdop êên en dezelfdedag en in één en
dezelídeakkomodatie.
Op 2 juli 1978 vonden deze plaats in Almelo. Het
geheel van 40 wedstrijden werd gespeeld in twee
sporthallen, SchelÍhout voor asprianten en Rembrandtlaanvoor Kadetten.Een strakketoernooidici,
pline, alsook een goede mentale inzet van de
deelnemendeploegenstondengarant voor een vlot
verloopvan het toernooi.Kampioenwerdenuiteinde,
rijk:
(rayon D)
meisjesaspiranten:MSV
jongensaspiranten:Grashoppers
(rayon D)
(rayon D)
meisjesKadetten:MSV
jongenskadetten:RadioMusette/RZ
(rayon D)
Bij de jongensen meisjesjunioÍen werd het kampioenschapbevochtenin kompetitieverband.
Vanwege
een vooÍ de aanvang van het seizoen gemaakte
afspraaktussende BWC en rayon kompetitieleiders
kon de uitspraakvan de jeugdraadtot het verspelen
van een (dubbele)volledigekompetitieniet worden
gevolgd.
De hegemonievan Íayon D bij de jeugd, zoals dat
duidelijk wordt uit de standenbij de aspirantenen
kadetten,werd bij de junioren bijna gekompleteerd.
Bij de jongens werd Radio Musette/Rz ongeslagen
kampioen,terwijlbij de meisjesSV Zeemacht(Rayon
C)aan het langsteeind trok. Eenbeslissingswedstrijd
tegenBV Voorburg moest hier evenwelde duid€lijkheid brengen.
De finalesaan de NationaleBeker-kompetitiewer'
den op 22 april1978 gespeeld.BÍ de meisjesjunioren
werd SV Zeemacht verslagen door het team van
Vastgoed-StrÍen;Red Stars veÍsloeghet team van
Radio Musette/RZ bij de jongens junioren. Beide
bekers blijvenvoor één jaar in rayon D-

7. Tot slot
Een seizoenvan veel praat-en denkwerkligt achter
ons. Thans is het moment aangebrokenom met vaste
hand verder te werken aan de realisering van het
besprokene.De middelendaaÍtoe zín voorhanden,
getuige de begroting voor het komende jaar.
In een van de laatst gehouden vergaderingen is de
aanzetdaartoegegeven.De kommissiestaatvoor de
taak om op basisvan een nadere plaatsbepalingin de
struktuur van de Bond de organisatie van het
jeugdbasketball
op landelijlírayonen distÍiktsniveau
gestalteen inhoud te geven.
De medewerking van de distrikten en rayons is
daarvoor onontbeerlijk, een voorwaarde zonder
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welke niets mogelijk is. Er zullen specialeieugdkommissiesmoeten komen in alle distrikten en rayons om
een en ander te kunnen realiseren. De belangen van
de .ieugdvragen deze speciale benadering.
Z.o zullen op het terrein van het jeugdbasketball
verschillende nieuwe zaken ter hand worden geno'
men alsmede zaken waarvan in dit verslag reeds
melding is gemaakt. De kommissie rekent op de
gewaagde medewerking van Bonds-, distÍikts' en
rayonkaders. Voor het verlenen daarvan in het
aÍgelopen seizoen zijn wij hen erkentelijk. Voor de
toekomst zeggen wij bij voorbaat reeds dank.
W.H.A. van der Tas
sek!etaris
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Jaarverslag financiële kommissie
Opgenomenter kompleteringvan het Jaarverslag.De
AlgemeneVoorjaarsvergadering
d.d. 27-5-'78heeft dit
verslag reeds goedgekeurd.
Kalenderjaar1977.
In positievezin leidt de NBB een onzeker bestaan.In
1977is overgegaantot de gelukkigeaankoop van het
nieuwe bondsbureau. De begroting had een erg groot
overschot,een bedragvan í 175.62,--,hetg€enalweeÍ
een toenamevan het vermogenbetekende.
Uit de toelichtingvan de p€nningme€sterblijkt dat dit
werd veroorzaakt door:
a. d€ grote toenamevan de administratievehefÍingen
b. de extra uitkering van de subsidiegever
c. de extra inkomstendoor de rente van de bank.
De financiële kommissie heeft het bestuur daarom
gevraagdhet bedragvoor de administratieveheffingen
voor 1979reëler te begroten.De te verwachtenhogere
bijdrage van CRM zal ' zoals bekend o.a. worden
besteed aan een kwalitatiev€ verbetering van de bezetting van het bondàbureau.
De huidigeÍinanciëlekommissievindt een exploitatierisiko niet nodig. Wel vindt de kommissieeen bepaald
vermogennoodzakelijk.Aan het bestuuris een diskussiestuk gewaagd over deze materie. Er zijn vragen
gesteld over de grootte van dit vermogen, o.a. ten
opzichte van het begrotingsb€drag,het subsidiebedrag,
kontributiesenz. Binnentu,e€jaar dient hieroveraande
algemenejaarvergadering
een voorstelte worden voorgelegd.
De financiëlekommissiebetreurt het, dat ondanksde
indringende vragen over de financiên van de rayons op

verschillendebijeenkomsten,toch niet door alle rayons
is voldaan aan dit verzoek van de penningmeester,
voorstellen tot begrotingen voor de rayons in te dienen.
Hierdoor heeft de financiélekommissieook nog niet de
gelegenheidgehadom een uitvoerigediskussiemet het
bondsbestuur te hebben over de eventueleverdelingvan
een deel van de algemenemiddelenten behoevevan de
rayons in verbandmet de herstÍukturering.
Gezien de grootte van het bedrag aan debiteuren
verenigingenheeftde kommissiehet bestuurgesteundin
zín voorst€l van vervroegde inning in te voeren.

Verklaring ten aanzien van het Íinanciëel beheer
van de penningmeester
De kommissiesluit zich geheelaan bt de accountantsverklaring €n st€lt dan ook de vergadering voor de
penningmeesterte déchargerenvoor het door hem
gevoerdebeleidin 1977.Een woord van dank voor zijn
grote inzet is hierbi.izeker op zijn plaats.
Adviezen
1. De financiële kommissie heeft het bestuur voorgesteld de Íinanciële administratie op het bondsbureau
te vernleuwen.
Het bondsbestuurwordt geadviseerdde boekhouding uit te breiden met een part{ime administratiev€
kracht, te betalen uit de eigen middelen.
2. In verband met het verschtnenvan het'reglement
nationaal team', waaÍin gesteld wordt, dat alle
inkomstentoekomenaan het nationaalherenteam,is
de financiële kommissie van mening, dat in een
andere situalie dan de huidige, de bepaling herzien
moet kunnen worden.
De Íinanciëlekommissiezaldit zorgvuldigbegeleiden.

--Y
c1
d.d. 27'5-1978heeftdit financieel
Opgenomenter kompleteringvan het jaarverslag.De algemenevoorjaarsvergadering
verslag 1977 reeds goedgekeurd.

NEDERIANDSEBASKETBALLBOND
Balans per 31 december 1977
Aktiva

1977
december

vastgelegdemiddelen
gebouw
Inventaris

6
386.4'.7
79.233

december1976

4.126
4.126

465.'109
vlottende middelenen
overlopendeposten
voorraden
debiteurenhandel
debiteurenverenigingen
voorschotten
vooruitbetaaldekosten

40.950
23.895
348.693
.7
65
9.648

1 3; 74 8
24.244
3t0.632
965
t7 .684

af: dubieuzevorderingen

423.951
15.000

367.273
15.000
352.213

408.951
geldmiddelen
kas
postgiro
Amrobank:
rekeningcourant schuld
deposito's
eigenhuis rekening
spaarrekening

571
t5.220

170
56.786

24.40-7
cl

32.788
200.000
100.000

178.646
389.744

170.030

746.143

1.044.690
Passiva

december1977

vermogenl.l.
r49.Ol2
44.800
toevoegingexploitatie risico
toevoegingaankoopbondsbureau 136.281
bij P.o.T. '72
'76
bij voorzieningOS
t75.662.
voordeligsaldo

december
1976
80.438
11.;;;
20.000
36.786

505.7ss
vooÍzieningheÍstÍuktuÍering

t49.Ot2
35.200

3l.803

3r.803

35.200

schuldenop korte termijn
en ove opendeposten
NSF/NOC1975
NSF/NOC1976
NSF/NOC1977
krcditeuren
vooruitontvangenen vooruitgefakturcerdebedragen

37.131
30.592

30.592
11,3.523
149.903

162.887

2t3.tt4

50'7
.r32
voorziening exploitatie risico
voorzieningaankoopbondsbureau

-1 9 8 . 8 3 0
429.440
44.800
87.691

7A6l4j

Toelichting op de balans per 3l december 1977
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Aktiva
40.900 minifolders
2.750 mini scoresets
377 scoreblocs
3.218 scorcsets
96 badges
1.580 TA kunusboeken
40.000 enveloppen

vastgelegdemiddelen
a lnventaris:
de aanschafwaardebedroeg
per I januari1977 l\1(iltru
aangeschaftin 1977

afgeschreven
tot en met
3l december1976
afschrijving1977

'
'7
.56\,-82.339.-89.900,--

10.667,-?q )11 --

a Gebouw;
In oktober1977werdverkregen
eenpandaanhet
Frederiksplein
2l te Amsterdam
ad.
388.499,-afschrijving
boekwaarde

) 45íl --

875,-?{7 --

8.410,.4.663,-40.950..-

a Debiteurenhandel.
Dit betrcft de nog te ontvangenbedngen van niet
verenigingen,

3.435,-7 .232,--

per
balanswaarde
31 december1977

2982,-138,--

386.476,--

vlottende middelenen oveÍlopendeposten
o Voorraden:
Dit betreft de op 3l december1977 aanwezige
voorradengewaardeerdtegenaanschafwaarde
als
volgt:
33 arbitrage-techniekboekjes
44O,-17.840 spelregelsboekjes
10.526,-4.651 minispelregelboekjes
7 .395,-52,-l0buitenlandsespelregelboekjes
300 rolstoelbasketballspelregelboekjesI I l,5l ballen
1.517,-5.300 sticken
1.034.--

a Debiteurenverenigingen
Door index en ledengroeiis het bedragder uitstaandevorderingengesteqenvergelekenmeI 1976.
a Vooruitbetaaldekosten.
Dit betreft:
FIBA - inschrijfgeldenEK 1978 voor dames
jongensjuniorenen meisjes
senioren.
kadetten
184,-PTT - telegÍamadÍes+ depotbedrag
I Sn4 -frankeermachine1978
pensioenkostenpersoneel1978
5.60ó,-WA verzekering1978
2.100,.gemeenteRotterdaÍn - zaalhuur 1978
(jongensjunioren)
o Voorzieningen dubieuze vorderingen
DezebedÍoegper I januari 1977
afgeboektmoest worden

15.000,-1 )77 --

t3;727,-toevoegenaar de voorziening
Per31 december1977wederomte
stellenop

15.000,.-

Passiva
Schuldenop korte teÍmijn en overlopendeposten.
NSF/NOC1976
Dit betrefthet niet bestede
bedragoyer
1976ad.

jongensjunioren 23.509,meisjesjunioren 3-391,-kadetten
6.185.-53.950,--

30.592,--

NSF/NOC1977
Over1977zal getestitueerd
di€nent€
worden
1t3.s23,-Deze post yalt uiteen in twee kategorieën, t.w.
a. normaalprogrammaad 53,950,b. normalig programmaad 59 .573,sub : dit betreft heren senioÍen
3.834,-damessenioren 17.031,-

voor o.a.
sub : Eenma.ligeposten worden aangewezen
Europesekampioenschappen,Bereikt men deze niet
of zijn de kosten lager dan begroot, dan moeten deze
worden teruggegevenen mogen ni€t op een andere
wijze worden aangewend.
)) L\) -heren senioren
junioren
meisjes
26.071
,-kadetten
I 1.050,-.
{o <71 --
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KÍediteuren.
Het bedrag omvat zowel handelskrediteuren
als
bondsschulden
uit hoofde van deklaratiesvan selektiespeleÍs,
scheid$echten,
kommissieleden
enz.

Vooruitontvangenen vooruitgefaktureerdebedragen
Dit betreft o.a.demet de voorlopigenotain rekening
gebÍachte kontdbutie, inschrijfgelden,sponsorbij.
dragenen verplichteabonnementen
op het blad Basketballvoordeeentehelft voor 1978.

Voorzieningenexploitatie rekening.
Deze vooÍzieningis in oveÍlegmet de financiëlekommissieaan het vermogentoegeyoegd.

Voorziening aankoopbondsbureau.
De voorzieningbedroegper I januai \971 87 .691,De in 1977 ontvangenbijdragenbedroegen 48.590,136.281,Dit bedrag is in overlegmet de financiële kommissie
aan het vermogentoegevoegd,aangeziendit bestemd
was voor de financiedng van een eigen bondsbureau,
dzt in 19'17is aangeschaft.
Vermogen.
Zoals reedshiervoor uiteengezetis , het vermogenals
volgt te beÍekenen:
vernogen per I jvn.uaIj 197'1
149.O12,-exploitatie risico
44.800,-aankoopbondsbureau
136.281,-voordeligsaldo
l7 5.662,-vermogenpeÍ 3l december

505.755,-

Verlies en winstrekeningperiode I januari | 977 t/m 3l december1977

r97'.1

r9'76

Inkomsten

werkelijk

begÍoot

venchil

werkelijk

l. kontributies

314.47|

303.000

+ ll A7l

270.500

2. oveÍige inkomsten
administratiev€heffingen
bureauformulieren
inleggeldennieuwe ver.
inschrijfgeldenkompetitie
inschrijfgelden beker
sponsoringen reHame
interest bank
opbrengst'Basketball'
opbrcngstjeugdkamp
kunusgelden
diversen
tekort

3. C.R.M.

26.824
9.061
2.620
4t 306
s.465
42-l6l
30.428
46.284
21.377
26.194
1s.199

13.500
10.000
I .000
4t .2t0
4.800
33;750

r 5.000
42.500
23.000
27.000
10.000
t.740

+ 13324
.l . 939
+ 1.620
+96
+
665
+ 8 . 4 1I
+ 15.428
+ 3.',784
.l . | .623
./. 806
+ 5.199
.l . | .74O

19.000
13.600
500
36.600
5.300
42300
16.400
39.700
22.t00

r 8.300
8.300

266.9t9

223.500

+ 43.419

222.100

337.643

270.000

+ 6'7.643

247300

919.033

796.500

+ t22.533

739900
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Uitgaven
werkelijk

t977
begroot

venchil

1976
wer*elijk

bondsbureau
huur Herengracht
t7 .845
onderhoud/verwarmingHer€ngÍacht/
Frederiksplein
3.7sO
afschrijvingpand Frederiksplein
2.O23
afschrijvinginventaris
7. 2 3 2
kosten verhuizing
13.741
salarissen
en socialelasten
229.238
kantoorbenodigdheden
t't .714
poÍti en bankkosten
20.607.
telefoon enz.
5.720
15.157
BasketballInfo
2l .s24
accountant
ledenadministratiepapier
4.636
3.842
Iayon ledenadministratie
'7
kantoorkostenkomissies
.557
bestuur
4.924
Topsport Liga
4.472
DamesLiga
717
diversen
35.388

416.O87

17.600

245
24 900

2.800
3.000
248.;óó
15.000
21.000
6.000
I 5.000

rt:9:
r 3.000
2.000
2.000

31.500

t*.r*

+ 950
+ 2.023
+ 4.232
+ 13.741
.l .18.7
62
+ 2 . 7t 4
.l . 393
.l . 280
+
157
+ 4.024
+ 4.636
+ 3.842
t\ÁÁ7
+ 2.924
+ 24'12
+
7l'7
+ 3.888
+ 2t .687

1.900
207.000
14.400
2l o00
5.200
14.900

"lll

...
27.800
334.200

kommissiesen bestuur
bestuurNBB
bestuur Topsport Liga, technische
jaaradvieskommissieen aJgemene
vergadering
bestuur DamesLiga en algemene
jaaÍveÍgade
ring
kommissies
algemenejaarvergadering
en kadervergaderingen
arbitrage
jeugdkampioenschappen
Nederlandse
bekerfinales

9.O22

10.500

6.254

6.500

t;776
24.732

2.000
33.200

13.742
39.105
3.863
t.793

13.000
40.000
5.500
2.000

100.287

I12.700

.l. 12.413

113.500

66.650
7.701

69.750
6.000
5.000
9.000
23.000

3.100
t.701
5.000
l .000
+ 3.O97

47.800
5.600

.l. 4.302

79.000

.l. r.4'78
.l.
I

17.700

246
))L

.l . 8.468

+r.ioo

'742
+
./. 89s
.l. 1.637

15.000
35.500
3.600

.1. 2o7

kunussen
tÍainerskuIsussen
aÍbitenopleidingen
topcoaches/arbiten
stagesen kongÍessen
jeugdkamp

8.000
26.097
108.448

I 12.750

7.000
18.600

55

Officiêelorgaan'Basketball'
32.80s
8.431
8.82'7
3.257
I .516

35.000
10.000
6.400
2.500
1.600

2.15
9
1.569
2.427
7s7
84

54.836

55.s00

664

11.703
3.475
7.355
8.900
s
3.18

18.000
10.000
7.000
5.000
2.500

34.618

42.500

'7
.882

22.900

25.086

57.500

32.414

28.900

voorzieningdubieuzedebiteuren

| .2'.73

4.000

2;727

5.100

lidmaatschappen

2.736

2.150

586

3.900

drukkosten
Íedaktiekosten
verzendkosten
diveneuitgaven
vezendkosten
diYeÍse

50.600

stimuleÍing basketball
jeugdbasketball
stimuleringdamesbasketball
stimulering regio
basketballontwikkeling
he$tÍukturering t/m 3Q juni 1971

internationalekontakten

.1. 6.29'1

.l. 6.s2s
+
+
+

355
3.900
685

voorzieningexploitatie risico

29.800

voorziening herstmkturering

35.200

saldo winst/groei eigen veÍmogen

15.000

175.662
919-0-33-

796306

werkelijk
1977

begroot
1977

specifikatie diversen bondsbureau

onderhoudpand
kosten direkteur
WA-verzekering
serviceen onderhoudmachines
konsumpties
diveNepelsoneelskosten
adreslijst

4 ; 7 3 1'
8.180
4.900
1.519
3 . 14
7
'7.7'79
s.105
35.388

3.500
10.000
4.000
1.000
3.000
6.500
3.500

iu9q

specifikatie kommissies
bonds kommissieopleidingen
bonds scheidsrcchtenkommissie
financiëlekommissie
medischekommissie
bonds wedstrijd kommissie
reglementskommissie
kommissieherstrukturcring
rolstoelbasketballkommissie

2.351
3.398
l'72
158
5.031
205
96
2.643

4.900
5.000
1.000
s00
4.300
1.000
500
4.000

+ 160.662
T1.fi3-

36.800

13'9ef'

!l

56

kommissieYanbercep
tucht- en geschíl€nkommissie
protest kommissie
diversen
jeugd- en minibasketballkommissie

2.s60
5.342
tz)

2.000
7.000
500

282
2.369

2.500

24;132

33.200

YerklaÍing toename vemogen

inkomsten
kontributies
oYerigeinkomsten
CRM
uitgaven
bondsbureau
bestuur/koÍnmisies
kursussen
intemationale kontakten
'Basketbal'
propaganda/mini/stimulering
diverselasten
voorzieningdubieuzedebiteuren
toenamevermogen

werkelijk

begroot

314.47
|
266.919
33't.643

303.000
223.5@
270.OOO

416.O87
1,OO.287
108.,148
25.086
54.836
34.618
2.736
1.273
175.662

394.400
112.700
t12.7so
57.500
55.500
42.500
2.150
4.000
15.000

meeÍuitg.
minder ontv.

minderuitg,
meerontv.
11.471
43.4t9
67.643

2r.687
12.4t3
4.302
32.414
664
't
.882
586
2.727
160.662
182.935

182.935

v
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Toelichting winst- en verliesrekening
ONTVANGSTEN

UITGAVEN

kontributies
Door meer ledenwinst is er meer ontvangen dan
begroot.

bondsbureau salarissen
a HieÍ vond eenonderbesteding
plaats,diezijnoorzaak
heeft in de langzaamstijgendeloonkostenontwikke
Iing in 1977 en de niet'bestedingvan de hierin
opgenomenpost uilbesreed
werk.

overige inkomsten
. administratievehefíingen:
Door o.a. de verhoogdeboeteop niet tijdigebetaling
van de afrekeningenzijn de ontvangstenaanzienlijk
gestegen.
a sponsoringen reklame:
Een voorzichtige begroting heeft geleid tot een
aanzienlijkhoger bedragaan inkomsten.
.

.

inieÍest bank:
Door steeds de niet direkt benodigdegelden op
depositote zetienwerd in 1977eenhogerbedragdan
begroot aan rente gekweekt-

diversen:
Dit betreftde diverseopbrengstenuit de verkoopvan
ballen,posters,stickers,spelregelboekjes
enz. Door
o.a. ook de groeivan onze bond is dit bedragboven
het begrotebedraggekomen.

CRM
Door het minist€Íie van Cultuur, Recreatieen MaatschappelijkWerk werd ons eenaanzienlijkhogerbedrag
toegekenddan het verwachtepeÍcentagevan 8%.
Dit betrof in het bijzonder bijstellingenin de diverse
sektorenvan onze uitgaven.

,,

r

afschrÍvingpand/inventaris:
In de begrotingwas geenrekeninggehoudenmet de
aankoop van het pand met inventarisin 1977.

.

kantoorkostenkommissies/besturen:
Aangezienin 1977voor de eerstekeer deze posten
werden opgevoerd,blijkt dit acht€rafte hoog opge,
nomen te zijn, terwijl voor de diversebesturenvan
NBB en Topsport Liga de kosten te laag waren
opgenomen;de Dames Liga werd in 1977ingesteld.

kommissies en bestuur
Eenaanzienlijkeonderbesteding
bijde post kommissies,
die o.a. zijn oorzaakvindt in het steedsmeer betrekken
van het bondsbureaubij de werkzaamhedenvan de
kommissies.
kursussen
Evenalsin 1976had de stagevan topcoachesen arbiters
geen doorgang,teÍwíl de kosten van het jeugdkamp
hoger uitvielen.Dit kwam mededoordathet jeugdkamp
tien jaar bestond.
stimulering basketball
Aangezien de verdeling in de begroting van totaal
42.500, indikatieÍ was, heeÍt het bestuur gemeend
bepaaldeoverbestedingen
te latenplaatsvinden
ten Iaste
van de oveÍig€ posten binnen deze sekto'r.De Dames
Liga heeftin haar instellingsjaaÍ
slechtseengedeeltevan
de haar toegewezengeldenkunnen gebruiken.
internationale kontakten
Aangezieno.a. enigeaktiviteitengeendoorganghebben
gevondenis de posteigenmiddelenaanzienlijklagerdan
begroot,n|.25.086,-in plaatsvan 57.500,--.
voordelig saldo
De financiëlekommissiestelt met instemmingvan het
bestuur voor het voordeligsaldo ad 175.662,-aan
het
vermogentoe te voegen.

JAARVERSLAG
1977-1978
bladzijde

Rektifikatie

J.2

van het ovenzicht

Coppêns Eagles (Black Eagles )
BV Amstelveen
DAS
Delta Lloyd ( Landlust )
Boetiek l.tater']-oo. ( the Wotves )
SV Noor:dkop
Brutus (Racing Amsterdam)
AMV.I/Amstendam
the Red Stans
Dunckers
Vastgoed Stnijen (B.O.B. )
BV Aalsmeer
Akrides
Rabobank Gouda ( Springers )
Rush
SV Hoogvliet
Cangeroes
Expert/ Sea Devils
the Lions
BV Lisse

van de twintig
299
292
?e6
269
263
260
250
?45
245
237
237
235
228

21+
2]-3
205

20+
202

20r
195
4.780

gr"ootste

verenigingen:
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.JAARVERSLAG
BONDSKOMMISSIEOPLIIDINCEN 19 77-],978
Aanvul] ingen /wi j zigingen

pagina 35, linker

oplin

het versJ_ag,

kolom, tweede alinea

van onder": i

Dit heeft tot gevolg dat er in het ene venslagj aar veel_
kursussen val"len en in
het volgende weer ninder,, alhoewel_ per: kalenderjaar
van een zeker konstant ge.middelde gesproken kan worden.
pagina 36, linker

kolom, eetste

zin:
volledig het doer voorbij schiet,
hoewel het in venband met de startdata
diverse opleidingen/kurs ussen kan voor:konen, dat naast
de spo'tteehnische
ding tevens gelijktijdig
nog de ABO wordt g;votgd.
pagina 37, na derde al-inea, finker

der
oplei-

koJ-orn:

Gezien de suksesformule van hêt rA-boêk heeft dê konnrissie
ook de uitgave van
een TB-boek in voo:bereiding.
Hoewel de planning was geweest om het boek tegen
het einde van dit ve.slagjaar: te l-aten vèr:scnijnen,
heeft de technische we::kgroep van de koumissie genoemde termijn niet
kunnen verwezenlijken om a1rer,lei
nedenen van technische aard nêt betrekking tot definiëring
en ie::dere Jtwer,king
varr ]es- en oefenstof.
uiteiaard
is deze m.terie voor" de TB-kursus niet alr-een veel omvang::ijken
en ingewikkelder dan voor de TB-kursus, voor het
sa;aenstêl-len van het TA_boek kon
inde'tijd
ock wo'dea uritgegaan van een konseptboek hetwêlk al geruime
tijd door.
de bci-rdsdocenten r';err1 ge:ruikt
als basisrnate.iaal , dat daardooi ve"gaand uitgetest r.ras, terwijl
i,^ts ccrgelijJ(s vclr4 de TB-kursus feitelijk
niet íestond en
dus van de grond a_: a:ln roest wor"den opgesteld.
Al' rnet al- betekent zurks dat meen tijd
ïs benodigd voor een zorgvuldige samensteJ'ling van ce inhoud van het boek án indien de rverkgroep
en in nocht
-guu.,
sr-agen
dit werk voor eind 19?B af-te ronden, dan nog za1
enile ti.jd gemoeid
,"a
het illustreren,
laten Crukken en hei uitgevËn van het boek, zodat naau
een
voo'zÍchtige- schattíng thans wo.dt gereke d met
het versehijnen van het rB_boek
eerst tegen het elrd van seizoen fg7g/7g.
pagina 37, rechter" kolom, vier.de alinea .ran
boven:
(Toelatingseis
voo:r ?B-kur.susJ ) doonhal-en en wijzigen in:
Zufks in verband met de cyclus van twee
iaar, práfti itcer,varing a.l-s tÍ,ainer na
het behalen van het TA-diploma, óên van áe toelatingseisen
vàor de TB_kwsus.
pagina 37, linl<er kolc:,

laatste

Indien
niet rnogelíjk is,
.dit
tueel Ln vooroverleq et c.

alinea:

en er is

sprake van gegronde pedenen, dan kan even_

Dagina 38! linker" kolom, eerste alinea van de spatie:
Toevoegen na rdoo. de NBB van de bet.effende
cros-diplonra'sr:
gelijkstel]ing
Ínet de overeenkomstigê NBB traine:rs diploÍla's.

respektieverijk

./2

de

-2p a g i n a 3 8 , linker

kolom ' zesde regel

de CIoS exanens/tentamens .

Toevóegên: N B B , t i j d e n s
pagina 39, linker

van onder:

kolorn,

+ in het nidden

van de kolorn:
ook' is

Toevoegen: Rek:reatiebasketbalf,
blik niet iets dat etc.

hoe belangnijk

pagina 40, rechtêr' ko1om, elfde

r.egel van onder:

Het is nog: moet zijn:

zufks is nog etc.

dan ook zeker oP dit

ogen-

