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Inleiding
In hetjaarwaaropdit verslagbetrekkingheefthebbenzichop eentweetalterreinen
waaÍvanhet gerechtvaardigd
is in dezeinleidingmelvoorgedaan
ontwikkelingen
in de internationale
topbasketball
dingte maken,nl. de positievan het Nederlandse
verstrengeling
van sporten politiek.
competities
en de voortgaande
is het Nederlandse
topbasketball
Om methet eerstepuntte beginnen:internationaal
in het verslagjaar
in het algemeenniet goedte voorschijngekomen.Het heÍenteam
jeugdteamsbehaalden
en de nationale
alleslechtereresultatendan verwachtwerd
en verwachtmochtwoíden,terwiilde herenteams
van NashuaDen Boschen Pargoede
prestaties
weliswaar
leverden,maarde hoogste
ker Leidenin de Europacup
kwalideedin Varnabij de Olympische
trededuidelijkniethaalden.Het damesteam
Íicatiewedstrijdwat verwacht mocht woÍden, terwijl BOB (Dames)een goedeprestatie leverdedoor de halveÍinalevan de Europacupte bereiken.Nietteminis het
totaalbeeld
voor het validebasketball
nogalnegatiefuitgevallen
dit jaar.
daarentegenheeft een zeer goed resultaatbeHet nationalerolstoelbasketballteam
de zilverenmedaillete
haalddoor op de OlympischeSpelenvoor Gehandicapten
dat er een
winnen.Nietteminkanook bij het rolstoelbasketball
wordenvastgesteld,
gat bestaatachterdit team. De NBB zal zich goed moetenberadenoveÍ de toebasketball
in internationaal
verband.
komstvan het Nederlandse
bliiktnu niet alleentot de wereldtopte behoren,doch
Het rolstoelbasketballteam
propagandawaarde
ook eenbelangrijke
te hebben.De relatieÍgeringekostenvandit
(damesteam,B-teamen geampuen anderenationaleteamsvan gehandicapten
gezien
teerdenteam)zijn dan ook wel besteed,
het belangvan deze teams voor de
verdereontwikkeling
van rolstoelbasketball.
Wel zalhet beleideropmoetenwordengericht,dat de kwaliteitvan het Nederlandse
rolstoelbasketball,
na het eventueelwegvallenvan de huidigetopspelers,in stand
brijft.

i\

behoortNedeÍland,
zondertot nu toe daartoeeen speciaal
Bij het damesbasketball
beleidte hebbengevoerd,tot de besteWesteuropese
landen,hetgeeninhoudt,dat
landen.Deieugdteamshalen
we ons ook kunnenmetenmet diverseOosteuropese
echterdat niveau bij lange na niet, hetgeenvooral ook liikt te worden veroorzaakt
door de vele faciliteitendie in Oost-Europavoor dezeleeftijdsgroepter beschikking
slaan.
landen,zoalsSpanjeen Zweden,dreigenNederland
Ook eenaantalWesteuropese
te passeren.
Hetbestuuris vanooÍdeel.dat met eenbetereplanningen begeleiding
zijnhet niveaute verbeterenen te ziinertijd aansluiting
te
er goedemogelijkheden
krijgenbij de Europesetop. Medewerkingop rayon- en clubniveauis absolute
noodzaak,
De activiteitenvan eenJong Oranjeteammet spelerstoï zo'n 24 jaat, de verminder- en misschien
in de toekomstook van
de toelatingvan Amerikaanse
Nederlanders
zullendeze
Amerikanen en een veel betereopleiding,planningen begeleiding
kunnenen moetenomzettenin een geleidelijke
trendvan relatieveverslechtering
Alleendan zijn de tamelijkhoge kostenvan het nationaleherênteam
verbetering.
nuttig besteed.Eenredelijkekwaliteitvan het topbasketballkan dan veÍzekerdworvoor onze
den.en daarmeenaarverwachtingeenblijvendgroeiendebelangstelling
sDortin Nederland.
Zowel bij de damesals bij de heren zou de aantÍekkingvan een in volledigedienst
vooÍ dezeverbetering
van groot belangkunnenzijn.
vande NBBzijndebondscoach
Dezezalzichgeheelkunnenwijdenaandieopleiding,planningen begeleiding.
bondscoachkan aantrekken,
Momenteel
wordt nagegaan,
oÍ de NBBeendergelijke
van CRM.
metnamedoorgebruikte makenvan eennieuwesubsidiemogelijkheid

Eldersin dit verslagwordt ingegaanop de besluitvorminginzakede boycot van de
OlympischeSpelen. Hier lÍkt het nuttig een korte bespiegelingte geven oveÍ de
toekomstvan de OlympischeSpelen.
Binnende sport bestaanmeningsverschillen
over begrippen"olympischegedachte"
en "olympisch ideaal" en over de betekenisin het algsmssn van de Olympische
Spelen,Dezediscussle,zoals blijkt uit de argumenten,is een discussiebinnen de
sport. DaaÍbovenopis de discussiegekomenover de politiêkewenselijkheidOlympischeSpelente organiseren,zowel vanwege de politiekepropagandadoor dictaïorialeregimesals vanwegede te grote commerciêlebeihvloeding.Het bestuur betreurt dezeextra discussie,omdat die een zinnigebesprekingover de sportievebÈ
tekenisvan de OlympischeSpelenonmogeliikmaakt. Die extra discussieis echtsr
onontkoombaar.Wel zal die internationaalworden overheerstdoor vertegenwoordigersvan niet-westeÍselanden,aangeziendie nu eenmaaldê meerderheidhebben.
Diverseinternationalesportfederatiesworden zo ook al beheersten bestuurd; om
onduidslijkeredenenis de FIBA nog een positieveuitzondering.Moeilijkerwordt het
als de internationalesportfederatie,maar ook een gedomocratiseerdlOC, geh€61
worden overheerstdoor een meerderheidvan kwalitatieÍ geen inbreng hebbende
landen.Dit zou kunnen leidentot een splitsingin de intsrnationalesportfederatiss,
welke wereldwildesportontmoetingên,met inbegrip van OlympischeSpelen en
Wereldkampioenschappen,
wel eensonmogeliikzoudenkunnenmaken.
Dit laatstebÍengt het bestuurop eentweede punt voor dezainleiding:de beihvlosding van de sport door de overheid.Ovêrsport en (rijks)overheidziin de laatstejar6n
in toenemendemate rapportenverschenen,en de departsmsntaleinstantiedie zich
met sport bezighoudtis tot diroctisverheven.Dit laatstelaidt op zich al onherroep€liik tot meeroverheidsbemoeienis.
In het verledenbeperkted€ rijksoverheidzich tot
het verlenenvan subsidiesvoor enkelemet namegenoemdêactiviteiten.
Erontstaantwee problemenbij de toenemendeoverheidsbemoeienis:
a. De overheidzal zich in toensmendemate bezighoudenmet tot nu toe interne
sportzaken,zoalsdoping, verruwing,doch ook politiekeboycots;en
b. de overheiddwingt maatregelenaf door voorwaardenaan de subsidièringte
stellen,of specifiekezakents subsidiëÍen,
zodat dê overheid in toenemendemate het sportbelêidbepaalt in plaats van de
sportorganisaties.Om deze reden zou ook moeten worden overwogen, in wêlke
{ mateêen sportorganisatiezich financieelafhankelijkwil opstêllenvan de overheid.
lBovendien is het na de discussiosover een eventu€leboycot van de Olympische
I Spelente Moskou nu onmogelijkgewordenooit nog van Wêsteliikeziide kritiek te
I leverenop politiekebeihvloedingvan het sportgebeurenin het Oostblok. De Rege- I
ring en de Staten-Generaal
zoudenzich principieelmoeten buigen, na goed overleg met de georganiseerdesport, over de vraag, binnen welke grenzen door de
overheidgesubsidieerde
instellingehzelÍstandighun beleidkunnen bepalenen waar
het maatschappelijk
wenselijkís dezeinstellingen,b.v. sportorganisaties,
een belsid
op te leggen;tenslottedient ook te worden bezienwelke drukmiddelenacceptabel
zijn om oÍganisatiesbinnenhun overeengekomen
zelfstandigèarbeidsterreintoch te
overtuigeneen bepaaldebeleidslijnte kiezen.
Het gebrekaan duidelijkheidhierovsrzal voortdurendaanleidingzijn voor nieuwe
principièleen pijnlijkediscussies.
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Bondsbestuur
In het seizoen 1979/80 ging het bondsbestuur
van start in de volgendesamenstelling:

J. Berteling
H. Blom
A. Helmig
H. v.d. Geest
J.W. Borgers
J. Loorbach
B. den Broeder
H.D. Oderwald-Mul

- voorzitter
- vice-vooÍzitter
- vice-voorzitter
- penningmeester
- lid
- lid
- lid
- lid

De vier eerstgenoemdenvormden tevens hel
dagelijks
bestuur.
In de loop van het seizoenondergingdeze samenstelling
de volgendewijzigingen:
B. den Broederen H.D. Oderwald-Mul
tradenaÍ
d.d. 29-9-1979.
in de algemene
vergadering
W. v.d. Tas werd door deze algemenevergadering gekozentot lid van het bondsbestuur.In het
bestuurweÍd hij belastmet íeugdzakenen recreatiebasketball.In verband met het aftreden van
H.D. Oderwald-Mul
benoemdehet bondsbêstuur
J.W. Borgerstot voorzittervan de Dames Liga.
Mevr. Oderwaldwerd door de algemeneverga-

deÍing bÍ acclamatiebenoemdtot lid van verdienstevan de NBB; zii maakteruim 10jaar deel
uit van het bondsbestuur.
Tildensde algemenevergadering
d.d. 29-9-1979
werden J.W. Borgersen A. Helmigvoor een
nieuweperiodevan twee jaar herkozentot lid van
het bondsbestuuÍ.
Door de voortgezette groei en de consolidatie
van de herstructureringwerd in het verslagjaar
frequentvergaderd.Naastde veÍgadeÍingen
van
het dageliiksbestuur en het totaal bestuurwerden door de bestuurslêden
een aantalrayonvergaderingen
bezocht.
In verbandmet de problemenrond de OlympischeSpelenin Moskouvondentevensgecombiplaatsvan bondsbestuur,
neerdevergaderingen
bestuurDamesLiga en bestuurTopsportLiga.
Eenaantalbestuursledengavenacte de présence
tiidens de algemenevergadeÍingenvan de Topsport Liga,de DamesLiga en de RolstoelbasketballLiga.
De vergaderingen
van het bondsbestuur
vonden
alle plaats op het bondsbureau.De gecombineerdebestuursvergaderingen
in Utrecht.
De functie van secretaÍisvan de NBB is in de
nieuwe statuten verdwenen. In vooÍkomende
gevallentreedt de directeuralszodanigop.

Bondsbureau

[.

De plaatsvan het bondsbureauin de NBB wordt
steeds belangriiker.Veel administratievezaken
zijn in de loop deÍ jaren overgenomenvan commissies,waardoor deze commissieszich meer in
beleidszakenkunnen verdiepen.Slechts de secretariatenvan de rechtsorekendecommissies
zijn nog "buiten de deur". Het belangvan een
goedeadministratieve
behandeling
van allerhande zakenis zeer groot en bepaaltvoor een deel
het "image" van de organisatiebií de leden.
Het belangvan een bondsbureauwordt, gelukkig, ook door CRM onderkend.In 1979werd de
assistentevan d€ Íinancieel medewerkerin de
'1980
subsidiabeleÍormatie opgenomenen in
de
eerstemedeweÍker.Dezelaatsteis, zoalsreedsin
het voorgaandeverslag is aangehaald,op 1 augustus1979in onzedienstgetreden.
In het verslagjaarheeft de samenstellingvan het
bureaugeenverderewijzigingondergaan.
Geziende intensieverwordende contacten met
andere basketballbonden,ontstaat er toch be-

hoefte aan een gekwalificeerdebureausecretaresse. De hoeveelheidbuitenlandsecoÍresoondentiewordt steedsgÍoter, o.a. door de intensieve programma's
van onzenationaleteams.In het
vooriaarvan 1980waren deze teams bijna constant onderweg.Dit reizenen trekken brengt een
grote hoeveelheidadministratiemet zich mee,
zoals:het regelenvan reizen,verzekeringen,kleding, uitnodigingen
aan spelers,hurenvan traiploegen
ningshallen,
aÍsprakenmet buitenlandse
enz,enz.
Het bureauwerkt echterniet alleenvoor de nationalê teams. Er werden ca. 1300brievenverzonden aan clubs, rayons etc., stukkenverzorgd
voorde algemene
vergaderingen
van de NBB, de
vergaderingenvan de Topsport Liga, de Dames
Liga en de RolstoelbasketballLiga, verslagen
werden gemaaktvan 97 vergaderingenvan het
bestuur, van ligavergaderingenen van bondscommissies,
Eenbelangrijkaspectvan het werk van het bonds-

bureaubetreft de externe contacten, zowel met
(overkoepelende)sportorganisatiesals met de
overheiden deÍden. Voor de staffunctionarisoDleidingen/recreatie
vergt het werk "in het veld"
zelfs het grootste deel van zijn tijd. Via externe
contactenwordt veel aan "public relations"voor
de NBBgedaan.
Dewerkzaamheden
werdenvezorgd door:

J . v . d .H a a r

W. Mateboer

Mevr.A. Wolterink
Mei.D. Smit

E. Halewiin

directeur
in dienstsedert1-3-1973
staffunctionarisopleidingenen recreatie
1-9-1978

P.Muller
B. Barens

M. J. Schilp

Mevr.G. Wink
J. Brun

le medewerker
(1-8-1979)
financieelmedewerker
(í 8-10-1976)
adm. org. medewerker
opleidingenen
competitie(15-10-1975)
alg. assistente
(15-12-19n)
typiste(22-1-1979)
ass.fin. medewerker
(30-1G1978)
secr.TGC(1$tf l972)
ledenadm.11-8-19741

Bondsvergaderlngen
Op 29 september1979werd in de "Reehorst" te
Ede dê eerste algemene vergadering "nieuwe
stiil" gehouden.In plaats van 60 afgevaardigden
van de districten namen nu 25 afgevaardigden
van de 5 Íayonsdeel aan de discussies,naast de
vertegenwoordigersvan de overige afdelingen
(liga's), die een plaats hêbben gekregen in dit
"hoogste"orgaanvan de NBB.
De algemene
vergadêring
d.d. 14juni 1980werd
gehoudenin gebouw"De Schakel"te Nijkerk.
Op 15september1979werd te Utrecht,zoalsgebruikeliik,in een Bondsraadde agendavoor de
algemenevergaderingbesprokenmet de rayonvoozitters en de voozitters van de liga's en
bondscommissies.
De tweede Bondsraadin het seizoenwerd eveneensin Utrecht gêhoudenop 1 maart 1980.Voor
dezevergaderingwerden naastde rayonvoorzit-

ters tevens de rayonpenningmeesterc
uitgenodigd. Hoofdthema'svoor dezevergaderingwaren
het wedstriidreglêmêntNBB en financiële verhoudingRayons-NBB.
Op 17 mei 1980vondover
dit laatsteonderwerpnog een naderebespreking
plaats tussen de bondspenningmeesteren de
rayonpenningmeesters,een soort financiêle
bondsraad.
Op 31 mei 1980vond een derdealgemenebndsraad plaats in Utrecht. Een vergaderingvan de
Jeugdraad kwam bijeen op 10 juni 1980 te
Utrecht.
Een nieuwe loot aan de vergadeÍstamis de zgn.
"kleine bondsraad". Dit oveíegorgaan wordt
gevormd door de rayonvootzíttêrs, de bondsvooÍzitteren de bondsdirecteur.In dit verslagjaar
werd lx vergaderd,en wel op 27 oktober 1979op
het bondsbureaute Amsterdam.

RelatieNBB met afdelingen
Het eerste jaar dat de heÍstructureringvan de
NBB zijn definitieve beslag heeft gekregen is
zondergrote problemenverlopên.
Het bondsbestuuris als eersteingespeeldop de
nieuwestructuur, hetgeenook logischis: er veranderdevoor hem weinig en het heeft de meeste
tijd gehadom zich voor te berêidenop de nieuwe
situatie.Enkêlerayonsmakeneen moeilijkeovergangsfasedooÍ, mede als gevolg van tegenwerking uit voormaligedistrictsn. Bovendienzullen
alle partijen (bondsbestuuren rayons) moeten

groeien naar een optimale werkverdeling. Het
bondsbestuurzal door intensief overleg met de
rayonbesturendeze en andere problemenmoeten helpenoplossen,waaronderde financiëlêaspecten van de herstructurering.Opvallend is
voorts, dat enkele rayons geen eigen vermogen
menênte moeten bezittên,daarmeede mogelijkheidvoor een redelijkbeleidvrijwel uitsluitend.
De relatiesmet de ligabesturenzÍn in het algemeenzeergoed, al blijkt er somsenigewrevel te
bestaan,omdat men het gevoel heeft op êlkaars
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terreinte komen. De personelerelatiesals gevolg
van dubbelfunctievan de voorzittersvan Dames
Liga en Topsport Liga dragen uiteraardertoe bij,
dat de relatieszo optimaal mogeliik blijven. Op
anderewijze, via regelmatigpersoonlijkcontact,
wordt datzelfdenagestÍeefdmet het bestuurvan
Liga.
de Rolstoelbasketball
Via de bondsraadwordt eentoenemendebeleidsinvloed van de afdelingen nagestreefd,terwijl
ook de algemenevergaderingen
in toenemende
mate, vooral nu de Íormele onderwerpenals gevolg van de herstructureringzijn afgehandeld,

N.
lr

F

een belangrijkerol bij de formuleringen vaststellingvan het beleidkunnenspelen.
Het bondsbestuuris er zich wel van bewust, dat
een zo sterk doorgevoerdeonderverdelingin afdelingen het gevaar van desintegratiein zich
bergt. Er zal daarom de nodige aandachtaan
coórdinatievan de verschillende
bondsniveaus
moetenworden besteed.Overigensis dit gevaar
van uit elkaargroeienook weer niet zo groot, dat
daardoorde voordelenvan de nieuwestructuur
in gevaarzoudenwordengebracht.

Rolstoelbasketball
Het bestuurheeft, samenmet het bestuurvan de
Rolstoelbasketball
Liga, veel tÍdbesteed aan de
plannentot deÍinitieveintegratievan het rolstoelbasketball
in de NBB.
Zoalsbekendis er nu nog sprakevan een voorlopigeinstelling
van de Liga,waaropzowelde NBB
als de NederlandseInvalidenSportbond (NlS)
nog kunnen terugkomen.De veelvuldigegesprekken,zowel internals met de NlS, hebben
geleid tot een principièleovereenstemmingom
oveÍ te gaantot een definitieveintegratievan de
rolstoelbasketballers
via eenaparteliga binnende
NBB,en waarbijde NBB en de NIS in eenaparte.
oveÍeenkomstbeoaalderechtên en olichten onderling op zich nemen. Deze overeenstemming
dient uiteraarddoor beide algemenevergaderingen te worden goedgekeurd.In het overleg ís
nog geen volledige overeenstemmingbereikt,
ondanksbemiddelingdoor medewerkersvan de

NSF,overde financiëleaspecten,aangezien
een
deelvanhet bestuurvan de NIS nietbereidbleek
ook de normaalvoor de nationalerolstoelbasketballteams ter beschikking gestelde financiêle
middelenook in de toekomst beschikbaarte blijven stellen. Een oplossingwordt niettemin verwacht.
Voorts heeft het bestuur gepoogd bij de FIBA
belangstellingte wekken voor de integratievan
het rolstoelbasketballop internationaalniveau.
Medealsgevolgvan eensuccesvollebijeenkomst
in Arnhem met vertegenwoordigersvan de aan
de OlympischeSpelenvoor GehandicaptendeeF
nemendeteams over deze integratie liikt enige
voortgang op dit terrein mogeliik. Het lidmaatschapvan RobVerheuvel
van de basketballcommissievan de Internationale
Federatievoor de
Spelenvan Stoke Mandeville(ISMGF)zal daaraanook kunnenbijdÍagen.

Nederlandse
Sportfederatie
De NSF wordt door de overheidmeeÍ en meer
gezienals de centraleorganisatievoor de Nederlandsesportwereld.In het NationaalSport Overleg(NSO)heeftde NSFeenbelangrijke
inbreng.
De informatie-avonden
van de NSF over o.a. de
kaderwet specifiek welzijn, en de aanstelling
SporttechnischKader, werden met belangstelling door de bonden bezocht. Ook in de besluitvormingover de boycot van de OlympischeSpelen is de NSF nauw betrokkengeweest.
De afdeling MaatschappelijkeBegeleidingTopsport van de NSF is voor onze spelers/stersvan

groot belang. Dank zij de medewerkingvan deze
afdelingkonden een aantal spelers/sterszonder
financiëleoroblemendeelnemen
aande activiteiten van onzenationale
teams,
De commissieSponsoringen Reclameis bijzonder actief geweest, speciaalmet het probleem
rond de Tv-reclame. De activiteiten hebben,
zoalshet zich nu laataanzien,tot eengunstigregeleid.
sultaatvoor de sportorganisaties
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De NBB heeft sen goede inbreng in bestuur en
van de NSF,t.w.:
commissies
J. BeÍteling bestuurslid
NSF
H. Blom
lid CommissisSponsoringen
Reclame
A. Helmig
lid CommissieStatutên
J.Loorbach lidArbitragecommissie
lid CommissieFiscaleProblemen
A. Marcus
W. v.d. Tas
contactfunctionarisRecreatiesoon

E. Halswln

contactfunctionarisRecreatiesDort
B. dên Broeder contactfunctionarísJeugdsport
l. Rotteveel
contactfunctionarisMaatschaopelÍke Begeleiding
J. Borgers
lid Overlegorgaan
Schoolen
Soort

Nederlands
OlympischGomité
De contactenmet het NOC zijn in de verslagperiode uiteraardsteÍk beheerstdoor de discussies
over een eventuele boycot van de Olympische
SDelente Moskou. Het bestuur van het NOC
heeft veel en goed oveÍleg gepleegd met de
sportbonden,doch de situatie bleek zeer lang
onduídeluk.Deze onduídeliikheid wêrd vooral
veroorzaaktdoor de onwil oÍ onmogelijkheidvan
de regeringom in te gaan op een groot aantal
door het NOC en de NSF gesteldevragen naar
aanleidingvan het adviesvan de regeringniet aan
de Spelendeelte nemen. doch ook door het uitstelvan een beslissingin onzebuurlanden.
Al in eentamelijk vroeg stadiumwas Íeitelijk besloten binnen Europa geen uitzonderingspositie
in te nemenen bilvoorbeeldde moerdeÍheidvan
de drie grote Westeuropêselanden(West-Duitsland, Frankriik,Groot-Brittannië)te volgen. De
Íinale beslissingin Nederlandhad plaats op een
moment,dat de beidenationaleteamsreedsvooÍ
deelnamewaren uitgeschakeld.Vooralomdat de
afwegingvoor of tegen een boycot voor vrijwel
iedereenmoeilijkbleek te ziin, heeft het bestuur
gemeendals gevolg van de uitschakeling,alsmedevanwegede presentatiedoor het NOC-bestuur, anderebondennochte stimuleren,noch te
belêttênnaarMoskoute gaan.
Zelf had het Bondsbestuurtevoren bii meerder-

heidbesloten,dat noch de sponievesituatie{onvoldoendekwaliteit van het Olympisch basketballtoernooi),noch de buitenlandspolitieke
situatie (mensenrechten,inval in Afghanistan),noch
het mogelijke effect van een toename van de
spanningin de wereld op zichzelfvoldoenderedenen waren om voor een boycot te stemmen;
slechtseen isolementt.o.v. de andereWesteuÍopeselandenals gevolgvan de in te nemen positiezou zulksdan nog teweegkunnenbrengen,
Oe OlympischêSpelen hebben plaatsgehadna
beëindigingvan de verslagperiode.Wellicht kan
pas veel later of misschiennooit een duidelijk
beeldworden verkregen,of de genomenbeslissing ook achteraÍ de toets der krÍtiek kan door$aan.
VooÍ de subsidievoor onze nationaleteams heeft
ook dit jaar weer een scrseningsbespreking
plaatsgevonden.Dit gesprekis tot tevredenheid
verlopen,waardoor voor onze teams een goêd
trainings- en wedstrijdprogrammakon worden
opgesteld.
De Bondspenningmeester
H. v.d. Geestis benoemdtot lid van de Financiële
Commissievan
hèt NOC. Een oud-voozittervan de NBB, R.
Frese,is gekozentot secretaris/penningmeester
van het NOC.

MinisterievanCultuur,Recreatieen Maatschappelijk
Werk
In het veÍslagiaarhebbenenkelegesprekkenmet
het Ministerieplaatsgevondenmet betrekkingtot
de subsidiabeleformatievan het Bondsbureauen
over opleidingen,in het bijzonderover korte cur-

sussenvoor jeugdtrainers.
De gespÍekkenmet CRM verlopenin eên goedê
sfeer.Zoalsreedseldersin het verslagvermeld,is
onzê eêrstemedewerkerdoor cBM in de subsi-

In de personelesÍeer wil CRM verÍegaandemedezeggenschap.
Zo is b.v. in de nieuwesubsidieopgenomen
dat er voor personeelvan
regelingen
bondsbureaus een rechtspositieregelingmoet
zijn, indienmen voor subsidiein aanmerkingwil
komen.Aan het opstellenvan een dergelijkeregelingvoor ons personeelwordt
gewerkt.

diabeleÍormatieopgenomen.
De besprekingenover subsidièringvan personeel
voor de rayonbureausziin nog gaande. CRM
staat decentralisatievoor; derhalvê is de verwachting dat, wanneerde financiëlemiddelen
van CRM het toelaten,ons verzoekgehonoreerd
zalworden.

FIBA
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De internationaleoÍganisatiekampt met financiële problemen.Dit heeft tot gevolg gehad, dat
van de FIBA vérgaande
de Financiële
Commissie
voorstellenheeft gedaanaan de AlgemeneVergaderingvan de FIBA, teneindede balansin
evenwichtte brengen.De voorstellenzijn door de
Algemene Vergadering,die werd gehouden in
Bad Kreuznach(Wsst-Duitsland)
van 5 tot 8 iuni
gevolg
hetgeen
tot
heeft dat voor
aanvaard,
il.,
de NBB de contributieis verhoogd van DM
300,- tot DM 1000,- perjaar.
De regelsvoor buitenlandsespelers,en in het bÍzonder voor spelersmet een dubbsle nationaliteit, worden steedsstrengeÍ. In de nieuwe spelregelsvoor de komendevier jaar wordt door de
FIBA getracht spelverruwingtegen te gaan. De
1o-foutenregelis teruggebrachttot 8.

De conÍerentie in Bad Kreuznachis van NBBzijdebijgewoonddoorJ. Berteling,A. Helmig,l.
Rotteveelen W. Mateboer.ln verbandmet het
naderende afscheid van onze bondsvoorzitter
werd A. Helmig geïntroduceerd bij collegabondsbestuuÍders
en bii het bestuurvan de FIBA.
Dat de NBB meerinvloedkrÍgt in de FIBA, bliikt
dat de volgsndebestuursuit de omstandigheid
leden{opnieuw)werdengekozenin FIBA-commissies:J. Bertelingtot voorzitt€rvan de InternationaleKalendercommissie
en q.q. tot lid van
l. Rotteveeltot lid van
de Europacupcommissie.
de Financiéle
Commissie
en A.Helmigtot lid van
de "Eligibility"-Commissie(deze commissie
houdt zich bezigmet het bepalenvan de voor de
vanspelers).
FIBAgeldendenationaliteit

Recreatiebasketball
Í'

In de praktÍk is geblekendat de door ons onderscheiden werkterÍeinsn binnen de recreatieve
beoefeningvan het "spel" basketballeen goede
basisvormenvoor een beleidop langeretermijn.
Dit geldt niet uitsluitendvoor de landalijkeactiviteiten vanuit de NBB zelÍ, doch zeker ook voor
die activiteitenwelke in toenemendemate dooÍ
de rsspectieverayon- c.q. kernbesturenontwikkeldzullengaanworden.Uit dezeconclusiekan
worden aÍgeleid dat sen begin is gemaakt met
pogingenom vanuit een landelijkeinventarisatie
te komentot decentÍalisatievan werkzaamheden
naarde rayon-c.q. kernbssturen.
Wat d6 verslaggevingover het seizoèn1979/1980
betreft baserenwij ons op de binnen de onderscheidenwerkterreinenontwikkeldeactiviteiten.

1. RocÍeatiebaskstball
in vorsniginglvsrband
De activiteiten oo dit werkteÍrein hebben
voornameliikbestaanuit het verstrekkenvan
informatieover de mogelijkhedenom de basketballsportte beoefenenbuiten het normale
wedstrijd-of competitiegebeuren.Dezeinformatie is verstrekt tÍdens alle mogelijkecontacten met districts-c.q. rayonvertegenwoorvan verenigingen,
indidigers,bestuursleden
dusle leden van de NBB, belangstellenden
enz.
Eénvan de meest èssentiëleounten van aandacht is gewe€st te trachten de traditionele
verenigingsstelling,dat alleen die personen
zich kunnen aanmeldenwelke bereidzijn in
t€amverbandaan de georganise€rde
competities deel te nemen, open te breken. Het door
de verenigingencreëÍenvan zgn. open uren,
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het organiserenvan activiteiten voor nietleden e.d. heeft dan ook in de meeste 9esprekkencentraal als discussiepuntgestaan.
Pionierswerkderhalve.
2. BuuÍtbasketballen/oÍ zomeravondcompotitie
Aan dit werkteÍÍeinis onvoldoendeaandacht
geschonken,
hetgeenkanwordenafgeleiduit
hetÍeit dat slechtsin driegevallenaande NBB
medewerkingis gevraagd, welke medeweris verleend.
kingook inderdaad
Ondanksdeze geringepraktischeuitvoering
van een bij uitstek recreatief georiënteerde
activiteit is tijdens besprekingenmet diveÍse
belangstellendenhet idee zeer positief ontvan9en.
Het ontbrekenvan een gedetailleerd
draaiboek inzakedeze activiteit is de belangriikste
reden gebleken waarom deze mogelijkheid
nietuit de veÍf is gekomen.Hetsuccesvan de
onder onze auspiciêngeorganiseerde
buurttoernooienrechtvaardigtechteÍ een intensievere aandacht, teÍwiil de opgedaneervaring
voldoendeis om het gewenstedraaiboeksamente stellen.
3. Schoolbasketball
Er is een zeer scherponderscheidgemaakt
tussen het oÍganiserenvan algemenekennismakingsactiviteiten
op scholenvoor het basisonderwijsen het organiserenvan wedstrijden
enlof toernooienvoor leerlingenvan dezeonderwijssoon. De NBB is van oordeel dat het
aspect "prestatie" bii minibasketballvoor 6tot l2-iarigen slechts een ondergeschikteof
zelfsgéénrol mag spelen.De kennismakingsactiviteitenop de scholenvoor basisonderwijs
zijn dan ook geheelgericht op het "spel" basketballen de recreatievewaardedaarvan.Een
belangrijkgegevendaarbiiis dat de kennismakingsactiviteiten,in tegenstellingtot de meeste schooltoernooien.
open dienen te staan
voordeelname
dooralleleerlingen.
De activiteitenhebbenin het algemeenplaatsgevonden gedurende de lessen lichameliike
oefening.Dat is alleenmogelijkmet medewerkingvan het betreffendeschoolhoofdc.q.
personeelen/of inspecteurvoor
onderwi.izend
het basisonderwijswaaronderde school ressorteert.
De kritiekenop de recrêatieveschoolprogramma's zijn zonder uitzonderingtot nog toe zeer
oositief.
Op die plaatsenwaar de kennismakingsactiviteiten niet klassikaaltiidens de lessen licha-

meliikeoefeningkondenplaatsvindenwerd in
samenwerkingmet een of meer plaatselijke
verenigingeneen dergelijkprogrammaaangeboden tijdens de buitenschoolseuren, b.v.
woensdagmiddag
, zaterdagof op een vakantiedag.
4. Witte vlekkên
De werkzaamhedenop het gebied van de
witte basketballvlekken,
d.w.z. plaatsenwaar
de basketballsDort
onbekendis of niet wordt
beoeÍend, hebben een tweeledig doel, t.w.
het steun verlenen bij activiteitenom te komen tot een organisatiestructuur(vereniging)
en het vanaf het eerste begin binnen deze
nieuwe structuur integreren van recreatief
georiénteerdbasketball.
De activiteitenoo dit terrein hebbeninmiddels
geleidtot de oprichtingvan diverseverenigingen. In hoeverredeze nieuwe verenigingen
tegemoet blijven komen aan het openstellen
van hun activiteitenten behoevevan de Dure
recreatieballers,is niet bekend. Door het tot
nog toe ontbreken van de mogelijkheidtot
meer decentralisatievan werkzaamhedenziin
wii nog niet toegekomenaan een inventarisatie van de resultatenvan ons werk op dit terrein.
5. Instuivon
Onzebemoeienisbij de oÍganisatievan instuiven heeft bestaanuit het incidenteelverlenên
van praktische
hulp en het beschikbaar
stellen
van werk- (ballen,pilonnene.d.) en propagandamaterialen.
Voor het ontwikkelenvan betere mogelijkheden om te komêntot de organisatievan meer
instuiven is het samenstellenvan een uitgebÍeid dÍaaiboekonontbeerlijk.Daarnaastlijkt
het noodzakelijkdat aan deze vorm van vrije
sportbeoefeningmeer aandacht geschonken
wordt, zowel in de richtingvan de bij de NBB
aangeslotenbasketballverenigingen
als bij diê
instellingen (gemeenten, sportraden, buuÍthuizen) welke incidenteelalgemenesportinstuivenorganiseren.
6. Racrsatisdagon
vooÍ kadoÍ
In nauwe samenwerkingmet het RayonOost
en de provincialesportraadGelderlandis op
Papendal het eerste kaderweekendten behoevevan de recreatiêvebèoefeningv6n basketball georganiseerd,Veel aandacht is besteedaan êen gÍoot aantalmogelijkhedenom
recreatiebasketballin de praktiik te kunnen
uitvoêren. Als model om te komsn tot een
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vêelvoud van dergelijke kaderbiieenkomsten
kan dit weekendzeergeslaagdgenoemdworden. Tevens is geblekendat naast de praktische uitvoerbaarheidvan recreatiefbasketball
er een grote behoefte bestaat om ook aandacht te bestedenaande olaatsvan de recreatÍeballerbinnende verenigingsstructuur.
Met het slagenvan hat eerste kaderweekend
is tevenseen stap gezet in de richting van het
inhoud geven aan een cursus recreatissportleider,tak van sport basketball.
7. Gampingbarketball
Met de uitroep "wat een ervaring" is de vijÍ
wekendurendebasketballtriplangseen aantal
Nêderlandsecampings voor een belangriik
deelonderwoorden gebracht.Na hêt bèpalen
van het werkterreinis een zeer ruime inventarisatievan mogeliikedoelstellingenopgesteld,
Werkend vanuit een ruime interoÍetatie van

dezedoelstellingenheeft het team van medewerkersalle beschikbaremogelilkhedenbenut
om te komen tot dê idealeopbouw van een
voor kampeerders,gebasketballprogramma
baseerdop een verblÍÍ van ca. 1 week per
camping. De opgedane ervaring met campingbasketball1979staan borg voor een verbreidingvan deze puur recreatievevorm van
basketball.
Evenalsvorig iaar is op basisvan deze werkverdeling subsidieaangevraagdin het kadervan de
door de Stichting de NationaleSporttotalisator
ter beschikkingte stellenfinanciëlemiddelen.
Het streven naar decentralisatievan werkzaamheden, het organiserenvan meer biieenkomsten
voor specifiekrecreatiekader,
alsmedehet verder
werkenaan het vorm en inhoudgevenaan de diversewerkgebieden,zal het komendjaaÍ het gezicht van recreatiebasketball
blÍvên bepalen.

Ledenstand

Verenigingsgrootte

In het verslagiaarworden door de ledenadministraties3591 leden meer genoteerd dan in het
voorgaandeseizoen.Esn aanwasvan iêts meer
dan l0%. De verwachtingis dat in het komsnde
seizoen meer dan zl0.000 leden-basketballers
kunnenworden geregistreerd.
In verbandmet de herstructureringzijn de cÍfers
van het vorigê seizoenomgerekendtot aantallen
per rayon.

Op 30 juni 1980waren 475 clubs aangeslotenbii
de NBB, per 30 juni 1979was dit aantal456. De
clubs worden groter. Het gemiddelde aantal
ledenperclubbedroegaan het eindevan het seizoen81,3; in 1978/79was dit cijfer76,8.
Perrayonis het gemlddêldeaantalledenper club:
RayonNoord
76,1(8r,4)
RayonOost
69,0(59,9)
RayonNoord-Holland
sl,8 (90,4)
RayonWest
95,7(94,6)
RayonZuid
6S,2(64,3)
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N oord

65
(40)

1177
538
( r 0 1 3 ) 1477l.

1780
(1530)

11 8 5
(995)

793
1672l.

1978
(r667)

209
(61)

È'Èt

86

Oost

125
l77l

| /oc
899
( 15 8 1 ) (7821

2749
l244ol

1390
1470
( 1 3 2 6 ) ( 1Í 2 0 )

2860
(2446].

263
164
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1
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11421
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352
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(3286)

427
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Noord
Holland

232
(213)

2796 1776
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w77
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571
(576)
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2@
(1721.
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4535
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3007 2515
129751 (2276l.

5522
(52511

431
713
{650} (4s0)

1144
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105 104

Zuid

201
(158)

2073
948
(r 883) ( 8 1 4 )

3222
(2855)

1978 1412
(1916) (1376)

3390
132921

337
319
1287]. (2511.

(538)

832
(660)

10757 5541
(9828) (4952)

17.130
(15.440)

9A21 7906
17.727
te242l ( 7 1 6 8 ) ( 1 6 . 4 1 0 )

1994 1769
( 1 7 Í 6 ) (1464)

3763
(3180)

475 456
(!
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7268
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Verhoudingtussensenioren juniorleden
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1966/t
196//68
1968/69
r9d)/70
19m/71
1971t72
1St2/73
1973/74
1974/75
1975t76
1916/n
19n/78
1974/79
1979/80

4s62
5560
8U
dxlS
7137
5767
10186
10785
11426
1272
1W
1@.
1'Á4o
17130

ptoc€ni

64
60
58
56
5l
4a
46
,15
4
4
44,5

iuniolon

paocant

23lp37
3075
36
3709
37
,O
4234
5086
42
6S09
44{incl.768w€lpen5%)
7594
45 {incl.797welpon4%}
10285
49 (incl.853wetpen
4%)
1n78
52{incl.1288wêlpen5,4%)
1444
54líncl.
welpen',3aí)
16629
56lincl.26B)wetp6n9%)
18741
56lincl.3t4lwelpen9,4%)
195S0
56(incl.3180
w€tpen9,1%)
21490
55,5{incl.37d}welpen9,8%)
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Detwintig grootsteverenigingenvan de laatsteviiÍ iaren
AkÍid€s
RedStars
Kinzo{BVAmstelveen)
AMVJ/AÍ}3terdam
DeltaLloyd
DAS
SporringSDO
TheWolvês
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(BlackEEgl€sl
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1979/80

19t8t79
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SV Noordkop
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Exp€ít/SêaD€vils
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Boetbk Watoíoo
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Rabobank
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JaarverslagTopsportLiga
rÍ{LEtDtÍrtG
Het seizoen 1979/1980 ksnmerkt zich, wat de
Topsport Liga betreft, vooral door consolidatie
van het bereiktein de ontwikkelingennaar een
geëigende structuur voor het topbasketball
heren,waarin alle direct betrokkenener recht op
hebben in de beleidsvormingeen aandeel te
reveren.
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In hetgrotereverbandvande NBB is de herstructureringvoltooid.Het tot optimaalÍunctioneren
brengenvan de nieuwestructuuÍ zal nog wel een
aantaljarenvergen.Dankzij zijnvroegestan {juni
1976)heeftde Topsport Ligaop het punt van zijn
interneÍunctioneÍenzi.inweg nu wel gevonden,
en heeftdaarmeeeen niet te onderschattenvoorsprongop andereafdelingenvan de bond.
Ds bestuurlijkepÍoblemenvan de Topspon Liga
duren onverminderdvoort. In het vorige verslag
werd gomeld,dat lwan Rotteveeltussentijdszou
aftreden,waardoorhet bestuurtegentwee vacaturesaankeek.In die vacaturêskon niet worden
voorzien. Het bestuur priist zich gêlukkig, dat
lwan Rotteveeluiteindelijkziln bestuuÍslidmaatschap met één jaar heeft verlengd. Daardoor
heefthet bestuurdit.iaarwederomeen viermansbezetting gekend. Vooral dit jaaÍ heeft echteÍ
aangetoond,dat op de lange termín een viermansbezettingniet voldoende is. Er is nu eenmaalwerk voor tenminstevijÍ man - het pakket
van de vijÍde man moet nu al twee raarlang door
de aanwezigevier worden opgevangen.Op de
lange teÍmiin gaat de daaÍuit voortvloeiende
ovsÍbelastinger mogelijktoe leiden,dat de noodzakelijkezorgvuldigheidverlorengaat.
De toekomst op bestuuíijk gebied ziet er niet
rooskleuriguit. lwan Rotteveeltreedt aÍ en is niet
herkiesbaar,tsrwïl Rob Bosman heeft aangekondigdaan het eind van zijn termiin in l98l niêt
meerherkiesbaarte zullenzijn. Op zichzelÍis het
vooÍ een bestuureen gezondezaak, dat het zich
zo eensin de viif, zes jaar vernieuwt. Maar dan
most de verniêuwinger wel zijn. Hst aantal geschiktekandidatenvoor hêt bestuuris oo de vingersvan één hand meerdan geteld. Dezeproblematiek neemt vormen aan die vermaldingin de
inleidingvan dit jaarverslagnoodzakelijkmaken.
NoodzakelÍk,omdat het een brandendprobleem
is geworden,en omdat het het voortbestaanvan
de TopsportLigain gevaarkan gaanbrengen.En
dat zou een uitermate betreurenswaardige
zaak
zin.

ln dir OlympischeJaar heeft natuurlijkde boycotaffairebijzonderveel aandachtgetrokken.Het
bestuurheeftzich daarmee,net zoalsoverigens
het bondsbestuuÍ
en het bestuuÍvan de Oames
Liga, intensiefbezigmoeten houden. Hoewelde
OlympischeSpelen zelf buiten het verslagjaar
vallen,zijnzijof het momentdat wij dit schrijven
al weerenkelewekenachterde rug, en kan de trieste - balansvan 7 maandenpolitiekediscussie over het wel of niet boycottenvan een toch,
ondanksalles,in de eersteplaatssportieÍgebeurenwordenopgemaakl.
We hebben het al eens eerder geschreven:de
politiekheeft zich nooit zo erg vsel gelegenlaten
liggenaan de sport. De sport,een cultureelgebeuren,dat qua omvang veÍÍeweg het grootste
onderde cultureleactiviteitenis, is politiekgezien
nog altiid zwaar ondergewaardeêrd,
althansin
West-Europa.Na de - af te keuren - SovjerRussischeinval in AÍghanistan bleek de sport
voor de politiek opeenseen - erg goedkoop middelom de afkeuringdie men daaroverwilde
uitsprekenkrachtbij te zetten.Het "schoenmaker-hou-je-bij-je-leest",
dat de sport in de meeste
landen,waar de sportorganisaties
althansvrij zijn
om een eigenmeningte vormen,tegenoverde
boycotdrangvan de politiekheeft willen uitspreken door wèl te gaan, heeft de discussiedie in de
sportwersldover het wel of niet naar Moskou
gaan gevoerd had moeten worden vertroebeld,
zo nietvolledigonmogelijkgemaakt.
Want er waren bij deze Spelen nog heel andere
zaken aan de orde, die zo'n discussiegerechtvaardigdzoudenhebben.Al voordatde kwestie
AÍghanistanzich voordeed,was er een discussie
op gang gekomenoveÍ de vraag, hoe het gegeven gehanteerdmoestworden, dat het organiserendelandzq duideliikdê akkoorden
van Helsinki
over de handhavingvan de elementaire
rechten
van de mens pleegt te negeren.Toegegevenzij
onmiddelliik,dat er waarschÍnlilkgeen land ter
weÍeldis, dat altiidên voor 100%de akkoorden
van Helsinkinaleeft- hetgaatsr in dit gevalom,
dat de mate waaÍin de overtredingvan de akkoordengewoonteis gewordenvan land tot land
nogal verschilt - en dat in de Soviet-Uniehet
gewoonte zijn van de overtÍedingenveel meer
aan de orde is dan in de gemiddelde"westerse"
staat. Hoe men daaroververder ook moge denken, een Íeit is, dat dezediscussiedoor "AÍghanistan" geheelis aÍgesneden.
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Eenander punt betreft de wÍze waarop de Sovjet-Uniegemeendheeft de Spelente moeten organiseren.Daardoorzijn een aantal elementaire
doelstellingen.die Baron de Coubertinaan zijn
moderne versie van de oeroude Panhelleense
Spelenheeft meegegeven,en die door het IOC
nog altijd hoog in het vaandelworden gedÍagen
- zoals de verbÍoedering,niet alleen van de
sportliedenondêr elkaar,maarvooralook van de
sportliedenmet de bevolkingvan het land waar
zij zdn - in de Soviet-Unieeffectief onmogelijk
gemaakt.Dat was te voorzien,maaí aan een discussiehieroveris de sooÍtwereldniet meer toegekomendoor de manoeuvresrond Afghanistan.
Nemenwe daar ook nog bij de meer dan onverkwikkeliiketoestandendie zich b.v. bij de jurering
van het damesturnenhebbenvoorgedaan- en
die als zodanigvoorspelbaarwaren - dan zien
we, dat er buitenhet politiekevlak aanleidingen
genoegwaren om over een boycot uit cultureelsportieveoverwegingente praten. De sport, gedwongen om een daad te stellen tegenoverde
politiêk,is daaraanvooÍbij moetengaan.

ders dan in STER-verband,waarvande voorge'l
nomen ingangsdatumis oktober 1980.Op één
punt na is de inhoud van de getroffen regeling
acceptabel.Dat ene punt betreft een voorwaarde
die aan het noemenvan (sponsoÍ-)namen
wordt
gesteld, nl. de gangbaarheidvan de sponsornaam. Naast een aantal goed te hanterenvoorwaarden, die er in feite op neerkomen,dat het
noemenvan sponsornamendie door de NSF zijn
geaccepteerd{en de voorwaardenvoor die acceptatie ziin bekend) is toegestaan,wordt ook
nog eensals voorwaardegemeld,dat de betrokken sponsornaam"in de mediagangbaar" moet
ziin.Wat de mediaprecieszijn, wordt niet duidelijk, en wat onder gangbaar moet worden verstaan,is eveneensarbitrair.Wij zoudendie voorwaardelieverzienvervallen(en met ons de NSF),
omdatze nietswezenlijkstoevoegtaande andere
gesteldevoorwaarden,maarwel het gevaar kan
inhouden,dat het toch weer derden{dagbladen)
zullenzijn, die willen bepalenwat wel en wat niet
gangbaaris. Van de zijdevan de NSF zal in die
zin op het ontwerp-besluitwoÍden gereageerd.

Bij de uiteindelijkestemmingin het NOC over de
boycot, op 19 mei 1980, hebbenwij blanco gestemd - we wisten toen, dat het herenteam
noch het damesteamzich had geplaatst,en wij
waren van mening, dat het in die situatie niet
pa$e om de uitslagvan de stemmingop enigerlei
wijze te beihvloeden.Wet hebben wij gemeend
om in een stemverklaÍingop vorenstaandepunten te moetenwijzen en te moêten melden,dat,
alswij ons wèl haddengeplaatst,wij ons nadrukkelijkrekenschapzoudenhebbengegevenvan al
die andere aspecten - en dat onze conclusie
wellicht toch tot niet gaan zou hebben geleid.
Waren wij in die situatie geplaatst,dan zouden
wij de discussiedaaroverin de eersteplaats met
de mogelijkedeelnemerszelf zijn aangegaan.In
de gegevensituatie was een consultatievan de
betrokkenteamsniet zinvol. Duidelijkmoge in elk
geval wel ziin, dat, ware uitsluitendde inval in
Afghanistanaan de orde, wii ons tegen een boycot zoudenhebbenverzet.

Het nationaalherenteamheeft zich in het verslagiaarvoorbereid op de OlympischeSpelen,
maaris er niet in geslaagdzichte kwalificeren.De
grote verrassing van het kwalificatietoernooi
vormde het team van de BondsreoubliekDuítsland, dat er medetoe bijdroeg,dat Nederlandde
finalepouleniet bereikte. De voorbereidingvan
het team is niet in alle opzichten optimaal geweest. Het noodzakeliikgeworden ontslag van
bondscoachOuinn, nadatwas geblekendat deze
niet bereidwas de met hem gemaakteafspraken
na te komen, heeft zekeÍzÍn stempelgedruktop
de voorbereidingvan het team. De wijze waarop
de vervangend bondscoach Sikking zijn taak
heeft uitgeoefend verdient alle lof. HÍ moest
onder moeilijkeomstandighedenaan het werk,
maaris daaringoedgeslaagd.

ln het vorig jaarverslaghebbenwil melding gemaakt van de activiteitên van de Minister van
Cultuur, Recreatieen MaatschappeliikWerk op
het terreinvan het tegengaanvan de zgn. "sluikreclame" in de massamedia.Deze activiteiten
hebbeninmiddelsgeleidtot een ontwerp-besluit
inzakereclame-uitingenop radio en televisiean-

LigabestuuÍ
Per1juli 1979bestondhet bestuuruit:
- voorzitter
Jan Loorbach
- vice-voorzittgr
lwan Rotteveel
- secretaris
RobBosman
-Rob
- tid
MaÍcus
vacature
tid
Zoals in de inleiding reeds is gemeld, kon door
het veÍlengenvan het bestuurslidmaatschap
van
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lwan Rotteveelmet één jaar in één van de twee
vacaturesworden voorzien.De in het vorig jaarveÍslaggemeldesituatie met twee vacatureszal
zich echter thans wel gaan voordoen, met alle
problemenvan dien.
Op dit moment is het bestuurin onderhandeling
met onkelemogelilkekandidaten,maar toezeggingen van verkiesbaarstelling
zijn nog niet verkregen.Het voonbestaanvan de Topsport Liga
komt daarmeeontegenzeggeliik
in gevaar.
De indiensttredingvan Jan van der Haarop 1 augustus 1979bij de bond heeft inderdaadde verlichtinggebrachtdie in het voíig iaaÍverslagwerd
voorzien.Maarevenzeeris het nog immerzo, dat
hêt bestuurniet toekomt aan wsrkeliikebeleidsvorming.EenvoorbeelddaaÍvanis het onderzoek
naar de structuur van topverenigingsn.Dit onderzoekmoest bliiven liggen, omdat hèt bestuur
de mankrachtsr niet voor heeft.
Contactenm6t bondsbqrtuur en andere ligabe3tUrSn

f"l

Zoalsin het vorig iaarverslagwerd voorzisn, betekende de voorzitterswisseling,dat de wijze
waarop het contact met het bondsbestuurvorm
krÍgt veÍanderde.Dat is niet altiid van een leien
dakiegegaan.Maar gelukkigzijn de persoonlijke
verhoudingenin hst algsmssnzodanig,dat fouten die in het onderlingecontact en het overleg
worden gemaakt bespreekbaaÍbliivsn en daardoor oplosbaarziin. Het is zowel voor ons als
voor het bondsbestuur"even wennen" geweest.
Gesteldkan worden, dat wii onzeweg gezamenlijk nu wel hebbengevonden.
Ook dit jaar weer is de competitie-opbouween
zaakvan overleggeweesttussendê besturenvan
de TopsportLiga en de DamesLiga. Daarbiihad
de Dames Liga eên nieuw gezicht gekregen:
HennyOderwaldhad ds comp€titie-aangelegenheden overgenomen van de afgetreden Ton
Kloek.Te dezenziin de zakenzonder problemsn
opgelost.In het verslagjaaris voorts het overleg
gestartmet de OamesLiga om tê komen tot de
organisatievan een gezamenlïkvierlandsntosrnooi rond Kerstmis1980,waaraandan deelzullen
nsmen het nationaal damesteamsn het JongOranietêamheren. Daarbilzal worden gepoogd
om ook uit de ander€de€lnemend€landenzove€l
mogeliikzowel het dames-als het herenteamte
latendeelnemen.

Ligavergadering
De ligavergaderingheeft zich dit jaar bezig moeten houden met een belangrijkvernieuwingsvoorstelvan het bestuur: het Licentiereglement.
Dit reglement,waaraanbÍna drie jaar is gewerkt,
betekent een omwenteling in de Nederlandse
BasketballBond. Hst reglementheeft ten doel,
de positiedie topspelers
innement.o.v. hun vereniging duidelijker te stellen en regulerend te
werkent.a.v. de verhoudingentussenverenigingen en spelers. Daartoe schrijft het reglement
voor, dat tussen verenigingen spelereen over.
eênkomstmoet worden opgemaakt,waarin een
aantalzaken moeten worden geregeld,die deels
dwingenddoor het reglementworden opgelegd.
Alvorensaan de soelereen licêntie (inhoudende
het recht tot spelen in de Topspon Liga) wordt
uitgereikt,wordt de overeenkomstdoor een bestuurscommissie(waavan thans deel uitmaken
Jan Loorbachen Rob Bosman)getoetst aan het
reglement.
De ligavergaderingnam voons een vernieuwd
Wedstriidreglementvoor de Topsport Liga aan.
Doordatde Algemene Vergaderingvan de NBB
de aanvaardingvan een nieuw AlgemeenWedstrijdreglementvoor de NBB (waaÍop het daarvoor door de Ligavergaderingaangenomenreglementwas afgestemd)verdaagdetot de voorjaarsvergaderingvan 1980,zÍn er wat onzekeÍe
situatiesgeweest ovsr de geldighêidvan zekere
bepalingen.Tot grote problemenhaeft dit echter
geenaanleidinggegeven.Wd zijn i.v.m. de tekst
van het uiteindelijkdoor de AlgemsneVergadering van de NBB aanvaarderêglement in het
Wêdstrijdreglement
voor de TopsportLigaenkele
wiizigingennoodzakeliikgeworden,die in de komende Ligavergaderingzullen worden behandeld.
De Ligavergaderingboog zich tenslotteook nog
over een nieuwe versie van het Instellingsreglegshement ïopsport Liga, thans Basisreglement
ten. Dit reglementmoet gezienworden als een
vorm van statutenvoor de TopsportLiga. Omdat
de Topsport Liga geen eigen rechtsbevoegdheid
bezit, moeten structuur en werkzaamhedenvan
de TopsportLigaop dezewiize Íieregeldworden.
Contactenmst commilsies
Met BSC en BCOworden nog immeronder voor-
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zitterschapvan de Bondsvoorzitterregelmatig
overlegbesprekingengevosrd. Deze vorm van
contactvoldoet naarons inzicht.
De BWC is voornameliikactief op het terreinvan
de begeleidingvan de regelmatigeoverlegbesprekingentussen de rayoncomp€titislsideÍsen
van de liga's. Door omstande competitísleÍders
dighedenheeft de Topsport Liga bij twee van de
drie besprekingendie te dezer zake dit ssizoen
zijn gehoudenverstekmoeten laten gaan en zijn
honneurs moeten laten waarnemen door de
DamesLiga. Gezienonze gezamenlijkeactiviteiten op het tarrein van de competitie heeft dat
geenproblemengêgeven.
Vsrgaderinganmst bolangengroepen
Dit jaar werd tweemaalgesprok€nmet de voorzitters van sredivisieverenigingen,
Als altijd zijn
de belangrijkeonderwerpentijdens deze vergaderingende sponsoÍing-situatie,de Íiscale prG
blematíeken de competitie.\Mj ziin zesrtevreden
met dezevoÍm van contact mst de vsrsnigingen,
en zullen dit ook bliiven voortzetten. Dit iaar is
opnieuween poging ondernomenom esnzelÍde
contact op te bouwên met de voorzitters van
eerste-divisieverenigingen.
VooÍ de twesde maal in het bestaanvan de Topsport Ligais dat dit maalgelukt: de opkomstwas
onverwachtgroot. Evenalsde eerstemaal dat er
zo'n intensieveopkomst op dezevergaderingte
meldenviel (dat was in maart 197/) was het onderwerpdat de sandachttrok de compstitie. Het
lijkt erop, dat dat inderdaadhet meestessentiële
onderwerpis voor de eerste-divisioverenigingen
v.w.b. hun contacten met het lig€bestuur.In de
eerste divisie heerste (evenals vorig iaaÍ trouwens) ontevredenheidover de indelingsvoorstellen in de regionaledivisiesA en B. De belangr'rjkste klacht: €r is een kÍachtsvsrschilmerkbaar
tussende nooÍdelÍke en de zuidelilkedivisie.Het
bestaanvan dat krachtsverschilis inderdaadonmiskenbaar.Het basketball in Noord-Oost-Nederlandis inderdaadveel sterker dan in het zuiden. De middengroep,Centraal-en West-Nederland, wordt noodgedwongen v6rd6€ld over de
divisiesA en B. Dat is èen uiterm8tevervelende
zaak,omdat daardoorelk jaar ws6r de discussiês
over dat krachtsverschilen de indelingenzullen
oplaaien.Maar het is onvermijdelijkdoor de in dit
opzicht uitermateongelukkígestructuur van de
NBB met 5 r€gio's. Daardooris hêt volstrekton-

mogelÍk om dubbelpiramidaal(wat veel van de
problemenzou oplossen, omdat dan noord ên
zuid geslotensyst€menzoudenworden)ds competitie op te bouwen. Onzesinziensis de enige
mogelijkheidom deze zaak op een acceptabele
wijzeop te lossenhot verdelenvan ds te plaatsen
teamsin drie groepên:een A-groep,een B-groep
ên eên middengroep,
en de middengroep
via loting te verdelenoverA en B. Zo'n lotingzou dan
in een voorzitters-eerste-divisie-vergadering
kunnenplaatsvinden.
De groep trainers en coaches blÍft weinig beWel is
hoeftehoudenaan een groepsbespreking.
in het verslagiaardooÍ het actieve optrsdsn van
enkelecoachesaen duidelilkecoaches-vsrtegenwoordiging in de Ligavergaderingtot stand gekomen in de personen van Kintor Ouwens en
Maarten van Gênt. Een eerste resultaatdat zij
boektenis de opname in het wedstrÍdreglement
van een regeling die voorziet in gratis toegang
vooÍ de coachesdie in de TSL coachen sn trainen bij allewedstrijdenin de TopsportLiga.
De belangengroepvan spelersheeft ziin activiteiten voortgezet.Als vanouds is naar het Ligabestuur toe vooral Al Faberde woordvo€rdgr.De
groep heeft o.m. een inbrenggehad bij de totstandkomingvan het ontwerp-licentiereglement,
en is in de persoonvan Al Faberbetrokkenge
weest bij de begsleidings,werkzaamheden
voor
het natíonaalteam,
Situatisin de sorrto divisie
tí
Het is hieÍvooral gemeld:de indelingin d€ noordelilke en zuidelijkedivisie blijft een onderwerp
van discussie.In het voorgaandeis daarvooral
een mogeliikeoplossingaangedragen.
Hst voorstelom ts gsrakentot een eerst€divisie
van 2 x 16 teams is uitgevoerd,nadatde Ligavergadering zich daarovsr positieÍ had uitg€laten.
Voozien wordt, dat hierdoor de mogeliikheden
om tot een betereaansluitingvan de eerstedivisie bij de eredivisiete komen, althans wat betÍeft
de gewenning aan een veel gÍoteÍ aantal wedstrÍden dan in de rayons gebruikelÍk is, gfÍotêr
worden. Thans is in de meesterayonshet aantal
wedstrijdenin de hoogste klassebepaaldop 24;
het aantalvan 30 in de eerstedivisie is dan een
logischestap naar de 36 wedstrijdenin de eredivisie.Toch blijkt, dat in de eerstedivisiehet spe-
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len van midweeksewedstrijdenop grote moeiliikhedenen weerstandenstuit, Opnieuwis daaÍom dit komende seizoen het aantal midweekse
programma'stot het uiteÍstebepeÍkt,nl. Evee.

sterdam het topbasketball gehandhaaÍd kon
worden, al doet het verliesvan eredivisiebasketball in Bofterdampiin.
Compotitie

Om de redenen,vermeldonder het hoofdje "ligabestuur", heeft het bestuuÍ, net zo min als dat
het geval is geweest in de eredivisie,uitvoering
kunnengevenaan haarvoornemenom ook in de
eerste divisie tot een structuurondeÍzoekte
komen. Toch bliift dit beleidsvoornemeneen
hogeprioriteitgenieten.
Situatiein de eredivisie

f
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Het "experiment" met 11 teams in de eredivisie,
noodzakelijkgewordendoor de beslissingenterzakebi de indeling in de eredivisiehet vorig seizoen, is slecht bevallen. Hoewel op zichzelÍhet
hebbenvan 4 vrije weekends/avondenvoor de
meeste ploogen geen bezwaar blêek en zelfs
werd gewaardeerd, is een competitie van rl4
speeldagenduidelÍk veel te lang, zekerals de beschikbaretijd het noodzakelijkmaakt om meer
dan een kwart van het programmamidweekste
soelen. Om meerdereredenenmoet een maximum van 36 wedstÍiiddagenbliivendworden nagestreeÍd, en mag het aantal midweekse programma'sde 25% niette bovengaan.In het komend seizoenkerenwe dan ook weer terug naar
deze"normale" competitisvorm.
NieuwkomerBV Groningenheeft zich in de eredivisieniet kunnenhandhaven.Het was een gedurfde stap van deze noordeliikeploeg om zich
naast stadgenoot NationaleNederlandenDonar
in te schrijvenin de eredivisie.De beloningwas
mager:vriiwelelkewedstrijdwerd verloren.
Het teÍuggaan naar 10 ploegen hield een verin: BV Groningen,Rotterdamsterktedegradatie
Zuid en Delta Lloyd waren de degradantên.
Omdatin de eeÍstedívisieslechtsHatransTonego
(deandererechthebbende,
wildepromoveren
BV
Noordkop, zag van promotie af), bleef er een
plaats over, die alsnog aan Delta Lloyd toegekend kon worden. Het is têkenendvooí de ontwikkelingvan de NB8, dat de traditionelebasketballkeÍnenAmsterdamen Rotterdamzich niet
of nauwelilksop het topniveaukunnen handhaven. Daarbiimoet wel bedachtwordên, dat Delta
Lloyd achtervolgd is door pech, en nogal wat
wedstriidenmet 1 oÍ 2 punten verschil verlooÍ.
Het bestuuris gelukkig, dat in elk geval in Am-

Opnieuw is de competitie in de eredivisieafgesloten met play-offs. Ook nu weer in seriesvan
"best of three", een systeemdat in de Nederlandsesituatietoch wel voldoet. De Amerikaanse
situatieis niet transponeerbaaÍ
op de Nederlandse. De daar gehouden play-offs-seriesduren
veelallanger: men speelt tegenwooÍdig"best of
seven",
Hoewel de finaleserie maaÍ twee wedstrijden
heeftgeduurd,was er veelspanning.Het mocht
toch een sensatieheten. dat in de eerstewedstrijd Parkerop eigen terreindoor NashuaDen
Bosch, zij het nipt, werd verslagen.Onzegelukwensengaan uit naar spelersen bestuurvan
NashuaDen Bosch, dat hierdooropnieuw de
landstitelverwierÍ.
In de eerstedivisie werden opnieuw na beêindiging van de gewonecompetitie,waarinHatrans
Tonego (in een zeer spannendelaatstewedstriid
tegen een op dat moment in punten gelijkstaand
Noordkop) en Tekkels/Jumperskampioensn
werden,finalewedstrijdenom twee plaatsenin de
gespeelddoorde beidenrs. 1 en 2. Het
eredivisie
Íecht op promotie verwierven daarbij Hatrans
Tonegoen NooÍdkop,evenalshet jaar daarvoor
de beideteamsuit de A-poule.Eenbewiis,dat de
A-pouleinderdaadsterkeris dan de B-poule.Ook
aan het adresvan HatransTonegoen Tekkels/
Jumperszijn onzefelicitatiesgeÍicht.
Het bestuur overweegt om in het komend seizoen, ondeÍ anderevia consultatiesvan de voorzittersvan alleverenigingen(in ds bekendevoorzittersvergaderingen),
met de betrokkenennadsr
van gedachtente wisselenoveÍ de toekomst van
de competitievorm. Een aantal mogelijke conceptiesdaarvoorwordt momenteeluitgewerkt.In
het Wedstriidreglementworden daanoe in de
komendevergaderingreedseen aantal wijzigingen voorgesteld,die de mogelijkhedenom tot
andereconceptieste komen moeten veÍgroten.
Dit wordt ook noodzakelijk,omdat intcrnationaal
eenaantalwijzigingenis aangebrachtin de structuur van de officiëletoernooienvoor nationale
teams, die ertoe leiden, dat het nationaleteam
elkjaar{i.t.t. hetgeenvoorheengebruikelijk
was,
nl. eensin de twee jaar) in de maandenmei/iuni
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een officieeltoernooi zal (kunnen)spelen. Daardoor zal een competitie-eindein de eerste helft
van apÍil regelmoetenworden.

dit moment niet aanwezig, althans niet in de
matewaarinmen in de BRD daaroverbeschikt.

Nationaleteams

Ondanksandere berichtendaaroverin ons vorig
jaarverslag,heeft Piet Leegwater opniêuw het
teammanagement
op zichgenomen.

Weinig opvallend is in het verslagjaardoorgewerkt aan de instellingvan eên B-selectie.In het
verslagjaarzelÍ heeft dit team geen activiteiten
ontplooid,maaronmiddellÍkdaarna,in juli 1980,
is een team uitgezonden naar toernooien in
Spanle en ltaliè. Daarenbovenis tiidens enkele
F|BA-biieenkomstenbij andere landen gepeild
welke vooruitzichtêner zouden kunnen zijn met
betrekkingtot een programmavoor een B-selectie. Die vooruitzichtenzijn niet onverdeeldgunstig, maar ook weer niet zodanig, dat met de
ontwikkelingvan dit team, dat een schakelmoet
vormentussende iunioren en de A-selectie,zou
moetenworden gestopt,

Hoogtspunt in de voorbereidingvan de selectie
op de OlympischeSpelenmoestworden het POT
in Zwitserland. Nederlandheeft zich daar niet
voor de Íinale kunnen plaatsen.Dat ltalië een te
moeilijketegênstanderzou zijn, was, gezien de
plaats van handeling (30 km over de ltaliaanse
grens)wel voorspelbaar,maar dat opnieuw van
Duitslandwerd verloren(na de waarschuwinguit
Bremerhaven)kwam toch enigszinsals een verrassing.Het is natuurlijkzeer de vraag of de Nederlandseploeg dan de finale wel overleefdzou
hebben, maar wil kunnen ons toch behooÍlijk
metenmet Zweden, dat zich voor de Olympische
Spelenplaatste.

Hsrsnsglectie
Ter voorbereiding op het kwaliÍicatietoernooi
voor de OlympischeSpelenheeft de herenselectie, waarvanop het laatstemoment T. Ouinn als
coach moestworden vervangêndoor J. Sikking,
die aanvankeliik als assistent-coachwas bênoemd, toernooiengespeeldin DuiÍsland (Bremerhaven), Nederland (Zwolle, Leiden, Den
Bosch)en Spanje. Vooral de toernooienin Nederlanden Spaniewaren sterk bezet: aan beide
deedook de Sovlet-Russische
selectiemee.
Het heeft bijzonder veel moeite gekost om de
Russischeselectienaar Nederlandte halen. Uiteindelijkzal de inval in Afghanistan,waardoorde
Russischeploeg een voorzienetoerneedoor de
USA niet kon maken,aan het slagendaaÍvanongetwiifeld hebben bÍgedragen. Niet onvermeld
mag ook blijven de hulp die SchêldeInternational BV lals leveranciervan eengroot aantalsporttoestellenbij de OlympischeSpelenvoorzienvan
goedecontactenin de Sovjet-Unie)heeft geboden bii het naar Nederlandhalen van de Russischeselectie.
In Bremerhavenwas de Wêstduitse ploeg de
grote verrassing.Nederlandverloor daarvanmet
aanmerkelijkverschil. Het Westduitse team is
t.o,v. vorig jaar steÍk veriongd,maar die verjonging betekendeook een behoorlijkeversterking.
In Nederlandis zo'n sterkerongegardehelaasop

Overeenkomstigde beleidslijndie wij in het vorig
jaarverslagal meldden, is Jan Loorbach gedurendeeen gedeeltevan het toeÍnooi in Zwitserlandaanweziggeweest.
Het bestuur is er dit jaar niet in geslaagdom op
eên redeliikebasiseen of meer sponsorste interesserenvooÍ het nationaleteam.
Jongens-iunioren
Het jongens-iuniorenteamis er niet in geslaagd
om zichte plaatsenvoor de EK. Hoewelhet team
beloften inhield, en vooral dank zij het enthousiasme van de bondscoach Roel Tuinstra de
voorbeÍeidingveel optimaler is geweest dan in
het verleden,werd het team op de crucialemomentenachtervolgddoor pech. In Portugal.waar
het kwalificatietoernooiwerd gehouden, miste
het team twee van ziin bestespelersdoor - vrij
ernstige- blessures.
Overigensis het zeer de vraag, oÍ in geval van
hun aanwezigheidde resultatenbeterzoudenzi.in
geweest.Op het niveauvan de jongens-junioren
is Nederlandde aansluitingmet de rest van Europa danig aan het verliezen. Elders in Europa
wordt aan de positie van de ieugd beduidend
meer aandacht besteeddan in Nederland.Roel
TuinstÍahêeft bÍ het bestuurdaaroversen aantal
gedachten aangedragen.Het bestuur beraadt
zich momenteelover de opzet van een nisuwe
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voÍm van eenieugdplan,dat ten doel moet hebben via 6en intensievsrebegeleidingen het creërèn van betere doorstroommogeliikheden van de
iuniorennaaÍ de sgnioÍenhet gat dat niet alleen
internationaalbestaat tussen de junioÍen, maar
ook tussen de iunior€n en dê seniorenop nationaalniveau,dicht te trekken.
Basketbrllíostiin
Het bleekdit iaar onmogeliikean geschikttijdstip
te vlnden voor èen basketballfesttn. Als het
meestbruikbaretljdstip daarvooÍwordt mom€nteel de periodeíond de jaarwisselinggezien.Gepoogdzalworden dit s€izoentot een festÍn in dis
periodete komen, al dan niet gekoppeldaan het
eveneengin die periodevoorzienegecombíneeÍde vierlandêntoeÍnooi.

F

waarbijeen bipatridedriejaren na de uitgifte van
het paspoortbehoÍêndebij zijn zgn. tweede nationaliteit(de eerstenationaliteitis die, welke behoort bii het land waarin hij in ziln l9e levensjaar
basketballspeelt - aldus de indelingvan de
FIBA)ook als zodanigdoor de FIBAzal woÍden
erkend,asdoor de Ligavergaderingook voor de
Nederlandse
competitieoveÍgenomen.Een nog
nietgeheelduidelijkprobleemvormende naturalisatiegevallen.Geziende enorme verschillenin
naturalisatiewetgevingen
tussen de diverse landen (in lsraëlis natuÍalisatie
onmiddellijk
mogelijk, in Nederlandwordt eenverblijÍvan tenminste
vijÍ jaar in Nederlandals eis gesteld)kan het onverkort toepassen van de F|BA-regelingt.a.v.
dubbelenationaliteiten
in dezegevallentot onbillijkhedenleiden. De NBB is daarovernog met de
FIBAin gesprek.

FIBA
De int€rnationaaltot stand gekomen regeling,

Jaarverslag
DamesLiga
Inleiding

F

r1

In het derdes€izoenvan de DamesLiga is voor
het eeÍst gewêrkt mst een bestuurvan 5 leden.
Hieraanwas gekoppeldhet idaeom meêrbeleidsmatig te gaan Íunctioneren, waarbii gesteund
kan worden op het Bondsbureauvoor de uiwoerendewerkzaamhedsn.
Tussentijds heeft nog een voorzitterswijziging
plaatsgevonden:Jan Borgersuit het Bondsbestuur nam de taak van Henny Oderwald over.
Dezewisselingen de uitbreidingvan het bsstuur
brachtechter met zich mee, dat de nieuwelingen
in het bestuur zich hadden in te werken in de
problematiekvan de DamesLiga.
VeÍwacht mag echtsr worden dat het volgend
bestuursjaarde taken onderling optimaal verdeeldzÍn, naargelangiedersspecialismeen een
iederzijn gebiedverderkan uitdiepen.
Belangrijkvoor het verder functioner€nvan de
Dames Liga zal zijn de aanvaardingvan het Instellingsreglementdoor de Algemene Vergaderingder NBB op 14iuni |980.In dit reglsmsntdat aan dè JAV der DamesLiga op 29 m6i 1980
als concept is voorgelegd - is nl. opgenomen

êen mogelijkeuitbrqidingvan het aantalverenigingenin de DamesLiga tot maximaal42. Met
dezemogelijkheidkan de opbouw van de Dames
Liga, en met name de competitievorm,in een
goedestructuurworden gegoten.
Centraalin elke sportbond - en zekeÍin een gespecialiseerd
onderdeelals een Liga - staat de
competitie,en hieruit weer voorwloeiendEuropacupwedstriiden
voorde nationalekampioenen
deelnamevan nationaleteams aan Kwaliíicatietoernooienen EuropeseKampioenschappen.
Problematisch
is de huidigecompetitievormin de
EredivisieDames. Het resultaat van het OudBeijerlandseBOB in het Europacup-toernooi
van
landskampioenen,het bereikênvan de halve finale,brachttoch wel problemenin de competitie
met zich mede.
Het ziet ernaar uit dat internationaalNederland.
zowel via Europacup-wedstriiden
als via het nationale Damesteam,stsedsmêergaat meatellen.
Hier zal danig rekeningmee moetenworden gehouden in de toekomst bi.j het bepalenvan de
competitievormin de hoogsteaÍdeling.
In dit verslagiaarwaren de activiteitenvan het

2.

nationaaldamesteamgericht op zowel deelname
aan het Pre-OlympischToernooivan 5-15 april
te Varna in Bulgarijeals het deelnemenaan de
EuropeseKampioenschappsn,die eind september in Joegoslaviéworden gehoudên.
Na een goede voorbereidingheeft het Damesteam in Varnazijn meerderemoeteneÍkennenin
Bulgarijeen China, hetgeen uitschakelingbstekendein dit toernooi.
Hêt meisjes-juniorenteam
werd in de op Sicilië
van 20-30 luli 1979gehoudenEK slechts elfde.
Incidenteelwerden wel aardigê resultaten bereikt,zoalsb.v. de overwinningop het als zevende geéindigdeFinseteam.

De goede samenwerkingmet de Topsport Liga
bleefgehandhaafd,vooral met betrekkingtot het
competitie-en financieelbeleid.Bovendienvond
een gezamenlijkevergadering plaats van het
Bondsbestuuren de bssturen van de Topsport
Liga en ds Dames Liga op 25 februari1980over
een in te nemenstandpuntten aanzienvan deelname aan de Olympische Spelen te Moskou.
Voorts heeft veelvuldig individueelcontact met
de verschillendebestuurslsdenplaatsgevonden.
Het bestuurvan de Dames Liga heeft in dit verslagjaar10 maalvergadsrdin AmersfoortoÍ Apeldoorn, teÍwijl bovendieneen aantal teleÍonische
vergaderingenwerden bsl69d.
l(-

Het meisies-kadettenteam
is derde geworden in
het in Finland georganis€erdekwalificatietoernooi voor eventueledeelnameaan de EK in augustusa.s, Echter,slechtsde eerstetwee geêindigdenzijnverzekerdvan deslname.
Ligab6stuur
Het Ligabestuur,dat op 1&Ê1979werd gókozen,
was alsvolgt samengêsteld:
HennyOdsrwald
voorzitter
EllyFasten
Io
Jan Burgert
tid
Gé Westgeest
tid
Door de algsmenovergaderingwerd het ligabestuur gemachtigd een vijfde bestuurderte benoemen.
Tussentiidsheeft in het vsrslagiaareen voorzittersrvijzigingplaatsgevonden.Henny Oderwald
diendezich op medischadviesterug te trekken
uit het Bondsbestuur.Overeenkomstig
artikel9.2
van het Huishoudelijk
Reglem€nt
der NBB moest
zii tegelijkertÍdhet voorzitterschapvan de Dames
Liganeerleggen.
EveneensconÍorm het bovengenoemdeartikel
vond het Bondsbestuuruit haarmiddenJan Borgers bereid- na overlegm€t het bestuurvan de
DamesLiga - het voorzitterschapvan haarover
te nemen.Jan Borgersheeft reedsvelejar6n deel
uitgemaaktvan het Bondsbestuuren zich daaÍ
van verschillsndetaken gekweten.
De contactenmet het Bondsbostuurliepen,zoals
gebruikelÍk,middelsde voorzittervan de Dames
Liga,die tevonsdeel uitmaaktvan het Bondsbestuur.

Ligavergadering
De jaarvergaderingvan de Dames Liga heeÍt
plaatsgevonden
op 29 mei 1980.
In het speelseizoen1979/1980werden geen buF
têngewone ligavergaderingen gehoudên. De
jaaÍvergad€ring
werd gehoudenop l3 juni 1979;
hiervanis nog verslaggedaanin het laatsteiaaÍverslagder NB8.
Vergaderingen
met paÍticipantenin de liga
In tegenstellingtot het vorig seizoenis er dit keer
geen apane vergaderingmet de belangengroe.
peringenbinnen de Dames Liga gehouden.Wél
zijn er biieenkomstengsorganiseerd,waarbij tevens een aantalbelangwekkende
zaken - waarop verder in dit verslagwordt teruggekomenwerd besproken.Door een en ander te combineren mochten wÍ een grotere opkomst constate
ren.
Competitle
fn het seizoên 197A/1979werd in de eredivisie
voor het eerstgestart met 10 ploegen,die elkaar
in een dubbele competitie zouden gaan bestriiden, hetgeen36 wedstrijdenvoor elk team betekende.
Door de inval van "Koning Winter" begin 1979
gaf het vele moeilijkhedendestïds de compstitie
tijdig aÍ te Íonden. Toch was de JaarvargadèÍing
het met het Bestuur van de Dames Liga eêns
door te moetengaan met dit systeem,donkende
dat een dorgeliikewinter de eêrsteiaren wel niet
meerzou voorkomen. Hierbijwerd totaal niet gedacht aan het uitstekenderèsultaatdat het Oud-
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Beilerlandse
BOBin het afgelopenseizoen1979/
1980zougaanbereikenin de Europacup.
In alle vorige seizoenenwerd de Nederlandse
deelnemerin de eersteof tweede ronde geêlimíneerd.;BOB doorbrakdit principe,zoalsde vertegenwoordigers
Parkeren EBBCuit de Topsport
Ligadit eerderdeden,en wist dê halvefinalete
bereiken,hetgeenechterinhielddat dezevereniging in totaal 12 wedstrijdenmidweeks,waarvan
6 eldersin Europa,heeft gespeeld.
Vele geplande competitiewedstrÍden moesten
uilgesteldwordenen opnieuwingepastworden;
hierbiimoest rekeningworden gehoudenmet
zowel de belangenvan de Nederlandse
vereniging in Europacupals met de belangenvan de
anderenegenin de Eredivisieuitkomendeverenigingen. VooÍal moest gedacht worden aan een
zo evenwichtigmogelijkverloop,en uiteindelijk
haddenwe ook nog te makenmet de veÍplichtingen van het nationaleteam, dat, financieelgesteunddoorhet NOC,vooÍ het eerstmochtgaan
deelnemen
aaneenPre-Olympisch
Toernooi.
Al met al he€ft dit enige conflictsituatiesmet verenigingenopgeleverdi.v.m. het opnieuw vaststellenvan wedstriiden;had BOB op een gêgeven moment vijÍ wedstrijden minder gespeeld
dan haarnaasteconcurrentenin de kamoioensstrijden diendedezevereniging- om dezeachterstandin tê halen - in enigeweken tijd twee,
respectieveliik
drie wedstrÍden op achtereenvolgendedagente spelen.
Uiteindelijkbleek het AmsterdamseDelta Lloyd
de langsteadem te hebben in deze zware competitie en kon op 2 april 1980door Bondsvoorzitter Jan Bertelingin de Apollohalde kampioensbekeÍaan hen uitgereiktworden.
Gelukkigzijn we met het Íeit dat het bestuurvan
Delta Lloyd reeds heeft aangekondigdin ieder
gevalook deeltegaannemenaande EuropacupwedstÍiidenin het seizoen1980/1981.
Geziende resultatenvan BOB en het nationale
damesteamkunnen we zeggen dat het Nederlandsedamesbasketball
duidêlijkin de lift zit, en
hebbenwe goede hoop dat Delta Lloyd het rêsultaat van BOB zal gaan evenarenoÍ zelfs veÍbeteren.Voor de competitie1980/1981zal het
echterw€deromproblemenkunnengaan opleveren.
Van LandskampioenDelta Lloyd willen wij nog
memorerendat deze vereniging Íeeds éénmaal
eerder, en wel in 1961, nog spelend ondeÍ de
naamLandlust,dezetitel heeft behaald.

Met betrekkingtot de competitie 1980/81heeft
het ligabestuuÍzich eind oktober 1979tot de eredivisieverenigingengewend, teneinde een opiniepeilingte verkrigen. In verbandmet het EuropeseKampioenschap
van 25-9t/m 5-10-1980,
te
houdenin Joegoslavië,
leekeencompetitievorm
met 36 wedstrijdenin een vrij korte periodemoeilijk le veÍwezenlijken.Alternatieve competitievormen weÍden vooÍgestêld.Uit de uiteindeliike
reactievan de betreÍÍendeverenigingenis gebleken dat men voor hel komendeseizoengeen bezwaar heeft tegen een competitie mel 36 wedstrijden,waardoorhet bestaande
competitieplan
toch gehandhaafd
kon blijven.
Een uitbreidingvan de Dames Liga, waarvoor
toestemminggevraagdzal worden aan de AlgemeneVeÍgadering
der NBB d.d. 14juni 1980,zal
nieuwecompetitieplannen
mogelijkmaken.Wij
verwijzenhiervoornaarhet hoofdstukcompetitie
van de nota 80-90,waarin een vijfiaÍenplanis opgenomen.
De eerstedivisie werd dit seizoenverdeeldin 2
aÍdelingen, een en ander vooruitlopendop de
gekozencompetitievorm
voor 1980/81.
In dezeafdelingenwerd gespeelddoor I ploegen
elk, waarvan respectievelíkkampioenwerden
Sea Devilsen Parker,welke beide ploegen volgendiaar in de eredivisie
zullenuitkomen.Onze
felicitatiesook voor dezebeideploegen!
Aan het eind van de competitie1979/1980zijn in
beide eerste divisies nog enige beslissingswedstrijdengespeeldom de definitieveeindstandte
bepalenen over te gaan tot het formerenvan de
geplandepromotiedivisieen daaronderde eerste
divisiê.
Bakercompetitiê
Zoalsvermeldin het laatstejaarverslag,is op verzoekvande algemene
vergadering
van de Dames
Liga een voorstel ingediendop de Algemene
Vergadering
der NBB d.d. 29-9-1979
de A-bekeÍ
oonieuw in te stellen. Dit voorstelheeft het niet
gehaald op deze jaarvergadering,waardoor er
geencompetitieom de A-bekeris verspeeld.
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NATIONALE
TEAMS
Damestêam
Dit seizoenwerd gebruikt als voorbereidingop
het pre-olympischtoernooi in Bulgarije in mei
1980,alsmedeop de EuropeseKampioenschappen in september1980.Dank zij de goedeprestatiesvan het damesteamde laatsteiaren en vooral
de behaaldeachtste plaats op de Wereldkampioenschappenin 1979 in Zuid-Koreaheeft het
NOCons verzoekgehonoreerddêelnamevan het
nationale damesteam aan het pre-olympisch
toernooite Varna te subsidiêren.Dit team heeft
dus een zware taak in 1980. Deelnameaan het
POT én deelnameaan de EuropesêKampioenschappen,welke eind septembeÍin Joegoslavië
worden georganiseerd.Door een reglementswlzigingis Nederlanddoor de behaalde10eplaats
oo de laatste EK in 1978 hiervoor automatisch
geplaatst.
Als eerste voorbereiding werd eind december
1979.naar
Barcelonagereisdvoor 2 wedstrijden
tegenhet Spaanseteam.
Het geplandevierlandentoernooi,
te houden in
Nederland
eindapril1980,kon helaasgeendoorgang vinden in verband met afschriivingenvan
Australiëen Zuid-Korêa(contactenwelke gelegd
zijn op de Wereldkampioenschappen
1979),
mede ten gevolge van de situatie rondom de
Olympische
Spelen.
Alhoêwelde voorbereidinghiervoorreedsgestart
was en een aantal veÍenigingenbereid bleek de
organisatieop zich te nemen - waarvooralsnog
onze hartelijkedank - hebben wii moeten besluitendit toernooite annuleren,daarwii niet tiidig toezeggingenvan andere- voor ons interessante - tegenstanderskonden krijgen. Een uitnodiglngvan Hongarijevoor deelnameaan een
sterkbezettoeÍnooi (Cuba,Rusland,HongarijeA
en B) kwam gelukkig op het iuiste moment,
waaÍdoorhet damestêamtoch in de gelegenheid
werd gesteld aan een goede voorbereidingte
werken. Een schitterendetweede Dlaatsachter
Ruslandwerd hier behaald.Half april 1980werden nog 2 wedstriidenin Engelandgespeeld beide gewonnen - tegen het "Great Britain
OlympicTeam".
Voorts konden er eind ap.il nog 2 wêdstriidenin
Nederlandworden gespeeldtegen het Canadese
team,dat eentrainingskamp
ter voorbereiding
op
het POT op Papendalhad opgeslagen.Zeer verrassendwerd de eerstewedstrÍd tegen Canada,

dat op de WK 1979als 3e êindigde, gewonnen
met 1 punt. Bij de tweede wedstriid moest NederlandduidelÍk zijn meerdereerkennenin Canaoa.
In hêt sterk bezettePOTverloor Nederlandeervol
van de goedeteamsvan Bulgarijeen Chinaen
wist een zeergrote overwinningte boekenop de
Nigeriaanse
selectie.
Slechtsde eerstetwee geëindigdenin de poule
gingenover naarde volgenderonde. Het Nederlandsteam beschouwdedit toernooi dan ook als
een goedevoorbereidingop de EK in september
a .s ,
Met betrekkingtot de selectiezijn wij zeer verheugd nu ook weer speelsteÍsvan RotterdamZuidin ons middente kunnenhebben.
OveÍ het algemeenhebbenwij de indruk dat het
peil stijgt. Dit komt mede door het feit dat de
basis van het nationaleteam bestaat uit soeelsters met een zeer grote internationaleervaring.
Dit blÍkt al uit de huldigingvan Carlade Liefdeop
29 april j.l. te Tubbergenbij het spelenvan haar
150einterland,terwiil de volgendedag te RosmalenlreneMaarschalkerweerd
in de bloemenen
cadeauswerd gezetvoor haar100einterland.
De vaste kern wordt aangevuldmet jeugdig talent, dat soms wel enig geduld moet opbrengen
om haar kansente krijgen.Dat een 16-iarige,
zoalsenigejaren geledennog regelmatiggebeurde, niet in één klap doorbÍeekttot het nationale
team, pleit alleen maar voor de sterkte van dit
ream.
Meisiesiuniorsn
junioIn dit verslagiaar
nam het nationalemeisjes
renteamdeel aan de EuropeseKampioenschappenop Siciliëvan20-30 juli 1979.
Met een elÍde plaats moestenzii genoegennemen, net vóór de Belgen,die op de laatsteplaats
eindigden.Incidenteelwerden op dit toernooi
nog wel aardige prestatiesgeleverd,zoals een
overwinningop Finland,dat in dit toernooi winnaar werd van de verliezersrondenen zevende
werdin de eindrangschikking.
In de periodevan voorbereidinghad coach Dick
de Liefde ons reeds te kennen gegevendat dit
ziin laatsteEK zou zijn. Dit besluithebbenwij gerespecteerden er is afscheidvan hem genomen.
KadettencoachHumphreyvan Haver heeft hem
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opgevolgd, waarbii door het Ligabestuurrekening werd g€houdenmet een zekerecontinuiteit
vandejeugdselecties.
Moisies-kadetten

t'

Dit verslagjaaris een druk jaaÍ geweestvoor de
meisjeskadetten.Onder leidingvan Humphrey
van Haver met een grotendeelsnieuwe selectie
werd een druk trainingsprogrammaafgewerkt,
alsmedeeenaantaltoernooien.
In het te BruggegehoudentraditionelevierlandentoeÍnooieindigdeNedeÍlandals derde achter
FrankÍÍken Belgiêen voor Engeland.Begin april
werden in Spanle nog 3 oefenwedstrijdengespeeld,waaÍvaner éénwerd gewonnen.
Echter,Nederlandhad de pech op het Kwalificatietoernooiin een sterke poule te zÍn ingedeeld,
en haaldede kwalificatievoor de EK op het nippert e niet.
Het ligt in de bedoellngdat bondscoachHumphÍey van Haver met deze meisies-kadetten
het
volgend seizoen een meisjes-juniorenselectie
gaat vormen,waardooreen goedebasiswordt
gelegd, hetgeen hopelijk goede resultatenvoor
de toekomstzalafwerpen.
PivoltÍsiningen
Ook dit jaar wsrd weer sen serie pivottrainingen
onderleidingvan Janny van Ham georganiseerd.
Dat dezeresultaatoplevorenmoge blijkenuit het
feit dat enige deelneemsterszijn opgenomenin
de nationalesslscties.
Continueringvan deze activiteiten,mogelijk gemaaktdooÍ de post baskstballstimulering,
achten
wij zeerbelangrijk.
Stages
Op 8 september1979werd te AÍnhem een stage
georganiseerdvoor de trainers/coachesvan de
ere-en eeÍstedivisie,met aanwezighêidvan:
- Jan Janbroersover technischezaken - manto-man v€rdediging- met praktischevoorbeelden;
- Jos Pelken Humphreyvan HaveroveÍ de nationaleselecties;
- John lJz€rmanen Piet Schipperover blessurepreventiê.
Op 9 december1979werd te Rotterdameen bÍgeorganieenkomstvoor de eredivisie-coaches

seerd.Begonnenwerd met het bÍwonen van een
training door Jos Pelk van de damesselectie,
waarnaeen discussieover de comDetitie1980/
1981werdgehouden.
Tijdens deze biieenkomstwerd Dick de Liefde
gekozenals vertegenwoordigerin de DamesLiga
vande coacheseÍedivisie.
Contactenmet participantenin de Liga
Middelsêen briefd.d. 6 november1979werden
de eerste-divisiespeelsters
benaderdmet het verzoekeen kandidaatop te gevenvoor de vacature
van een stemgerechtigd vertegenwooÍdigster
van de eerstedivisie.Helaaszijn hieropnauwelijks reactiesontvangen.Als enige heeft Berna
Copray van BV Amstelveenzich kandidaat gesteld.
De vertegenwoordigers
der belangengroeperingen in de DamesLigazijn thans:
van de eredivisiespeelsters:
K. Bosen
F. v.d. Meijs
van de eerste-divisiespeelsters:
B. Copray
vande coaches:D. ds LieÍde
van de scheidsrechters:
A. de Zwaanen
H . J .v a nE k
van het nationaaldamesteam:
C. de Liefde
van het nationaaliuniorenteam:
J. Stuurman
van het nationaalkadettenteam:
C.J.M.Spaltman
De bijdrage van de Dames Liga voor de nota
80/90 werd aan alle vertegenwoordigers
van de
belangengroeperingen
ter beoordelingen eventueleaanvulling
of wiizigingtoegezonden.
Hierop
is geen commentaarOntvangen,
waardoorAangenomenwordt dat men hiermeeinstemt. Vervolgenswerd dit hoofdstuktoegezondenaan het
Bondsbestuur.
BOBin de Europacup
Dank zij esn gemeentelijketoezeggingvoor de
subsidiehad de verenigingBOB zich ingeschreven voor de Europacup.Na de loting voor de eetste rondênbleek echter dat de FIBA hieÍbij een
anderpoulesysteemhadgehanteerd.
DooÍ het nist-deelnemênvan de verenigingRottêrdam-Zuidaan de Europacupin het seizosn
1978/1979diende ds nieuwe kampioenBOB
voorwedstriidente spelenin de eeÍste2 ronden,
en wd tegen de Turkse kampioenen tegen de
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OostenrÍksekampioen.WedstrÍdon die sportieÍ
gezienvoor 8OB behalvezeer grote overwinningen niets opleverden,maar Íinancissleen enorme aderlatingbetekenden.Dankzí sen eigen bijdrage van de speelstersen begeleidersvan het
tsam van BOB zelf, andere activitsiten van het
verenigingsbestuur
en de hulp van BondsvoozitteÍ Jan Bsrteling,waardooreen maximalesubsidie bii de NSF kon worden verkregen,was het
verdermeespelsnvan BOB gegaÍandeerd.
De volgenderonde hield een poule in met nog 3
teams: de kampioênenvan Bulgarije,Hongarije
en Frankrijk,Na een spannendecompetitiebleek
dat BOB de tweede plaatsvoor zich opeiste; dit
hioldin het uitkomenin de halvefinaletegen Fiat
Turijn. Pas in de tweede wedstrUd,uit in Turiln,
ging BOBten ondertegen het ltaliaansegeweld.

Ondsrtussenheeft deze verenigingwel gezorgd
vooÍ een goed stuk propagandavoor het dam6sons land.
basketballin
FIBA
Dê belangenvan de DamesLigabij de FIBA worden meestentijdsbehartigddoor de Bondsvoorzitteren de Bondsdirsctsur,die in de wandelgangen van de verschillendecongress€nbelangriiks
contactênleggenvoor de nationaleteams.
Bij de loting op 1 december 197!t te Mijnchen
voor de volgende ronden in de Europacuptoernooien heeft de Bondsvoorzíttervoor de vereniging BOB enige afsprakenkunnen maken met
toekomstigetegsnstandersIn verband met de
thuiswedstrijdenin Oud-Beijerland

Á.

I

JaarverslagRolstoelbasketball
Liga
Het aÍgelopen bestuursiaarheeft zich gekenmerktdooÍ een enormetoenamevan werkzaamheden voor het bestuur. nationalesêlectiessn
anderebêtrokkenen.Deze toên8me resulteerde
voor het bestuur in een vergaderfrequentievan
2x per maand, waarbij wij vele malen gebruik
mochtenmakenvan het bondsbuÍeauder NederlandseInvalidenSportbond. Onzó dank gaat uit
naar de gaswrijheid van de NlS, c,q. die van
J.W. vanWÍk.
Naast dê gewone bestuursvergaderingen,beraadde het Ligabestuurzich 2x met vertegenwoordigersvan de hooÍdbesturend€r NBB en
NIS inzakede integratievan de rolstoêlbasketballêrs,De voorzitter had bovendiennog zitting
in de technischecommissiebasketballvoor de
OlympischeSpelenvoor Gehandicapten1980.
Als biizondere bestuurstaak ward dit iaar een
aanvanggemaakt met de toavoegingvan 1 bestuurslidoer nationaalteam.
Alle bovenstaandewerkzaamhed€nleverdeneen
druk bestuursprogramma
op.

het bestuur melden de teruggang, om puur financiële redenen, van de activiteiten van hst
dames-en het ieugdteam.
JSmmer genoeg moest het bestuur dit jaar afscheidnemenvan de ledenH. van Dongen,G.
Schune en H. Tukker. De Íedenenvoor hun vertrek waren gelegenín de privêsÍeer. Een teÍugblik levert de navolgendebestuurssamenstelling
op in het afgelopenjaar: Mevr. L. Brekhof(voorzitteÍ), E. Barendse (vica-vootzitter),J.C. Herweijer, G.A.M. Rederingen P.H. Hamelink
(leden).
Voor de Liga als geheelvallende twee vrii good
bezochteLigavergaderingen
te melden. Hoewd
vrÏ goed bezocht, moet het hêt beíuur van het
hart, dat het graagvan iedereverenigingeen vertegenwoordigerop deze vergaderingzou willen
begroetên.Eenactisve inbrengop deze Ligavergaderingen is van essêntieel belang voor de
voortgangvan het rolstoelbasketball,
Aan specifiekezakenkan het bestuurhet volgende melden:

Het rosultaatvan dezeinspanningenvan velen is
uitgekÍistalliseerdin een goed verlopen bekercompetitie,interlandwsdstríiden,en niet te vergeten de OlympischeSpelen;de voortschn'jdende integÍatie, de goedkeuringvan ons nieuwe
wedstrildreglementen de uitbouw van de activiteiten van het geamputeerdenteam
ziin als positief punt op te merken.Als minder positieÍ moet

Competitis
De competitiekende dit jaar sen ongekendeuitbreiding met zes teams, te weten: GS Hoensbroek, GSV Raalte, GS Hoogêveen/Drente,Dê
Sleutels2, HOC en RIS 3, Jammer genoegwerden er ook twee teams teruggetrokken:lS Amsterdamen Kameleon,
Het resultaatwas dat er in totaal 24 comoetitie-

íí
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spelendeteams ingeschÍevenwaren. Deze worden ingedeeldin een le divisie(5 clubs, dubbele
comp.),een2e divisie(7 clubs,enkelecomp.)en
twee3e divisies(A en B).
Dekampioenen
zijn: Frisol/Rowic(1ediv.), Hengelo (2e div.), Drechtsteden(3e div. A) en HOC
(3ediv. 8).
In dit bestuursiaarwerd beslotenom de 1e divisie
wederomuit te breidentot zesteams.

f

J

Nationalobeksrcompetitis
Na het voortreffelijkverlopenvan voorrondenen
halvefinalewerd de ÍinaleversoeeldtussenAntilopê1 en EGS 1. Dezewedstrijdeindigdein een
vooÍ Antilope.
overwinning
Westeuropesecompetitie
Bi het bestuurwerd door de organisatoren
van
dit evenementsteun gevraagdvoor institutionalisering van het WEWBT. Na enige gesprekken
heeft het Ligabestuurbeslotenom geen diÍecte
steunte vêrlenenaan dit streven.De voortschriidende integratie op nationaal en internationaal
niveau zou mogelijkerwijs gehinderd kunnen
wordendoor zo een institutionalisering.
Het Ligabestuur zegde wel steun toe bij het goed doen
verlopenvan de Westeuropesecompetitie.
Winnaarvan het WEWBT werd dit laar Frisol/
Rowic.
Nationabsolocties
Met de voor de deur staandeOlympischeSpelên
werd het Ligabestuurgeconfronteèrdmet e€n
aanzienlilklagerebudgettoewijzingdoor de NlS.
Door het bestuur was een begroting opgesteld,
welkeca. / 80.000,- omvattê.Het was triest om
te vernemen dat daarvan slechts Í 39.500,werd tosgewezen. Deze toewiizing noopte het
Ligabestuurtot diep ingrÍpende maatregelen.
Onderde druk van de OlympischeSpelenen de
formeletoezeggingaan hêt geamputeerdenteam,
in een serder bestuursiaargedaan, werden de
beschikbaregelden voor het jeugdteam en het
damesteamdrastischverminderd,tot zelfs nihil
voor het damesteam. Het LigabestuurspÍeekt
haar grote waarderinguit voor het bogrip dat zii
in dezevan de betrokkenenmocht ontvangen.
Het jeugdteamtÍainde in hst eeÍste halfiaarvan
1980 6x in Diemen, onder leidingvan Bruce
McNeelv.
Het damesteamtraindegeenenkelekeer.
Het geamputeeÍdsnteamheeft ziin honk gevonden in de gemeenteGiessen,waar het onder l€i-

ding van Chris Ancheloneen 10-taltrainingen
hield. Het resultaat was een uitmuntende 'le
plaats in een vierlandentoernooi,kort voor de
Olympische
Spelen.
Het A-team stond dit jaar wederom onder de
tweehoofdigeleiding van coach Rob Verheuvel
en assistent-coach
Bruce McNeely. Het team
traindein zijn voorbereiding
op de Olympische
Spelenongeveer25 maal. Trainingenwerden gehouden in Diemen, De Bilt en Dordrecht. Als
specialevooÍbereidingwerd zelfstweemaalin de
Rijnhalin Arnhemgetraind.
Om in het wedstrÍdritme te komen, waren er intêrlandsgeorganiseerd
tegenBelgiê,West-Duitsland,Frankrijken Zweden.Alle wedstrijden
weroen gewonnen.
OlympischsSpêlenvoor Gehandicapten
Zo goedalsmogelijkvoorbereidbegonnenop '17
juni voor het A-team de OS. Aan het team werden in Arnhem toegevoegdeen arts. een Íysiotherapeute
en eenverzorger.
De wedstiijdencyclusbegon voor Nederlandop
23 iuni. Na overwinningenop Brazilië,Denemarken en Canadawerd Nederland
ooulewinnaar.
ln
de race naar een eventuelefinale moest nog gespeeld worden tegen Japan, FrankÍijk en de
USA. Na de deceptievan de nederlaagtegen
FrankrirkweÍd in een zinderendewedstrijd op
Íantastischewirzegewonnenvan de USA.
Het resultaatwas eenfinaleplaatsop 4 juli. Op die
avondwerd in een volle Bijnhalverlorenvan lsraê|,waardoorwij een zilverenplak in ontvangst
mochtennemen.
Dit is een resultaatdat nog nooit eerderwerd behaald, en het Ligabestuurwil iedereendio het
zijne heeft bi.jgedragenaan de totstandkoming
van dit Íesultaatharteliikbedanken.
Dat het rolstoelbasketball
een erkendevolwaardigetak vanspon is geworden,magblijkenuit de
enorme publieke belangstellingtÍdens de OS.
Meerdan 6000toeschouwerswoonden regelmatig de wedstriidenbii.
Integratie
In dit jaar hebbende integratiebesprekingen
vrijwel hun beslaggevonden.Na eenperiodevan 10
iaar voozichtig proberenlijkt een volledigeintegratiein de NBB vooÍ de deuÍte staan.
Eentweetal besprekingenvond plaatsmet afgevaardigdenvan NBB en NlS, en in de wandelgangenwerd ook heelwat besproken.
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BaíuuÍ intornationeal
De heren Bosboom en Eosch Reitz waren het afgelopen iaar lid van de intemationalescheidsrechterscommissie
van ISMGF.A titre personnel
waren zij in de zomêÍ van 1979 aanwezig op
Stoke Mandsvill6.
Tijdensde OS h6oft hst Ligab€stuurin samsnwerking met met bondsb€stuureen internationalebiieenkomstgeorganieeerd,Op deze bijeenkomst werd door de bondsvoorzitter,J. Berteling, een vorhandslinggehoudenover inteÍnationalê integratioen d6 toenaderingtot de FIBA.
Het LigabestuurslidJan Chris Herweijer sprak
over de plaatsvan geamputeerdenin internatio-

naalbaskstball.
H€t resultaatis dat ds NBB een coórdinerende
taak gaat uitoeÍenen in de inismationale clubtoemooien, dat er bespreking€nmet de FIBA
zullen plaatsvíndsn en dat d6 deelname van geamputeerdenin nationale selectiesop zo kort
mogslike termijn bi, het bostuurvan ISMGF besproksnzal gaanworden.
Tot slot spreekthet bestuurde hooo uit dat het in
het komende jaar wederom op de onmisbare
gtounvan velen mag rekenen.Dit verlicht enerzijds de bestuuÍstaksnsn andsrzÍds vaart het
basketballsrwel bijll

Rolstoêlbaskotballcompoihle1979/1980
De competitie1979/199) kendevoor het rolstoelbasketball
eenongekendeuitbreidingmet zssteams,te weten:
GS Hoensbroek
GSVRaalte

GSHoogeveen/Drente
DeSleutels
2

HOC
R I S3

Helaaswerdensr ook teamsteruggotrokken,te wetEn: lS Amsterdam1 en 2 en Kameleon.
HiêrdoorkregenwB in totsal 24 competitiespelende
teams, DEzeteamswsrden als volgt in d€ competitieingedeeld:
eerstediyi3i6:
Frisol/Rowic
AntilopeI
Antilope 1
R I S1
Arnhem

twsede dMsie:
DOV
Hengelo

dubbele
competitie

enkele
competitie

Brso'65
EGS1
Redeoss
De Ooievaars
Ds Sleutels1

RIS2
HoensbÍoek
EGS2
DenBosch
Drechtsteden
Marathon

Antilope3
Drente
HOC
DeSleutels2

enkel6
compstitie

enkela
competitie

Raalt€

Rts3

Opde Ligavergadering
d.d,22-9-1979
werdbesloten
voorhetseizosn1980/1981
deeerstedivisiewederomuit te
breidentot zestsams.

z9

Interland-en oeÍenwedstriidennationaleteams

Dames
Wedstriiden in Spanie
29 december1979,te Figueras
Spanje- Nederland
30 december1979,te Barcelona
Spanie- Nederland

Stars); N. Grootjens (Sea Devils); M. Helvoort
(RaakMeubelen).

82-69
85-76

Speelíers: C. de LieÍde, A. Blangé, l. MaarR. v.d. Meys(BOB);L. v. Reemst,
schalkerweerd,
D. Seca,F. Brakel,l. v.d. Veen(DêltaLloyd);H.
Zwanenburg(Eve & Adam Stars); M. Helvoort
(RaakMeubelenl.

F

WedstrÍdenin Engeland
19april 1980,te Londen
Engeland- Nederland
20 april 19&),te Londen
Engeland- Nederland

4a-70
61-73

Speelsters:
C. ds LieÍde, A. Blangé,l. Maar
R. v.d. Meys{BOB);D. Seca,F.
schalkerweerd,
Erakel,l. v.d. Ve6n,L. v. Reemst(DeltaLloyd);
G. de Ridder (RotteÍdam-Zuidl;H. Zwanenburg
(EveSAdam Stars);N. Gootjens(SeaDevils).
ToeÍnooite Szolnok(Hongarije),
n
mzl aptills}Í)
Nederland- Hongariie
Jo€goslavië- Nederland
Nederland- Cuba
Rusland- Nederland
Nederland- HongarijeB
í

61-57
53-52

n-8

8't- 53
tz-ca

Sp€€lsters:C. de Liefde, A. Blangé, l. Maar(BOB);D. Seca,F. Brakel,l. v.d.
schalkeÍweeÍd
Veen, L. v. Reemst{Delta Lloyd}; G. de Ridder
(Rottcrdam-Zuid:H. Zwanenburg(Eve I Adam

Wedstriidentegen Canada
29 april1980te TubbeÍgen
Nederland- Canada

63-62

Speelsters:C. de Liefde,A. Blangé,l. MaarschalkeÍweerd
{BOB);L. v. Reemst,F. Brakel,D.
Seca,l. v.d. Veen,Y. VerhoevenlDelta Lloyd);
H. Zwanenburg(Eve& Adam Stars);W. Kazius,
G. de Ridder (Rotterdam-Zuid);M. Helvoort
(RaakMeubelen).
30 april 1980te Rosmalen
NedeÍland- Canada

lm -63

Speelsters:C, de Liefde,A. Blangé,l. Maar(BOB);L. v. Reemst,F. Brakel,D.
schalkerweerd
Seca,l. v.d. Veen,Y. Verhoeven(DeltaLloyd);
H. Zwanenburg(EveI Adam Stars);W. Kazius,
G. de Ridder {Rotterdam-Zuid),M. Helvoort
(RaakMeubelen).
Kwalificatietoernooi
OlympischeSpelente Varna,
Bulgarije,
van5 t/m 15mei 1980.
Nigeria- Nederland
33- 107
Bulgariie Nederland
74-ffi
- China
Nederland
55-67
Spoel$eÍs: C. de Liefde, A. Blangé, l. Maarschalkerweerd(BOB); L. v. Reemst,D. Seca, L
v.d. Veen, F. Brakel,Y. Verhoeven(DeltaLloyd);
G. de Bidder,W. Kazius(Rotterdam-Zuid);
M. v.
Helvoort(RaakMeubelen);H. Zwanenburg(Eve
& Adam Stars),
ïrainer/coach:J. Pelk.

MeisjesJunioren
EuropeesKampioenschap,20 t/m 29 iuli 1979op
Sicilië(ltalié)
Voorronde
Hongarije- Nederland
Rusland- NedeÍland
Nederland- Frankrijk
7e llm 12eplaats

96-60
vz-55
55-82

Belgié- Nederland
Nederland- Bulgarije
- Finland
Nederland
Polen Nederland
Eindstand:
'1.
Rusland
2. Hongarije

5 1- 7 8
(naverlenging)
69-88
70-44
62-59
7. Finland
8. Bulgarije
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3.
4.
5.
6.

Tsjechoslowakije
Joegoslavié
ltalië
Roemenië

9. Polen
10. Frankrilk
11. NedeÍland
12. Belgiti

A. Blangé,l. de Vroet, A. Scharloo
Spoelstors:
(BOB); N. Druif {Voorburg);A. van Helvoort
(Attacus);A. Hoekstra(OSG);M. Klos (Juventus); V. de Laat (Raak Meubelen);B. Mittendorf
(JollyJumpers);L. Pors{SV Noordkop);l. v.d.
Veen,Y. Verhoeven(AMVJ/Amsterdam),
Trainer/coach:
D. de Liefde.

MeisjesKadetten
driks(BVLeiderdorp);
C.vanSchie(MSV);S. de
Ligt{GreenEagles}.

te Helsinki
15 en 16 oKob€r 1979:Wedstrijden
(Finland).
Finland- Nederland
59-70
81-Gt
Finland- Nederland

3 en5 aprif19&):wedstrÍdentezangoza
(Spanjel.
Spanje- Nederland
Spanie- Nederland

18en 19 oktober 1979:wedstrÍdente Stockholm
(Zweden).
76-47
Zwodon- Nodsrland
67-8
Zweden- Nederland

4f,-4/.
66-61

Speelrters:G. Maas (Raak Meubslsn); A. Vollaard{BOB);E. Kroeze,C. Lansink(Jolly Jumpers); M. ter Laak, M. Hslling, C. van Schie
(MSV); E. Hogonboom(BV Voorburg);S. ds
Ligt (GreenEagles);A. Keur (HooÍddorp);M.
v.d. Horst(JRCBoxtel).

Sp6.lrt6rs:E. Kroeze,M. OudeElboÍink(Jolly
Jumpers);M. Terlaak,M. Helling,C, van Schia
(MSV); Y. Hoolboom(Noordkop);W. Visser
(BOB);E. Ramler{BV Voorburg);S. da Ligt
(Gren Eagles);A. Keur (Hoofddorp);M, v,d,
HoÍst{JRCBoxt6l};H. Buursink(Uitsmiiters}.

Kwalificatietoernooivoor Europees Kampioenschapte Kuopio (Finland),van 18 t/m 20 april

Vterlandentoernooi
te Koksijde(België),van 27
t/m 29 december1979.
N6dórl8nd- Frankriik
België- Nedgrland
Engeland- Nederland

r9&.

Zweden- Nederland
- Finland
Noderland
Nederland- Polen

70-67
66-54
68-61

Speelrterr:M. v.d, Horst(JRCBoxtel);A. Keur
(Hoofddorp);
M. Hslling{MSV);J. Hoolboom
(Noordkop);
E, Ramler{BV Voorburg);E. Kroeze. M. OudeElbsrink(JollyJumpsrs);A. VoF
laard(BOB);G. Maas(RaakMeubelen);
J. Hen-

57-42
n-ffi
47-4

Speelrterr: G. Maas (Raak Meubelenl;A. Keur
(HooÍddorp);M. v.d. Horst (JRC Boxtel); A.
Vollaard(BOB); M. Helling,C. van Schie, M.
Terlaak(MSV); E. Kroezs(Jolly Jumpors);M.
Geluk(BOB);L Bergsma(Gymnova).
Trainer/coach:
H. v. Haver.

Heren
Toernooiin Nederland,11t/m 13april 1980.
1l aprilte Zwolle
Nederland- Rusland

r/- l(E

(Frisol/R);
R.Ridderhof
Spelerr:
S. Bruinsma,
J.

tr

Woudstra, M. Plaat(Parksr);A, Fabor,C. AkeÍboom (Nashua Den Bosch); B. Kragtwijk, Ê,
Griekspoor (Delta Lloyd); A, van Halfteren
{Punch);E. Hagens(EveI Adam Stars);P. van
Solm,W. Bênschop(BOB).

f

31

12àprilts Amstelveen
- Tsjechoslowakiiê
NEderland

a.-97

(Frisol/R);S. Bruinsma,
Spelcn:R. Ridderhof
J,
(ParkeÍ);
Woudstra.M. Plaat
A. Faber,C. Akerboom{NashuaDen Bosch};B. Kragtwijk(De}ta
Lloyd);N. Boots(Amstelvesn);
A. van Helfteren
(Punch);
(EveA AdamStars);P. van
E. Hagens
(BOB).
Solm,W. Benschop

Spanj€- Nedsrland
- Rusland
Nederland
FrankrÍk Nederland

8l -87
75-91
75-96

Spohr.: R. Ridderhof(Frisol/R); D. Cramer,A.
Faber, C. Akerboom (Nashua Den Bosch); M.
Plaat, S. Bruinsma, J. Woudstra (Parker); R.
Wiel {Amstelveen);E. Griekspoor.B. Kragtwijk
(OeltaLloyd);A. van Helfteren{Punch);E. Hagens(EveI AdamStars);P. v8nSolm(BOB).

Toernooite Bremerhaven
van
{West-Duitsland),

T

e

18t/m 20 april 19fl).
lsíaêl- Nederland
Nederland- Finland
W6st-Duitsland- Nedsrland

69-76
72-74
&r-67

(Frisol/R);
Spelerr:R. RidderhoÍ
D. Cramer,
A.
Faber,C. Akerboom(NashuaDen Bosch);M.
Plaat,S. Eruinsma,J. Woudstra(Parker);R.
' Wiel (Amstelveen);
E. Griekspoor,
B. Kragtwiik
(DeltaLloyd);A. van Helfteren(Punch);E. Hagens{Eve& AdamStars},
TooÍnooite Palmade Mallorca(Spanje).van 24
tlm27 aoil19fIJ

Kwalificatiêtoernooi
OlympischeSpelente Lugano (Zwitsêrlandl,van 6 t/m 12 mei 194).
Nederland- ltaliê
65-95
Bulgarije- Nederland
75- 103
Nederland- West-Duitsland
62-73
Spelerr:R. Fidderhof{Frisol/R);D. Cramer,A.
Faber,C. Akerboom(NashuaDen Bosch);M.
Plaat,S. Bruinsma,J. Woudstra (Parker);R.
wiol (Amstelveenl;B. Kragtwijk (Delta Lloyd);
A. van Helfteren (Punchl; E. Hagens (Eve &
AdamStars);P. van Solm(BOB).
ïrainêr/coach:J. Sikking.

JongensJunioren
Zeslandentoernooi
te Brugge(Belgiê),van ?

r e

t/m 30 december1979.
Belgiê- Nederland
Nêderland- Zweden
Nederland- Luxsmburg
Finale:West-Duitsland- Nedorland

58-56
67-55
92-57
62-63

{AMVJ}; P. Georgiadês(Sea Devils);P. v.d.
(Gratama/DSS);
Heuvel(BC
Markt);R.Emanuels
(Ymir);
K. Vriesema
W. BogaaÍd(Frisol/R);
B.
(Nepomuk);
Vsen{CrackerJacks};
J. Kuipers
M.
deWaard(Frisol/
R).

Spclcn:W. Bogaard,M. deWaard(Frisol/Rl;R.
(TetraDevils);M. de Jager,A. v,d.
Emanuels
(BVGroning6n);
Ark,M.S.Houttuin
K. Zoutman
(Ymk};J. Kuipers
(Ne{v.d.Jagt);K, Vriesema
(BCMarkt).
pomuk);
P.v.d.Heuvel

Kwalificatietoernooi
Europees
Kampioenschap
tè
(Portugal),
Lissabon
van16r/m 20april1S0.
Nederland- Spanje
52- 97
Engeland- Nederland
68-84
Nedarland- Portugal
55-73
Bulgarije- Nederland
96-64

Toernooite Jesenik(Tgjechoslov\rakiie),
van 20
t/m 23maart1S.
Tsiechoslowakiie
A - Nederland
97 -53
Tsjechoslourakilo
B - NedeÍland
74 -78
Polen- Nederland
89-57
Weí-Dui$land- Nedorland
72-4Íl

Spelerr: K. Vriezema(Ymh); M. de Waard, W.
Bogaard{Frisol/R);M. de Jager(AMVJ);P. v.d.
Heuvel(BC MaÍkt); B. Veen (CrackerJacksl; N.
Theil (HooÍddorpl; P. Georgiades(Sea Devils);
R. Emanuols(Gratama/DSS);J. Kuipers(Nepomuk).

Spolors:N. Theil(BV Hoofddorp);M. de Jager

Trainsr/coach:
R. Tuinstra.
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ResultatenEuropacupwedstriidon
van Nederlandseclubteams
EuropacupI Heren
NashuaDen Bosch
1eronds
NashuaDen Bosch- UBSC(Oostenrijk) 96 - 84
NashuaDenBosch- RoyalFÍeshAk (België)
10/.-82.
- NashuaDenBosch
SC Moderne{Frankriik)
UBSC- NashuaDen Bosch
NashuaDenBosch- SC Moderne

89-85
68-67
94-65

HalvsÍlnals {in poulovorm)
Maccabi(lsraèl)- NashuaDen Bosch
Sinudyne(ltaliê)- NashuaDen Bosch

87-86
Tl -70

NashuaDen Bosch- Panizan(Joegoslavië)
9Í -65
NashuaD6n Bosch- KK Bosna(Joegoslavië)
76 -78
RealMadrid(Spanje)- NashuaDen Bosch
NashuaDenBosch-.Maccabi
NashuaDsn Bosch- Sinudyne
Partizan- NashuaDen Bosch
KK Bosna- NashuaDen Bosch
NashuaDen Bosch- RealMadrid

v.-76
54-63
80-76
7 7- 8
95-91
75-75

F

Europacupll Heren

PaÍkol
KwartÍinales(in poulevorm)
Parker- Caen(Frankrík)
- Parker
(Griekenland)
Panathinaikos
Gabetti(ltaliê)- Parker
Caen- Parker

ParkeÍ- Panathinaikos
Parker- Gabetti

106'-Tt
88-86
100- 86
a1 -92

Halvefinalos
Parker- P. Emerson(ltalië)
- Parker
P. Emerson

95-86
1W
1',1287 - 8Íl
93-85

EuropacupI Dames

BOB
1o ronds
BOB- DSISK (Turkije)
D S IS K - B O B

1t3- 28
rts- 101

2e rcnde
- BOB
ABC Donau{Oostenrijk}
BOB ABC Donau

84-88
107- 59

3e ronde(in poulevorm)
BOB- BSEBoedapest(Hongarije)
- BOB
CUC(Frankrijk)
- BOB
Mineur(Bulgarije)
- BOB
BSEBoêdaoêst
BOB- CUC
BOB- Mineur
HalveÍinales
BOB- FIAT(ltalié)
FIAT- BOB

ffi-72
8/.-67
1 @- 7 4
80 - 4Í)
79-74
88-79
76 -78
74-5€

f,

.í5

Jaarverslag
Commissie
van Beroep
De Commissie
van Beroeoin nieuwesamenstel
ling had haar eerste vergaderingop 22 oktober
1979.De verslagperiodêloopt vanaÍ dezedatum
'l
tot aan .iuli1980.De voorgeschiedenis
en wi.ize
van benoemingzijn zaken die zich in andere
gÍaemiavan de NBB hebbenaÍgespeelden behoren niet tot de werkzaamhedenvan de commissie waarover in dit verslag verantwoording
wordtafgelegd.
is achtkeervergaderd.De te
In de verslagperiode
behandelen
zakentreft U in onderstaande
staat
aan.
Als betrekkelijkenieuwkomersmet betrekkingtot
tucht- en geschillenrechtspraak
besteeddende
ledenvande Commissie
veeltiidaan
aanvankeliik
de haar voorgelegdezaken. Het streven van de
Commissiewas enerzijdsgerichtop zorgvuldigheid en anderzijdsop snelheidin de aÍdoening
vanzaKen.
Een gemis waar de Commissiereeds snel op
stuitte was een doorslaggevendebewiisvoering
in slrafzaken.De Commissievond het onbevredigend,dat op basisvan de schriftelijke
verklaring van één scheidsrechterrecht moest worden
gedaan. Waar mogeliik is de tweede scheids-

)

rechtermede gehoord. De Commissieis over
dezeaangelegenheid
in contact getredenmet de
Tucht- en Geschillencommissie.
Oe Commissieheeft voorts een aantal wijzigingen met betrekkingtot het reglementTucht- en
voorgesteld.DezebetreÍGeschillenrechtspraak
fen onder meer het verderinDerkenvan misbruik
van de schorsendewerkingvan het beroep.
De Commissie
is voortsvan mening,dat de veÍenigingenonvoldoende
bekendzijn met de reglementen van de NederlandseBasketballBond.
Vaakis onduidelijkwelke grievenklagerof appellantnaarvoÍenbrengt.
Bt het in acht nemenvan terÍrriinen
ên het voldoenvanwaarborgsommen
houdtde Commissie
stÍikt de hand aan de daarvoorgegevenbepalingen.
Desamenstelling
vande Commissie
was:
J.G.M. Sterkman
voorzitter
Mr. J. B. Vallenduuk secÍetaris
Drs.K. van DÍk
lid
lid
J Hórchner
D. vanTeerns
lid
J. B. Vallenduuk,secretaÍis.

Jaarverslag
Tucht-en Geschillencommissie

t'

?

Degebeurlsnissenop en rond de veldenmaakten
het ook dit iaar noodzakelijkvrijwelw€kelijkseen
zitting te houden. Niet minder dan 374 zaken
werdenaan ons voorgelegd,hetgeenten opzichte van voorgaandiaar sen toenemingmet meer
dan 20% betekende.Het begeleidenvan de hieraanverbondenpapierstroomwas ook dit iaar bij
onze administratrice,mevr. G. Wink, in vertrouwde handen.Voor een inzicht in de behandelde zaken, mede in Íqlatie tot eerderejaren,
wordt verwezennaaronderstaandoverzicht.
Deopgetreden
stijginglaatzichhelaasmaarvoor
een beperktdeel verklarenuit een toegenomen
aantal spelenden. Coaches en spelers bliiken
steedsmeer oÍoblemente hebbenmêt het aanvaardenvan de leidingvan de scheidsrechteÍ.
Zoals in de spelregelsuiteengezet,kan alleen in
onderlingesamenwerkingtussenspelers,coaches
en officialsde wedstíijd tot een goed einde wordengebracht.
DeTGCis van meningdat eentoênemendaantal
zakenzijn oorsprongvindt in tekortkomingenin

de organisatievan de arbitrage. BÍ een steeds
groter wordend aantal klassenonttrekt de veÍantwoordeliikeinstantie zich aan de spelregeltechnischeeis om wedstriidenonder neutÍaleleF
ding te latenspelen.Wi.jworden geconfronteerd
metgevallen
waarop grond'r'anlocalereglementen beidescheidsÍechtersdoor de thuisspelende
vereniging werden geleverd. Helaas vond een
aantal, soms te jeugdige, scheidsrechtersin dit
soort reglementeringten onrechteesn basis om
ook aan de arbitÍagezelÍ haaronpartijdigheid
te
ontnemen.
Ook in de gevallenwaarbijdoor beideteams één
scheidsrechterwerd geleveÍd kwamsn Írequent
oroblemenvoor. Kenmerkendvoor deze situatie
is een citaatuit éénvan de dossiers:"Nadat de
tweedehelftwas begonnen,bleekdat de scheidsrechter van (X) gewoon doorging met partijdig
fluiten.Automatischdeedik dattoenook."
is het dat vanuitde hoogstedivisies
Opmerkelijk
relatiefweinig strafzakenaanhangigweÍden gemaakt, dit ondanks het feit dat de op het spel

g

staande belangen in do wedstrijden daar vaak
zs€rgroot zijn,
Eengeoefenden goed begeleidschsidsrochtorcorps heeft hst kennelijk in zich eventuelopÍoblemenin de kism to smoÍen, zodat incídonten
zeldenhet niveauvan gsn strafzaakb€hoêvsnt9
bereiksn.
Dat op hst lagere niveau kadertêkoÍt esn rol
speelt is ons natuurliik bekond. Dit nsemt niet

weg dat de werkzaamhedsnvan de TGC in deze
situatiê toch wel worden bemosiliikt,daar onzs
b€oordeling immers goeddealsgebaseerd zou
moaton zijn op rapportenvan neutrals officials.
Het is dan ook te hopen dat de rayonser snel in
slagen evsnwicht te brengen tuss€n het aantal
spelend6nen het daarvoor benodigde competente kader.

Ílr,W.vanBracht.s€crotaÍir.
ovEnzrcHTT.G.c.zaKEl{
r97S/80

1Í|74n9

%
Sp.l.r

v.rq[

20
30
48
5
12
í6

Hrcisins
lichamelijke
rsr€sd€

coldfi f!rut

1.|76t77

%

%

%

%

Ë'

oÍíici.l

bêlêdiging

combin.tiei

1977D4

%

v.n bovenir.ándá
SUB.ÍOÍAAL

l3l

ll

t1

37
8
15
t6
tt5

24
5
13
17
92

37

9
ll
17

u

12
57

7
2l
27

t6
14

7
a

22

70

23

to
50

25

oíici.l

bilediging
b€dísi9in9
lichámêliikê ágrelsi€
combinatio3 van hel bovenli6lndê
SUE.TOTAAL

l0
7
I

4
I

4
tl

!

:

,

.

2A

7

7
bedrêiging
licham.lijke ágrêrriê

*

24

r€

4
40

7
37

50

31

6

I
2

2

15

21

I

8
4a
9
43

;

1

I
7

2
9

5

I

22
25

SU8-TOTAAL
G..n ,rÍí op!.|.!d
s.pot
ao.kin!
G.rclÍl
Khcht
TOTAAL AANTAL ZAKEN

17

5

59
l4

l6

50

t8
a

l3
2

I
54
45

í)
27

2
4

2

ToegÊwêz6n Gedeeltelijk Niet bostemd
voor CvB
a. B€roepentegenuitspraakTGC in e.n
stráfzaák

1 9 ,)

4

5

b. Eeroep€n tegen uittpraak TGC in een
g€sdril
c. Opkomon tegen
be.lissingbon&iní8ntie

8

4

3t')

t3

d. Niêt bêslemd vooÍ
CvB

1l waarvan
2 dooreenscheidsÍechter
2) waárvan
3 overgenomen
vónvorig€CvB

5

5

8

17

I

íF-
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JaaruerslagBondEpÍotestcommissie

,ï

Door het níet behandelenvan het gewiizigde
der
op de NaiaarsvergadeÍing
wedstriidreglement
NBB van 29-9-79bleef de commissienog voor
het seizoen79180volgenshet oude wedstÍiidreglementbestaan.
Er werden dit seizoenveertien protest- en dris
beroeoszaken
door de commissiebehandeld.Dit
is t.o.v. het vorigeseizoeneen dalingvan 38%.
Van de ingediendeprotestenwerden er zes toegewezen,óénwerd afgewezen,vtf werden doorgezondennaarde resp,ligabesturen
c.q. rayonwedstriidcommissies,
één werd niet-ontvankeltk
verklaard,terwijl één vereniginghet door haar ingediende protest introk. De protesten waren
slechtsafkomstig uit de rayon- en bekercompetitie.
Twee beroepszakenwerden toegewezenen een
Nu het
derdekon nog niet wordenafgehandold.
pp de Vooriaarsvergadering
van 14juni 1980aangenomenwedstriidreglement
de protêsten,zowel
van de heren-als die
in de competitiewedstrijden

van de damesliga,uitsluit,werd daarmeedit stuk
rechtspraaknaar de geschiedenisvan de NBB
veÍwezen.
Door handhavingvan de protestenop regionaal
en bekerniveau,maar door aÍschaÍÍing van beop dit terrein, zal in de toeroepsmogelijkheden
binnende NBB
komstdezevormvan rechtspraak
moeilijkvan de grondkomen.
Desamenstellingvan de Bondsprotestcommissie
der NBB in dit allerlaatsteverslagjaarwas als
volgt:
voorzitter
A. Renout
M. Buitenhuis
secretaresse
tid
H.Snel
plv. lid
G. Brinkman
plv. lid
C. de Roos
Tot slot wil de commissiede medewerkersvan
het BondsbuÍeaudankzeggenvoor de prettige
samenwerkingin dit laatste verslagjaarin deze
constellatie.
M. Buit€nhuis,secretarosso.

MedischeCommissie

'l

Her "vrÍbliivende" ÍunctioneÍenvan de commissie lijkt iets meer gereguleerdte gaan worden
door esn aantalformele en informelecontacten,
geóntam6órdvan bondsbestuutz
iids. De nu ontstane structuur is zodanig,dat er meer activiteit
van de commissievalt ie verwachten.
De samenstellingvan de nieuwe commissiezal
alsvolgt ziin:
J. lJzerman,arts
R. Best,fysiotherap€ut
en ondergetekende.
Voorlopigzal de begeleidingop medischgebied
vêrzorgdworden door J. lJzerman,m.n. voor

wat betÍeft de Dames Liga en vertegenwoordF
gende damesteams,en door E. Jagor voor de
TopsportLigasn hun vertegenwoordigingen.
De arts die het nationaleherenteambegeleidde,
H. v.d. Krabben,heeft om p€rsoonlijkeredenen
in mei van dit raarbedankt,waardoorondergetekendehet nationaleherentsamo.a. naar Majorca
begsleidde.
Een aantal min of meer knellendevraagstukken
zullen het komendeseizoenzeker nader aan de
orde komen en hopelilk een reëleoplossingvinden.

E.Jager.
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JaarverslagReglemantscommissie
is in het afgelopeniaar
Do reglemsntscommissie
geenênkeleks€r alszodanigbiiêengekomen.Hêt
woord "commissis" is dan ook eigenlÍkwat mísplaatst. Het werk werd door een aantal (vermeende)specialistenop Íeglementsgebied
atzonderlïk gedaan.Dit was tevoren door het bondsbestuurop haarinitiati€Ímet ondergetekendeaÍgesproken,aangszien ds reglementscommissie
hgtvoorgaandeseizoenniet goed functioneerde.
Dit was medehet gevolgvan het feit dat er vooral
puur juridischezaken mat een algemeen-organisatorisch karakter op de agenda stonden. Het
werk van dê individuelecommissieleden
bestond
uit het controlerenen becommentariëren
van de
door het bondsbostuuÍof ligabestuurontworpen

reglementenen statutsn, rêspectieveliik
wijzigingen daarvan.
Sommígenis dezêwÍze van weÍken goed bevallen, anderenminder.Aangêzionthans het grootste weÍk ten aanzienvan de rsglemêntenen statuten, althansvoorlopig, is verÍicht, kan de procedure van het afgelopenseizoenvoorlopig gahandhaafdblijven. Dit neemt overigensniet weg
dat een plenairebiieenkomstvan de commissie
nuttig en wenselijkis, indÍen er minder "specialistische" onderwerpen aan de orde zijn, maar
bilv. zaken die zuiver baskstballtechnischeen
-organisatorische
regelingbehoeven,
W. Meilling.
Ê

JaarverslagBondsWedstriidGommissie
De BondsWedstrijdCommissieheeft het afgelooenseizoenbestaanuit 2leden,t,w. J. HórchneÍ
sn D. Wesselsz,die tot taak hebbengehad adviserendop te treden ten behoevovan bondsbestuur, liga'sen rayons,op grond van de door het
Bondsbsstuuropgesteldetaakopdracht.
Door met namèJ. Hórchnerzijn vele activiteiten
ontwikk€ldten aanzienvan de afzonderlijkewedstrÍdreglementenvan de afdelingen,waarvande
meêsteop tÍd en goed zijn aÍgewikkeld.
VeÍd6rhebbenwij vier vsrgaderingenuitgeschreven, waarvoor alle wedstrijdlêidersvan zowel
rayonsals liga's waren uitgenodigd.De belangstellingwas in hêt begin niet groot, maartijdens
de laatste vergadering werd (mede door een

rondschrijven van de bondsvoorzitter) slechts
gemist. ïjdens deze
één ligavertegenwoordiger
vergaderingenwerd gestÍeefdnaar een zo goed
mogelijkeafstemming t.a.v. competitiesen bskertoernooien.
Nu diversezaken zijn afgerond,zoals wedstrijdreglementenen nota g), hebbenwij wel moeite
om eeniuistêwiizevan functionerente vinden, Er
zijn hierdoorsterketvvijfelsbij ons gerezenof de
BWC in de huidige opzêt een werkelijk goedê
functie in de toekomst kan vervullen, hetgeen
ons misschienzal doen besluitends activitêitgn
binnende BWC te beêindigen,

J, Hórchnor
en D. Wolrelrz.

Eindstanden
competitie,kampioenen
ên bekenvinnaars
Herenkampioenen:
Eredivisíe:
NashuaDen Bosch
EerstedivisieA: HatransTonego
EerstedivisieB: Tekkels/Jumoers
Dameskamoioenen:
Eredivisie:DeltaLloyd
EerstedivisieA: Sea Devils

EerstedivisieB: PaÍksr
Bekarwinnaars:
HerenB beker:PSV
Jongensbeker:BV Groningsn
DamesB beker:Anouilla
MeisjesbekêÍ:Noordkop

íi.

Eindstanden
seizoen1979/1980
UitslagenPlay-offsErodivisieHeron

HerenErsdivisie
-1. Parker
2. NaghuaDen Bosch
3. Amstslveen
4. NationaleNed./DonaÍ
5. EveI Adam Stars
6. Punch
7. Frisol/R
8. BOB
9. DeltaLloyd
10. Rotterdam-Zuid
11. BV Groningen
Delta Lloyd, Rottêrdam-Zuiden BV
gedegÍadeerd.

40
74
4068
4060
40
48
404/
4042
4036
40
28
&26
40
10
Q4

Groningen

EerstedivisieA
l. HatransTonego
2. Noordkop
3. Werkendam
4. Celeritas
5. The Wolves
6. ASVU
7. Orca's
8. Akrides
9. Achilles
10. Ymir
11. Hoofddorp
T2.US
13. Cangeroes
14. Mosquitos
Cangerossen Mosquitosdegraderen.

F

26€

m/m

xi
38
2634
2634
2tà 32
%n
26?8
26 22
zo

to

26
z3
26

14
12
10

m

4
42
q
36

m2

Heren EersteDivisis B
1. DeTekkels/Jumpers
2. SOV Bernisse
3. NiissenTrotters
4. BV Zaandam
5. BC Paulus
6. BC Markt/Utr.
7. Coveco/BSW
8. AMVJ AmsteÍdam
9. Hsnogballers
10. Sphinx
1 1 . D eG e r m a a n
12. JRC Boxtel
13. Kimbria
14. Arrows
Kimbriaen Arrows degraderen.

26
26
26
26
26
26
26
25
26
26
26
2ti
25

a
n

zè

24
2.
18
l8
14
12
10

NashuaDen Bosch- Amstelveen
ParkeÍ- Nat, Ned./Donar
Amstelvêen- NashuaDen Bosch
Nat. Ned. Donar- Parksr
NashuaDen Bosch- Amstelveen
PaÍker- NashuaDenBosch
NashuaDen Bosch- Parker

63-62
94-83
76 -73
a7 - 102
70-63
69-74
73-72

PromotiêwedstÍÍden naar de Ercdivisie
HatransTonego- Tekkels/Jumpers
Noordkop- SOV Bernisse
SOV Bernisse- HatransTonego
Tekkels/Jumpers- Noordkop
Noordkop- Tekkels/Jumpers
HatransTonego- SOV Bernisse
- HatransTonego
Tekkels/Jumpers
SOV BeÍnisse- NoordkoD

104- 95
79-75
71 -87
79-81
89-75
85-76
79-l0É.
8 1- 8 4

DamesEredivisie

66
36
1. DeltaLloyd
Al
2. BOB
36
36
60
3. Rotterdam-zuid
4. BlueStars
364/
36
34
5. EveI Adam Stars
6. Voorburg
3525
26
35
7. JollyJumpers
18
36
8. RaakMeubelen
36
10
9. JRC Boxtel
,IO.
DAS
362
Eve & Adam Stars, Voorburg en Jolly JumpeÍs
twee winstpuntenin mindering.
JRC Boxtelen DAS gedegradeerd.
DamesEersteDivisieA

2A 46
1. SeaDevils
?842
Amstelveen
2.
28
36
AMVJ
Amsterdam
3.
28
30
4. GroeneUilen
%30
5. SOV Bernisse
2A 30
6. BV Groningen
10
28
7. Dê Germaan
2A
10
8. Attacus
54-49
GroeneUilen- SOV Bernisse
GroeneUilen promoveert naar de promotiedivisre.
Attacusn.o.
Attacus- Dê Germaan
Attacus degradeert.

38

Uit.lagen promotiow€dstÍiiden Dames
van Rayonr naar do oorrto divirls

DamesEersteDivisieB.
1. Parker
2. Juventus
3. Olympia
4. US
5. BlackEagles
6. Cangeroês
7. RacingAmsterdam
8. BCWerkendam
BCWerkendamdegradeert.

?a52
n16
?a30
?a28
?824
?n20
2n20

49-47
Ymir - Amical
75-57
Zeemacht- Smit Slikkerveer
5./-Gf
Amical- Zeemacht
Dynamo'70 - Ymir
67-4
Smit Slikksrvoer- Amical
Gr-50
76-50
Zeemacht- Dynamo'70
Dynamo'70 - Smit SlikkeÍvser
59-63
Ymir - Zeemacht
56-81
69-55
Smit Slikkerveer- Ymir
43-57
Amical- Dynamo'70
Zeemachtên Smit Slikkervesroromoveren.

a2

f

Liga
EindstandenRolstoelbasketball
EeBte divi3i€:
1.
FÍisol/Rowic
Í6
15
1
12
2.
Antilope
I
15
3
Arnhem
3.
16
6
10
RIS
4.
1
Í6
5
11
2
5.
Antilope
15
114
Niet gespeeld:
Antilope 2-Antilope 1.
lS Amsterdam 1 teruggetrokkenvoor de aanvangvan de competitie.

30
24
12
10

1350-590
1211-687
680-1008
609.1153
615-'tO27

20
14
12
12

483-322
459-426
499-449
524-409
377-408
4OA-487
317-566

Tweededivisie:
Hengêlo
1.
11
10
I
B|SO ',65
127
2.
De Ooievaars
tz
o
3.
o
4.
EGS
1
l1
6
Redeoss
5.
126
6
DOV
125
6.
7
7.
De Sleutels
1
12
1
11
Niet gespeeld:
EGS 1 -Henqelo.
Eindrangschikking
nrs.3 t/m 5 ingevolge
onderlingewedstrijden.

t0

Derdedivisie-A-i
q
o
Drechateden
1.
RtS
2.
I
7
EGS
10
3.
Marathon
4.
10
5
5.
Den Bosch
10
Hoensbroeck
10
1
6,
RIS 2-Drechtsteden
64-64 niet in de uitslagverwerken.

0
2

18
14
10
10
4

413-20€
500.246
295-300
305-250
204-439
167-440

0

20

4

12
8

4 9 9 -1 9 1
299-252
341.286
295.309

E

8
o

DeÍdedivisie-B-:
1.
ir.

4-

HOC
Antilope
Raalte
Drente

10

10

o

o

10
9

6
4

f,
i

*)

s.RrS38
6.
DeSleutefs 2

7
I

10

2
2

149-329
181-398

Niet gespeeld;
DÍente-RlS3 en Antilope3- RIS 3.
wedstrijdvan belang.
Bii geliikaantalpuntenis de uitslagvande onderlinge
Bekerfinale:
Antilope 1-EGS 1

103-44
Doorn,mei 1980.

Jaarverslag
Bondscommissie
Opleidingen

t

lt

Dit is hst eerst€vsrslag,sindstien iaar, waarin bÍ
de samenstèllingvan de commissiedê naam van
Jaap Hórchnsrontbreskt. Eentieniarigeperiode
waarin organisatorischen basketball-inhoudelilk
het cursuswezonbinnen de NBB volop aan veranderingonderhevigis geweest.Eenperiodeook
vol van formaliteiten, waarvan nu hopelijk de
vruchtengepluktkunnenworden.
In dit verslagraaÍheeft de commissiede volgende
g6kend:
samonstelling
B. Rosêbssk : voorzitter,coórdinatie;
A.A. Rolvink : sscrstaris,secretaristechnischewerkgroep,evenêmenten
ên financiën;
A.J. Kallenberg: vice-voorzitteÍ,technische

zaken,voorzitteÍtechnische
werkgroep;
W.M.J.M.
: docentencorps,technische
v.d. Sommen zaken,begeleiding
CIOS-sen;
J. Koper
: technischezaken,mini-, jeugden recreatiebasketball.
Aan de commissieis als "ambteliik secretaris"
toegevoegd,belast met uitvoerendewerkzaamhedênen cursuswezen:B. Barens,medewerker
van het bondsburêau.
In dit verslagjaarheeft een technische werkgroep,bestaandeuit A.J. Kallenberg,
A.A. Rolvink,W.M.J.M, v.d. Sommen,J,M. Janbroers,
A.J. Kippersen J. Koperde laatstehandgelegd
aanhetTB-cursusboek.

Curlrsen
gehouden,te weten:
In dit verslagiaaíwerden een achttal trainêrscursuss€n

I

I

il

l.
2.
3.
4.
5.
6.

e!êc!$

zutphen
Groningen
Alphena.d.Riin
Leeuwarden
Haarlem
Amsterdam

Resultaten:
TA-qrÍsussen
Zutphen
Le€uward€n
Ha€Ílem
Amíerdam
TBq.rrsusen:
Groning€n
TC.c!rsus:
Alphena.d. Rijn
TOTAAL 79-80

Organisatie:
RayonB
RayonA
BCO
RayonA

Cursusleider:
C. van Loon, Niimegen
8.R. van Stempvoort,Groningen
J. Hórchner, Amsterdam
A. Hagendoorn,Damwoude
J,W. van Waarde,Heemstede
B. den BÍoedeÍ, Amsterdam

!ypg
TB
TC
TA

RayonC

TA

RayonC

TA

I

l

23
15
21
16

184
11
142
120

11

t0

0

I

20893
106
73

17

16

1

2
4

I
ll
lll
lV

aantaldeelnemersexamen
aantalgeslaagden
aantalgezakten
aantal herexamens

40

De cursuss€nziin dit jaar vooÍ hst o€rst door de
rayons goorganisogrd. Deze organisatorischê
schaalveÍgrotinglijkt op dit ogenblik tot een
stagnatiein aanvraagen uiwoeringte lsiden. De
commissieis echtsÍ van mening dat bil een verderê organisatorischeuitbouw van de rayons
dezekinderziektewel zalverdwijnen.
De organisatievan de Trainer-C-cursusheeft de
commissiedit jaar veel werk en hoofdbrekens
bezorgd.Dank zij de hulp van de cursusleiding,
mei. M. Buitenhuisen dhr. J. Hórchner,is zij eÍin
geslaagddezecursustot een goed eindets bÍengen. Ev€nalsna de cursusin 1972zal ook nu met
docentênen deelnemersde cursus geëvalueerd
worden, Ds resultaten hiervan zullen gebruikt
worden bij de voorbereidingvan de volgênde
TC-cursus,waarschijnliikin 1984,
Met betrekkingtot de tijdsperiodewaarin een
cursusgehoudendient te worden, is ds commissie op o€n oud bssluit teruggèkomonen zal het
"ovezomeran" van een cursustot de mogslijkhedengaan behoren.De toewijzingvan cursussen zal geschiedenaan de hand van de cursusplanning,zoalsdezeis geschisdin het kadervan
de nota basketballin de tachtigerjarerr(ziejaarverslag78/79).

De Rolstoelbaskêtball
Liga heeft ondanksschÍiÍtaliike verzoekenen mondelingecontácten van
de commissie met bestuursledenniet gereageerd.
Hierdoorheeft de commissiegeen mogêlijkhedon
gezienom in het kader van baskstballvoor mindeÍ validen activiteiten t6 ontolooien. Ds commissieis van meningdat zij binnende workkadêrs
van de afzonderliikoliga's nist initiërenddient te
werken, maar moet trachten ideeën, dis daar
leven.uit te werksn of in overkoepelendekadgÍs
te plaatsen.
OvoÍige activitoitsn
In dit verslagjaarheeft de commissiewederom
sgn tweetal info-bijsonkomstenvoor vakleerkrachten lichamelijkeopvoeding georganiseerd.
In het kadervan een regionaleopzet hiervanzÍn
deze bÍeenkomsten gshouden in Eindhoven
(18-10-79)
en Enschêde117-10-791
en werden b+
zocht door respectievelijk42 en 39 vakleerkrachten l.o.
De districten (rayons) hebbenook dit jaaÍ geen
gebruikgemaaktvan de mogelijkheidom via da
te houdsnvoor
BCOdemonstratiabÍ€€nkomsten
reeds opgeleide trainers/coachesen/of beginnendeverenigingen.

F

Contactenm6t NSF
Ook dit jaar heeft de commissiede NBB vertegenwoordigd in het opleidingen-overlegbinnen
de NSF. Binnen dat kader is ook gezocht naar
deelnemersvoor do cursus voor bestuurskader.
diedoorde NSFgehoudenworden.

LêsstoÍ
In de laatste maandenvan deze periode is het
Trainer-B-boekgereedgêkomen.ln het volgend
seizoenzaldit boekvoor de cursistenter beschikkingziin. De in dit boek opgsnom€nlesstofis bepalendvooÍ hetgeentijdensde cursusgedoceerd
zalworden,
De lesstof voor de cursus Trainer-Czal niet in
boekvormverschijnen,omdat de commissievan
mening is dat deze hoogste cursus binnen de
NBB vaniaar tot iaar aanpassingbehoeft. De bestaandestofomschrijvingenvooÍ de b€ide voorgaande cursussen worden als basis/uitgangsount beschouwd voor het actualiserenvan ds
lesstof vooÍ de in de toekomst te organiseren
Trainer-C-cursus.

CommisriesNBB
Met de BSC is wederom een goed contact gewsest, mst name aangaandehst aanwijzenvan
docenten oD trainerscursussenen de cursus
scheidsrechter-D.
Met de ieugd- en minibasketballcommissie
is
sinds kort overleg, met name over de ontwikk+
ling van de minibasketballcursus,
zoalsdezêdoor
die commissieis ontwikkeld. en over een evontusglts ontwikkelencursusjsugdtrainer.

Liga'r
Allesn ds Dames Liga heeft gereageerdop een
verzoek van de commissie gegevensaan te dragen, die kunnen leiden tot een jaaragendavoor
evsnementen(b.v. stages),waarbijde commissie
botrokkanis. Dezeligaheeft dit jaar gsen gebruik
gemaaktvan de aangebodenhulp en hesft zelf de
organisatisvan stagester handgenomen.

Met betrekkingtot hot volgendeseizoênhoopt
de commissiede volgendêzakente kunnen verwezenliiken:
l. verderesaneringvan het depót op het bondsbureauvan niet uitgereikteTA-diploma'suit
hoofde van het ontbÍeken van het bewils
ABO, c.q. de vernietigingvan diploma'sresterendeuit voorgaandejaargangen;

ír
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2. organisatievan maximaall0 cursussen(zie
planningvorigjaarverslag);
3. evaluatieên actualiseringlesstofcursusTrainer-C;
4. activit€iton in het kader van basketball-ontwikkeling, onder meer door organisatievan
applicatie-/informatiebiieenkomsten voor
vakleerkrachten
lichamelijkeopvoeding;
5, biischolingvan trainers/coaches,speciaalop
hst gebied van d€ heren regionale(rayon)
seniorenên juniorèn,onder meerdoor de oÍganisatievan stagobijeenkomsten;
6. nadere uitwerking van de niveaubewaking
ten aanzien van de C|Os-opleidingenmet
betrekkingtot de differentiatiebasketball;
7. in nader overleg mst de ieugd- en minibaskstballcommissiebestuderenvan de lesstof
van de cur8usMBT en het onderzoekenvan
de behoeftenaaresn cursusjeugdtrainer;
f. in nader ovsrleg met de Rolstoelbasketball
Ligate komsn tot o€n eerstsaanzetvoor de
begeleidingon training van rolstoslbaskêtball-begeleiders;
9. nadereuitwerking van de lEsonderdelenLeidinggeven, Sportg€zondhoidsleer,Spelregolksnnisen Conditietrainingvoor dê NBBcutgug9an;
10. aanpassingen revisie c.q, nieuwe Íedactis
van het zgn, "rode boek", oftewel de "regeling met b€trekking tot d6 organisatie,inhoudsbepalingen examsns van cursussen
voor techni8ch en bestuurlijk kader in de
NBB";
11. eêrst6aanzettot nadereuitwerkingvan het
opleidings-en examenprogrammavoor de

cursuscoach-BNBB;
12, nadeí overleg met de Bonds-Scheidsrechterscommissiet.a.v. dê ervaring€nopgedaan
metde cursusschêidsrschter-D.
en m.n, het
onderdeelTTC:
13. nadeÍ overleg met de Topspon Liga inzake
de evaluatievan genomen maatregelenter
controle op nalevingvan de verplichtingen
voor verenigingenuitkomendo in de Topsport Liga, voortvloeiendeuit h€t Reglement
Trainersen CoachesNBB, c.q. strafopleggingenm.b.t. het in gebrekebliiventen aanzienvan de verêistebegeleidingvan ploegan;
14. dito ten aanzienvan de DamesLiga;
15. naderoverlegmet het bondsbestuurt.a.v. de
doorde commissieonderkende
oroblematisk
t.a.v. de mogeliiketaak van de BCOên het
bondsdocentencorpsbij eventueleopleidingen op het gebiêd van baskêtballrecreatiesDortleiders.
Deze liist kênt een groot aantal zaken, die in
voorgaandejaren ook reedszijnopgevoerden die
zo omvangrijkzÍn, dat uitvoeringc.q. afsluiting
overeenaantaljareneerstmogelÍkzalziin.
Tot besluitdankt de commissieallen die bij het
opleidingswerkbetrokkenzijn geweest,en in het
bijzonderde diversecursusleiders.
De BCOhoopt
ook de komende.iaren
weerte mogsn rekenenop
de steun van allen om het thans bereikteniveau
van het opleidingswerkvan de NederlandseBasketballbondte kunnenblijvenhandhaven.
A. Rolvink,secretaris,

Jaarverslag
BondsScheidsrechterscommissie
Aanrchrliving!boleid
Voor de gewone competitiewerden in eeÍste instantie door ons ongeveer2000 aanschrijvingen
verricht. Vsrgelekenm6t het vorige ssizoendus
opnieuw een toename van het aantal aanschrijvingen.Ten aanzienvan opkomst en afschrÍvingen dedenzich geenongewonezaksnvoor. Wd
ontstondendit seizoenduidèliikpiekdruktesin de
programma'svoor de scheidsrechters,
doordater
vrii vesl mídweeksewedstrijdenwaren; bovendien leidde het dêêlnemenvan onze vertegenwoordigsF aan de wedstrÍdenvooÍ da Europese
bekórgtot êen aantalverschuivingenin het com-

petitieprogramma.Wederom is geblekendat de
totale verzorging van het scheidsrechteÍsprogrammain onze bond een taak is geworden die
de mogeliikheden,gebodendoor de normale
vriietiidsbesteding, ruimschoots overschriidt.
Permanentsberoopsmatigehulp is daarbij onmisbaargeworden. Wij prijzenons gelukkig dat
op het bondsbureaude heer Barens zich met
dezemateriebezighoudt. Dank zij de goede samenwerkingdie er tussen hem en onze commissie bestaat en dank zij de hulp die de rayonscheidsrechterscommissies
en hun keÍncommissiês ons steeds oo uitstekende manier boden
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blsek het altijd weer mogelijkom voor zich plolseling voordoendeproblgmen een oplossing tê
vinden.
Aan het einds van het sóizoenwerdon in de eredivisie heren play-offs vsrspeeld, terwiil in de
esrsts divisie heren een nacompetitiewerd gshouden om de promotiekandidatente bepalen.
Voor de arbitragovan beide reeksenwedstrÍden
werd, evenalsvorig seizoen reeds geschiedde,
gekozenvoor een beslotên groep scheidsrechters. Deze oplossing verkreeg onze voorkeur,
medê omdat wij van mening waren dat aldus
onder anders de meest uniforme arbitrage zou
worden verkÍsgen. Wij ziln in onze vsrwachtingen niet teleurgesteld.
In de eredivisieheren werden de plaroffs geleid
door de heren Blom, Van Dishoeck,Leegwater,
Rolvink,Ruessinken Van dêÍ Willige, die zich op
uitstekendewíze van de opgedragentaak kweren.
D€ wedstrijdsnvoor de nacompetitievan de eerste divisieherenwerden in de handengelegdvan
de heren Bosch Reitz, Faass€n, Kleersnijder,
Passchier,Rolvink. Ros en Wesselsz.Ook hier
beantwoorddedê arbitÍage aan de vêrwachtingen.
Bondsschoidsrochterscorpr
Ook dit seizoentraden or nogal wat mutaties in
het corpsop. De heerWssselszbeslooteen punt
te zsttsn achtereen verdienstelijke
internationale
loopbaan.Van de heer Scholten namen wii afscheid, omdat hij de S0-jarigeleeftÍd bereikte.
Wil bewaren prettige herinneringenaan de samenwerking mst beiden en zijn hon dankbaar
voor de medewerkingdie wij steedsmochtenondervinden.
De heer Van Dishoeck vertegenwoordigdedit
s€izoênde schsidsrechtersin de Topsport Liga
en de heerVan Ekdeedzulksin de DamesLiga.
Aan het begin van het saizoenhadden wil een
besprekingmet alle in de landelijkecompetitiss
optredendearbiters,voordat de compstitiesvan
start gingen. Ds besprekingvond plaats op 6
septemberte Utrecht, organisatorischeen spelregeltêchnischezaken passeerden dè revue.
Daarnaastwaren er op 3 decembeÍ9n 20 ianuari
bssprekingenmet de A-scheidsrechtsrs,op 14
januarimet de B-scheidsrechters
en op 19lanuari
met de C-scheidsrechters.
De belangriikstegespreksonderwerpen
waren steeds:spelregelsen
arbitragetechnigk.Daarnaastvormdê de uniforme kledingvoor de landsliikoptredendescheids-

rechterseen immer tèrugkerendpunt. Toen het
niet mogeliik bleek dit bevredigendte regelen,
hebbende A-scheidsrechters,zijnde de blikvangers van het scheidsrechterscoÍps,voor hun
groep middels ssn persoonliikesponsoring een
regelinggetroffen.
Verschillendedistrictendedenons voordrachten
toekomsn voor C-scheidsrechters.Deze vooÍdrachtenwerdenalledoor ons overgenomen.
De internationaleschêidsrechters
werdenwederom drukdoorde FIBAbeziggohouden.
Naast de bijeenkomstenmet één oÍ meerdere
groepenscheidsrechtersdie wii hiervooÍ memoÍeerden,voerdenwÍ een groot aantal persoonlijkegesprekkenmet scheidsrochters
in hot kader
van hunbeooÍdelingen.
Opleidingen
De definitievestoÍomschriivingvoor de E-cuÍsus
kwam gereed.Daarmeeis de scheidsrechtersopleigingthans inhoudeliikvastgelegdvooÍ de D-,
E- en F-cursussen.Er werden D-cursussengehouden in Friesland. Amsterdam. Twente en
RayonWest. Docentenwarende herenVan Dishoeck, Skala, Leegwater,Harrewijn,Rolvink en
Kallenberg.
Over hst ondeíwerpvrijstellingenis nog overleg
gaandêmêt de bondscommissie
opleiding6n.
Het
ligt in de bedoelingom vooÍ de traineÍscursussen
en de scheidsrechterscursuss€n
te komentot een
afgerondgeheelvan vrijstellingenvoor de onderdelenspslregelkennis
en tactiek.
Gontacten met de rayons
Eenbssprekingtussen de rayonscheidsrechtèrscommissiesen onze commissiewerd op 24 september gehouden te Utrecht. Er werd van gedachtengewisseldover de spelregelsen de spelregelinterpretaties
ên de doorstromingsn begeleidingvanscheidsrechters.
FIBA
De heeÍ Leegwater weÍd benoemd tot FIBAcommissaris,zodat onze bond nu naast de heer
Onrust een tweede FIBA-commissarisbezit.
Beide heren kregen van de zijde van de FIBA,
zulksin tegênstellingtot de internationaleschêidsrechters,weinig aanschrijvingsn,
Wij kunnenons
trouwens niet aan de indruk onttrêkken dat de
FIBA een enigszinssteile houding aanneêmtbii
voordrachten voor deze functie vanuit onze
bond.
Er werd in dit verslagiaargeen stage met exa-
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mensvoor internationalescheidsrechteÍsgehouden. Dit hangtsamenmet het feit dat in de Olympischejaren over eventuelegewenste veranderingenin de spelregelsbeslistwordt. Eind1978en
medio 1979ontvingen wij voorstellenvoor spelregelwijzigingenvan de technische commissie
van de FIBA. Verrewegde belangriikstewijziging
die werd voorgesteldwas de vervangingvan de
tienfoutenregeldooÍ de achtfoutenregel.Verder
werden, naast een groot aantal kleine wiizigingen, het hoofdstuk over het persoonlijkcontact
en het commentaarop de regels vrijwel geheel
herschrevsn,zonder dat wezenlijkewijzigingen
werden aangebracht.Dit vooríaarontvingen wi.i
uiteindelik een definitieÍ voorstel tot wijziging,
dat eerstop het F|BA-congreste Bad Kreuznach
en vervolgensop het FIBA-congreste Moskou
werd besproken.Officieelwerd sindsdienniets
meervan de FIBA vernomen.Van onze bondsvertegenwoordigeÍsop beide congressenhoorden wij dat de voorstellenongewijzigd waren
aangenomensn dat het in de bedoelinglag met
ingang van het nieuwe seizoenmet de nieuwe
regefste spelen.ZelÍ zullenwii eersteind oktober
op een daartoevastgesteldestagete Luxemburg
met de technischecommissievan de FIBA ovsr
de nieuweregelsen de daaraanverbondeninterpretatiesvan gedachten kunnen wisselen. Wij
vinden de werkwijzevan de FIBA op dit gebied
onder de maat voor een zo grote internationale

sportorganisatie.Uitêraardeiste de venaling van
de spelregelseen belangriikstuk van onzê aandacht op. Wij zijn van plan de nieuwe spelregels
in de Nederlandsetaal zo snel mogelilk na de
stagete Luxemburguit te brengen.

Slotopmerkingen
De bondsscheidsrechters
verleenden,zoals ieder
jaar, hun medewerking aan een groot aantal
toernooienen bijzonderewedstriidenin binnenen buitênland.De activiteítenvan de internatioen de FIBA-commissarissen
nalescheidsrechters
treft U aanhet eindvandit verslagaan.
hadden wij op 13
Met de NBB-commissarissen
decembereen besprekingte Utrecht. De commissarissen
vormeneenonmisbaresteun voor de
aÍbitrage.
De samenwerkingmet het bestuuren de overige
commissieshebbenwij alsgoed ervaren.
Rest ons slechts aan het einde van dit verslag
iedereente bedankenvoor de medewerkingdle
wÍ het afgelopenseizoenmochtenondervinden.
De commissie was het aÍgelopen seizoen als
volgt samengesteld:
B. Rosebeek
voorzitter
A. de Zwaan
secrstaris
P.J.C.Leegwater
lid
lid
C- Onrust
P.F.C.vanVliet
lid

ActiviteitenFlBA-commissaÍissen

t

P. Leegwater

C. Onrust

EuÍoplcupI Hcrun
17ianuari1Ín0,Madrid,Spanje
RealMadrid- Maccabi(lsraól)

Europacup
I Damer
'l novombor
1979,Oud-Boiiorland,
N6d6rland
BOB- DSISK(Turkije)
EuÍoprcupll HoÍen
4 maart1980,BaÍc€lona,
Spanio
- P. Gabotti(ltaliit)
FCBarcelona
KoÍacb€kolHcÍon
I ianuari
1m, Luik,Bslgió
(Spanjo)
StandardLuikBouled'Or- Velladolid

M

ActiviteiteninternationalêarbiteÍs

F. Blom
EuropacupI Hercn
18oktober1979.Lond6n,Engeland
CrystalPelece- TUS'04 Bsyor(W€st-Duitsland)
Koracbeker(Heren)
28 novamber1979,Orthez,Frankrijk
Orthez- LibortasJollycolombani(ltalià)
7 februari1980,Tours. Frankriik
ASPOTours- MS Antonini (ltaliii)
EuropacupI Dames
West-Duitslsnd
10ianuari1980,Leverkusen,
TUS '04- FIAT(ltalië)
23ianuari1980,Turiln,ltaliê
FIAT- SpartaCKD (Tsjechoslowakiie)
LiliansRonchetti-beker(Dames)
9 januari1980,Diisseldorf,West-Duitsland
DJKAgon '08- SS RomaAlgida(ltaliè)
Frankrijk
6 februari1980,Clermont-Ferrand,
- KK Monting (Joegoslavió)
AS Montferrandaise
InterlandwedrtrijdenHeren
West-Duitsland
10april1980,Heidêlberg,
West-Duitsland- Tsjechoslowakije
KwalificatietoernooiOlympischeSpelente Neuchátel(Zwitserland),6 tot 17 mei 19&).
Oostenrijk- Frankrijk
OostenÍiik- Noorwegen
Turkie - Oostenrijk
12april 1980,Amstelveen
- All Stars
Tsiechoslowakiie
Dames
lnterlandwodstriiden
29 april 1980,Tubbergen,Nederland
- Canada
Nederland

A. Brakel
Europacup
ll Heren
Spanje
l5 januari1980,Barcolona,
- KKZadaÍ(Josgoslaviii)
FCBarcelona
Koracbeker(Heren)
1979,Fleures,
België
7 november
(TuÍkijs)
CEPFlsurss- Kursiyaks
16ianuari
1980,Barcslona,
Spanie
- MTv WolÍenbiittel(W-Old.)
CBContonificio

EurcpacupI Domer
8 november1979,Gent, Belgiii
StarsDestelbergen- CIF Lieboa(Portugal)
28 november1979.DËsseldorf,West-Duitgland
DJK Agon '08 - DSCTigers(Engeland)
29 november1979,Levorkus€n,West-Duitsland
TUS 'O4- Elizur(lsraël)
InteÍlandwedrtriidenHeren:
BremerhavenToernooi te Brsmerhaven,WestDuitsland,18t/m 20 april 1980
Finland- West-Duitsland
West-Duitsland- lsraêl
lsraël- Finland
Vierlandentoernooi
Maiorca,Spante,van 24 t/m
27 aoril 1980
Rusland- Frankrijk
Spanle- Frankrilk
Spanje- Rusland

F'

Interlandwêdstriiden
Damos
Kwalificatietoernooi
OlympischeSpelente Varna
(Bulgarije),
5 tot 15mei 1980
West-Duitsland- Roemeniè
- Nigeria
Bulgarije

C. van Dishoeck
EuropacupI Heren
West-Duitsland
31 oktober1979,Leverkusen,
TUS '04- RealMadrid{Spanje)
Koracbeker
21 november1979,BayÍeuth,West-Duitsland
USCBayreuth- MensSanaAntonini(ltaliè)
EuropacupI Dames
22 november1979.Leverkusen.
West-Duitsland
TUS'04 - CrystalPalace(Engeland)
LilianaRonchetti-beker(Dames)
23 januaÍi1980, Clermont-Ferrand,
Frankrijk
- Spartacus
(Hongarije)
MontÍerrandaise
I januari1980,Gent,België
- LevskiSpartak(Bulgarije)
AmicaleMerelbeke
InterlandwedstÍijden
KwaliÍicatietoeÍnooivoor Europees Kampioenschap Jongens Juniorente Járvenpàá,Espoo
(Finland,
2 t/m 7 april1980
Denemarken- Finland

r
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Zweden- Hongariie
HongarÍe- Tsiechoslowakije
Finland- Tslechoslowakije
Kwalificatietoernooivoor Europees KampioenI t/m 13 april
schapDameste Vorssa(Finland),
1980
Belgié- Schotland
Zweden- België
Finland- Belgié
Damesinterlandop 30 april 1980 te Rosmalen,
Nederland
- Canada
Nederland

)

?

F. Ruessink
Europacupll Heren
22januarí1980,Barcelona,
Spanje
- P. Emerson(ltalië)
FCBarcelona
Koracbeker{Heren)
9 januari1980,Siena,ltalië
MensSanaAntonini-ASPOTours(FÍankriík)
EuropacupI Dames
31 oktober1979,Leverkusen,West-Duitsland
TUS'04- BlackStaÍ (Luxemburg)
LiliánaRonchotti-beker(Dames)
26 november1979,Gent, België
HapoelHaiÍa- AmicaleMerelbeke
{België)
28 november1979,Gent, België
- HaooelHaifa(lsraêl)
AmicaleMerelbeke

n

Interlandwodstriiden
Kwalificatie
ECJongensJunioren6 t/m 10 april
1980te Ethe,België
- Polen
West-Duitsland
Polen België
Belgié- West-Duitsland
leÍland- West-Duitsland
Damesinterland30 april 1980te Rosmalen,Nederland
Nederland- Canada

D. Wesselsz
EuropacupI Heren
1I oktober 1979,Bratislava,Tsjechoslowakije
Intern.Slovnaft- Sinudyne(ltaliê)
29 november1979,Mamer,Luxemburg
SpartaBertrange- Sinudyne(ltaliè)

Koracbeker
9ianuari 1980,Orthez,Frankriik
Orthez- Mry (West-Duitsland)
23 ianuari1980,WolÍenb0ttel,West-Duitsland
MTV - KK Cibona{Joêgoslavië)
InterlandwedstÍiiden
Í3 april1980,Leiden,Nederland
Rusland- Tsjechoslowakiie
18t/m 20 april1980,Kuopio,Finlano
KwalificatieECMêisjesKadetten
Finland- Polen
Polen- Zweden
2. t/ n 8 april1980,Szolnok,Hongarije
VijÍlandentoernooi
Dames
Joegoslavië- HongariieB
HongarijeB - HongarijeA
Rusland- Cuba
Cuba- Joegoslavië
Cuba- HongarijeB
Hongarije
B - Rusland

P. v.d. Willige
EuropacupI Heren
l0 ianuari1980,TelAviv,lsraêl
Maccabi- Sinudyne(ltalië)
Europacupll Heren
30 oktober1979,Doncaster,Engeland
- SunairOostende(België)
Doncaster
27 november1979,Caen,Frankrijk
Caen- KFUMUppsala(Zweden)
5 Íebruari1980,Barcelona,Spanje
FC Barcelona- Eczacibasi(Turkiie)
Koracbekel
6 februari1980.BaÍcelona,Spanie
CB Contonificio- KK Cibona(Joegoslaviëi)
LilianaRonchetti-beker(Dames)
Engeland
31 oktober1979,Southampton,
HomesSolent- Vacaciones
Scandinavian
Spantax(Spanie)
28 november1979,Parijs,Frankrijk
StadeFranpais- Koksiide(Belgié)
IntedandwedstÍiden
27 februari1980,Pisa/Livorno(ltaliê)
Italië- Tsjechoslowakije

6

28 Íebruari,Turijn, ltaliê
Italiè- TsiechoslowakÍe
10apÍil, Heidelbsrg,West-Duitsland
West-Duitsland- Tsiechoslowakiie

slowakije),19tot 24 maart 1980
West-Duitsland- Polen
West-Duitsland- Tsjechoslowakije
Tsjechoslowakije
B - Nederland

Kwalificatietoernooivoor OlympischeSpelen te
SanJuan, PusrtoRico,17t/m 29 april1980
PuertoRico- Argentinië
Cuba- Brazilië
Argentinié- Mexico
Canada- Brazilië
PuertoRico- Canada
PuertoRico- Braziliê

KwaliÍicatietoêrnooivoor Europêes Kampioonschapte Lissabon(Portugal),l6 tot 20 april 19d)
Engeland- Bulgarije
Portugal- Spanie
Heren
12april 1980te Amstelveen,Nederland
All Stars- Rusland
Oames
29 april 1980te TubbeÍgen,Nederland
- Canada
Nederfand

B. Woudstra

F

ToernooiJongensJuniorente Jesinek(Tsjecho-

JaarverslagRedactiecommissie
Aan het eindevan het seizoenis de redactievan
het bondsbladin anderehandênovergegaan.Er
gekomen.
is dus een nieuwe redactiecommissie
Het is goed te bsnadrukkendat het aftredende
(en enige)lid de beslissingom ermeeop te houden niet heeft genomenuit onvredemet de situatie, maarslechtsuit het principedat na een periodevan viêr jaaÍ het basketballgebaatzou zÍn
met een redacteurdie anderegedachtenkan inbrengen,uitvoerenen doen uiwoeren.
ln het vierdejaar is er t.o.v. de voorgaandeiaren
weinig veranderd.De commissieheeft weer op
uitgebreideschaal gebruik kunnen maken van
medewerkersdie hun biidragelevèrdenop basis
van liefhebberii. Het bondsbestuurheeft zich
nimmer bevoogdendopgesteld met betrekking
tot de redactionelevrÍheid, en de drukker heeft
eenproduktafgeleverddat aande verwachtingen
beantwoordde.Het al iaren bestaandeprobleem
van eentê langeproduktietiidbleeÍ,waardoorde
actualiteitsomsduideliikin het gedrangkwam.
Die situatiezou te wiizigenziin met een andere,
meeÍ commercieêlgerichteopzet en in die richting gaanook de gedachtenvan de nieuwecommissie,die ook voorlopiguit éénman zal bestaan.
Mogelijk kan daardoor €en betereiournalistieke
basis gevondenworden. Ook bii een bondsorgaan dient de eerstevraag die de redactiezich
steltte zijn: "Wat moet ik doên teneindede doelstollingenvan de uitgeveren de belangenvan de
te behartigen?"
lezersin al hun verscheidenheid

De vraagwaarvoorde aftredendecommissiezich
in Íoite steedsgestêldzagwas: "Wat is t€chnisch
haalbaarbinnende grenzenvan de begroting?"
Het blijvsn binnen ds begrotingis overigsnseen
zaak die zowel de redactie(commissie)aangaat
als de uitgever(de bond). Binnenhet totale kostenpakketvormen de wsrkolijke redactiskosten
{honorariumvoor fotografen plus de vergoeding
van de onkosten voor de schriivsndemedewerkers) een redelilk in de hand te houden factor,
zodat tering naar nering kan worden gezet. Anders lígt het met de produktiekosten,dio worden
bepaalddoor buitenstaanders.Van een drukkerij
mag niet worden verwachtdat het werk uit lieÍde
gêschiedt(wel mèt liefde),omdat baskêtballtoevallig zo'n leuke sport is. Uit die hoek is d€ stiiging van de kosten in de laatsteiaren dan ook
gekomen.Het tegenwicht,een verhogingvan ds
inkomsten,voornamelijkuit opbrsngst van advertenties, is wel gerealiseerd,maar in onvoF
doendemate. WanneeÍ eon andere,masr commerciëleweg zou worden gevolgd.waardoorook
het produktieproceszou kunnen worden versneld,dan moet het mogeliikziin een bondsblad
te makendat volledigaan ziin doel beantwoordt.
Een uitgave dus die gebruikt kan worden als
spreekbuisvan de bond voor een belangrijkdeel
van zijn officiêle mededelingenen een informatiebron voor de lezerwiens belangstêllingvsrder ,
reikt dan de bondsmsdedslingen,Wanneer dat
doel zou kunnen worden bereikt. kan êen aan-

f.
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zienlÍkê kostènbespaÍingoptrêden, omdat dan
een aantal inÍormatiebulletinsmet de daaraan
verbondenkosten van produktie en veÍzending

overbodigwordt en de frequentievan "lnfo" zal
kunnenworden teruggebracht.
J. Klokkemeijer.

Jaaruerslag
BondsJeugdcommissie

1|

De commissiebestonddit seizoenuit de volgende oeÍsonen:'
B. den Broeder - voozittsr
A. Hoogenboom - secretaresse
-subsidies/dispensaties
J.Stuurman
- jeugdkampen
W. Ruwêtte
-minibasketball/propaganda
J.Koppsian
De commissievergaderingen
vondenéánmaalper
maand plaatsin aanwezigheidvan het bondsbestuurslidbelast met jeugdzaken,W. v.d. Tas,
alsmedesinds kort door E. Halewijn,i.v.m. de
vele raakvlakkenmet zijn werk als staffunctionaris Íecreatie.
Er vonden een tweetal Jeugdradenplaats, t.w.
op 3 november1979en 10iuni 1980.Was de opkomst op de eorsteJeugdraadronduit têlêurstêllend, op de tweede was dezewat groter, maar
nog niet alle rayons waren vertegenwoordigd.
Duidelijk is gebleken dat deze bijeenkomsten
vooÍ een uitwisselingvan gedachten bijzonder
nuttig zijn. Er werd een prioritèitenlijstopgesteld,
die als leidraaddiendêvoor de te verrichtenactiviteitenvan d€ commissie.
Op í5 maart 1980werd, wederomin de Energiehal te Rotterdam,een 2e Minibasketballmanifestatie georganiseerd.Hêt aantaldeelnemdeteams
overtrofdat van ds manif€statiein 1979.Op deze
manifestatie,welke onder supervisiestond van
John Stuurman sn Jacques Koppejan, wordt
vrijblijvendgespeeld,in die zin dat er geen standen worden opgemaakt.Het is een mooie gelegenheidzichte metenmet teamsuit anderedelen
van het land. Op't ogonblikwordengedachten
ontwikkeldmeerderevan dergelÍkemanifestaties
in het land te (doen)organiseren,terwijl er evenesns wordt nagedacht over eèn wat andere
opzet.
werd doorWim Ruwette
Aan de vaardigheidstest
d6 laatstehand gelegd.We zijn nu in het stadium
aangelandvan de werkzaamhedent.b.v. de introductie van de têst. Het ligt in de bedoeling
dezetoch zeker in hot seizoen1980/81te doen

plaatsvinden.
Tot stand kwam ook onzeinbrengm.b.t. de Nota
basketballin de tachtigeriaren. Het concept van
de voorzitter werd eerst door de commissieen
daarnain een vergaderingmet het bondsbestuur
besproken,waarna e.e.a. zijn definitieve vorm
verKreeg.
Ook dit seizoenwerdenvan 3 t/m 16 augustus
gehouden.
lS0 weer de bekendejeugdkampên
Over het wel en wee hiervanvond, middels het
commissielidWim Ruwetteeen uitgebreidercontact plaats met de kampleidingdan in het verleden het geval is geweest. Er bestaangedachten
over rayonkampenen een minikamp (t.b.v.
mini's).E.e.a.dientechternog naderuitgewerkt
te worden,
Na vele jaren werd dit seizoeneen belangrijke
mijlpaalbereikt. De cursus Minibasketballtrainêr
werd een feit en er werden reeds verschillende
georganiseerd.In begin 1980vond een instructiedagplaatsvoor docenten.De definitievevorm
van de cursuskwam tot stand m.m.v. een groep
van deskundigen,welke bestonduit de herenJan
Borgers,Bob den Broeder,Jan Burgert, Eef Halewijn, Luuk Lubeeken John Stuurman.Informatievoor en aanwijzingvan docentenligt in de
handen van de heer Halewijn, in samenspraak
met het commissielidJacquesKoppejan.
Eenaanvangwerd gemaaktmot de samênstelling
van een pakket propagandamateriaal,
alsmede
êen map met de nodige informatie. Getracht
wordt beide ín het seizoen1980/81beschikbaar
te hebben.
De Nederlandseieugdkampioenschappen
vonden plaats in de Apollohalte Amsterdam. Kampioenwerdende volgendeclubs:
aspirantenmeisjes : Grasshoppers
aspirantenjongens: BV Aalsmeer
kadettenmeisies
Grasshoppers
kadettenjongens
Rotterdam-Zuid
Bij de junioren werden kampioen:SV Noordkop
{meisjes)en BV Groningen(jongens)na een be-

I

slisiÍrgt€rvr,€d8tÍiid
tegenDAS.
In de b€korcompothie
zegwieíde bij de moirj€i
SV NooÍdkop,en tij de jongensBV Groningen.
zodEtbeidgclubsoondubHe triorlf b€haalden.
Tot elotsp]€ektde commkslede hoop uh dÍ in

allevijÍ nyons in de nabijoto€komEteen jeugd. commissietot stánd zal kom6n, teneinde in
nauwsÉmenwerkingmst dezerayon-jeugdcommisdeame€Íactiviteitente kunn€nontplod6non
m€eÍ te kunn€n boftiken dan ln hst v€d€d6Íl
veehl het gevalb g6neest.

F
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Verslagvan de FinanciëleCommissieover 1979
OpgenomsnteÍ completoringvan het iaarverslag.
hooft dii
De algemenevergaderlngd.d. 14-6-1980
verslagreedsgosdgoksurd,

1?

In het verslagvan de FinancièleCommissieover
1978hebbenwij gestelddat wÍ erop vertrouwden
dat de activiteitenbinnende NBB zouden toenemen en dat daardoorde grote overschottenop de
winst- en verliesrekening,zoals we die enkele
jaren geleden kenden, zouden verdwijnen. De
begroting voor 1979voorspeldeeen tekort van
-. Bij het opmakenvan de balans
ruim í t10.000,
blijktditeenoverschotteziinvan biinaf 3.000,-.
Dít overschotzou groter geweestziin, als het bestuur niet had voorgesteldf 20.000,- voor internationalecontactenin het OlympischeJaar 1980
te willen reserveren.Daarnaaststelt het bestuur
voor f 7.500.- extra te reserverenvoor het onderhoudvan het Bondsbureau,Beidevoorstellen
worden door de FinanciêleCommissievan harte
ondersteund.De gehele Winst- en Verliesrekening overziendkunnen we sprekenvan een gezondlaar. Wij willen hierbijechternog wel enkele
opmerkingenplaatsen.
De grote stijging van ds kostenvoor het bondsorgaan vervult ons met zorgen. WeliswaaÍ zijn
maatregelengenomenom de inkomstenvan h€t
bondsorgaante verhogen,maartoch menenwij
uit de ontwikkelingente mosten afleidendat de
"eigen bijdrage" van de NBB flink zal stiigen in
de komendejaren. Hst zal de taak van het bestuur ziin om, ook wat het bondsorgaanbetreft,
de AlgemeneVergaderingvan de NBB voorstellen te doen met betrekkingtot het beleiddat in dê
komendejarengevo€rdmoet worden.
In het verslagover 1978heeft de FinancièleCommissieaangedrongênop maatregelendie ertoe

zoudenmoetenleidendat de arbitragêkostenniet
teveelzoudenstiigen.Ook ditjaar is de begroting
voor deze kostenpostmet Í 9.000,- overschreden. Zolang de kosten van de Topsport Liga en
de DamesLiga de inkomstenniet overschrijden,
is de FinanciëleCommissievan meningdat de
stiigingvan do arbitragekostende verantwoordeliikheidis van de Ligabssturen.Financieringvanuit de "algemenemiddelenvan de NBB" acht de
FinanciëleCommíssieniet verantwoord. Resds
eerderheeft de FinancièleCommissiegestslddat
zij een exploitatierisiconiet nodig acht, maar dat
voor een financieelgezondêbond een bepaald
eigenvermogennodigis.
Wii hebbentoegezegdin 1980te komenmet 6en
vooÍstel over de gewensteomvang van dit vermogen.Wij zilnvan meningdat de huidigesituatie, waarbiihet eigenvermogenruim f 665,000,bedraagt, gezond genoemd kan worden. Een
verslagvan ons onderzoekmet betrekkingtot dit
punt, inclusieÍde aanbevelingendie wij aan de
Algemene Vergaderingvoorleggen,zal aan de
aÍgevaardigden
separaatwordentoegezonden.
Verklarington aanzionvan het financiólsbohgor
van d€ pênningmeostgr.
De Financiéle
Commissie
sluitzichgeheelaan bij
de accountantsverklaring
en stelt de Algsmene
Vergaderingvan de NBB dan ook voor de Penningmeesterte dechargerenvoor het door hem
gevoerdebeleidin 1979.Wj stellenêÍ prÍs op te
verklarendat wij na dit eersteiaar waarin deze
pennin(Tmeester
is opgetreden ervan ov€rtuigd
zijn dat hij d€ financiénvan de NBB uitstek€nd
beheert.
14junl1980.
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OpgenomentoÍ complgteÍingvan hst Jaarverslag.De algomeneveÍgaderingd.d. 14-ê19) he€ft dit financieel
verslag1979rs€dsgoedgekeurd.

Balansper31decomber1979

ACTIVA

Dacombor
1979

Vastgelegdemiddelen
Gebouw
lnventarismeubilair
Inventariskantoormachin€s
Invenarismeub./kantoorm,1978

December
1978

w.052,st.216,4.w.,-

s76.7il,-

4n.w.Vlottsndomlddslonon
oveÍlop€nde poston
Voorraden
DebitsurênHandsl
DebiteurenVerenigingenen Rayons
'
Voorschotten
Vooruitb6t,/Onwangen bedragen

Af: Voorziening
dub.vorderingên

6.n5,44|.(xp,F

u.N,-

16.326,
114.4n,390,15.54n,

47.ffi,2.W,2Sr.419,495,12.78Íl,-

211.m5,15.000,-

%313,-

r5.m0,-

196.m5,*
Goldmiddelsn
Kas
Postrskoning
Amrc-Bant
Rekening-courent
Deposito's

1.3&t,75.W,-

3G.313,-

73É,_
1zJ.714,-

z..tn,-

21.7n,400.000,-

400.000,-

498.9n,-

543.469,

1.124.&.,-

1.U.821,-

f
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PASSIVA
Vermogen
Toevosging
aankoopBondsbureau
SNS-pand
Toegerekende
interest
Voordelig
saldo

{È

Dscombor1978

Docembor1979

505,755,
6.975,75.000,22.5a7.52.656.-

w.973,-

2.914,665.887,15.450,-

Voozieningrestitutiesubsidies
Voorziening
h6rstructursring
Uitgaven1978

31.803,
8.28rÍ|,-

662.973,
15.450.8.5zJ,-

gsbouw
grootonderhoud
Voorziening
teams
Voorziening
nationale

7.500,20.000,

n.ffi,-

Schulden
op koíe tsrmiinen
ovoÍlopondspoaton
197/
NSF/NOC/SNS
NSF/NOC/SNS
1979
cRM1978
Creditsuren
VooruitgeÍacturoeÍdebsdíagen

113.5n,s6.708;16.408,
261.165,
41.364,

16.408,27.216,415.645,
1.124.&,-

rc.731,-

592.S/8,
1.U.&1,-
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Toelichtingop de balansp6Í 31 decomber1979
ACTIVA
V$tgelogde middolgn
Gebouw:
Het bondsbureau,aangekochtin oktober
19Z7te Amsterdamad
AÍschriiving197/
Afschrijving1978
AfschriivingÍ979

zsn,-

388.4{p,-

9.712,9.712,21.4/.7,-

ÍJ7.62,-

tr

lnventaris
AanschaÍwaardet/m 31 december1978
AÍschrijving
t/m 31 &cember 1978

95.899,4.6'4,-

Boekwaardeper 31 dêcember1978

ffi.275,-

In verbandmst voorschriftenCRM uitgesplitstin:
' lnventarismeubilair
Aanschafwaarde
t/m 3l d€cember1978
Aanschaffingin 1979

Boekwaardeper3l december1979

51.533,2.W,53.616,
14.M,39.216,

* lnventariskantoormachines
Aanschafwaarde
t/m 31 decembeÍ1978
Aanschaffingen
in 1979

14.742,15.710,-

AÍschrijvingin 1979

30.452,7.170,

Boekwaardeoer 31 december1979

8.W.,-

Afschri.jvingin 1979

Vloíendo middolon an avorlopondepoltsn
Voonaden:
Aanwezigevoorradenper 31 december1979,gewaardeerdtegen aanschafwaarde:
13
13
9.281
2.699
27
236
58
6.900
39.700
130

aÍbitragetechniekboekies
oeÍenballen
spelregelboekles
mini-spelrsgelboskies
buitenlands€spelregelboekjes
rolstoelbasketball-spelregelboekjes
ballen
stickorsiij-al
stickers
stropdassen

172,n
14É,25
5.465,76
4.291,41
r35,-

a7,u

2.191,86

r.26),60
6.7t9,1.449,í)

f
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Z/9
29.2n
1.5m
3.156
@
l.lcl

iaaóoeken 1978/79
minifoldeÍs
mini-scor6hsets
scoÍebloks
badges
TA-cuÍsusboeken

2.511,1.810,110
t95,31.360,70

n,n

6.190,65

64.U8.6r
Debïeuron handel
Dit betreftde nog te ontvangenbedragenvan derden(geenvsrenigingen),
DebiteuÍenv616nigingen
en rayons
In verbandmst het besluitvan de AlgemeneVergaderingop I I en 12 mei
1978,dat de contributie-inningthans per kalenderjaarzal geschieden,is
het saldoaanzienlilkgedaald.Verdelingper Rayon:
RayonA
Rayon B
Rayon C
Ralon D
Rayon E

]1t

8.1+s,16.683,:x|.1@,p,cr2-

a.w,Jll'ffi.'-

Vooruitbotaalde/ ontvangon ko3ten
1. PTT-depotbedrag
trankeermachine
in 1979verhoogdtot
2. Gestaner servicocontract
3. Geme€nteOuder-Amstelzaalhuur
4. WA-verzekering
5. Pensb€nkosten personeel
6. DiveÍsen- ontvangsten

4.m0,1 3 1- ,
680,1.656,9.@,.1.8,$.5n,-

D

t

Voor:ioirg voor dubbuzs doblloul€n
Dezepost b€droeg per 1 lanuari 1979
AÍgeschreven mo€st worden

15.(m,3.663,-

Toevo€ging aan de voorziening

11.97, 3.663,-

PeÍ3l december1979wederomte stellenop

15.000,-

t-

*

PASSIVA
Voorziening Ío.titutio .ubrldiar
Volgensde in 1978in werking getredennieuwe Íichtliinenvan het Ministerievan CRM dient een bepaaldporcentagevan het exploitatie.overschotaan CRM gsrestituoordte wordsn,
Voor 1978bedraagtdit
OveÍ 1979wordt geen restitutie vsÍwacht,
Vooniening groot onderhoud gebouw
Als inhaaleÍoct vorigejaren wordt voorgesteldeenmaligeen extra r€s€rveringop te bouwenvan
Voorzleningnationalotsamg
In verbandmet de ongelijkmatigeverdelingover delaren en de venivachte
grote uitgavenin olympischejaren wordt voorgssteldeen vooziening to
treffenvan
Schuldenop korto termiinon ovorlop€ndoporten
NSF/NOC/SNS
Dit botreft het niet bestodsbedragover 1979
cRM - 1978
Oezepost uit 1978moet nog aan het Ministerigvan CRM worden gerestitueêrd
Credheuren
Dit bedragomvat zowel handelscredieten
als bondsschuldon.
De bondsschuldenbestaanvoornamelijkuit:
- declaratiesvan selectiespelorg,
schoidsrechters,
bestuur-6n commtsgnz.;
sieledèn,
- aande diverserayonsnog tê betalen:
opbrengstÍeclame-en sponsorgelden
opbrengstschuldvrijverklaringen
res€rveringherstructuÍering / bureaukoston
HettotaalbedÍagis:
Crediteuren
Herstructursring/bureaukosten
:
- vooziening 1978
- overdrachtrayons
- restuit 1978en 1979

15.000,8.200,3.235,-

VooÍultgs{actuÍosrde b€dtagon
Het saldovan dszs rekeningis in 1979aanzienlilkgedaald,mededoor het
Ísit dat de contributis-inningthans per kalenderjaardient te geschisden,
De vooruitgefactureerdebedragenbestaan uit de navolgendeseizoenoosten:
Reclameen sponsoring
Inschriifgeldencompetitio/beker

15.450,-

---2.!4.=
G
20.000.-

96.708,
16.4(B,-

ru.TÍÍJ,-

26.4ít5,261.165,

14.5gr,26.m,41.364,-

f
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VoÍmogon
VoorgasteldwoÍdt het winstsaldo1979aan het vormogentoe te voegen.
zoals in de AlgemeneVeÍgaderingop 29 septêmbor1979tê Eds is afgesproken,zal de vermogenspositievan de NBB worden geanalyseerdmet
de bedoelingde gewenstegroottevan hst eigónvermogenvast ts stellsn.
Vermogenper 31 december1978
Voordeligsaldo

w.s73,2.914,665.8S/,

Vormogenper 3l december1979

periodeI ianuari1979t/m 31december1979
Veilies-enwinstrekening

t

IÍTKOMSTEN
'1. Contributies

Werkeliik

BagÍoot

396.105,

384.500,
3:t.m0,6.000,1.500,42.fi0,5.600,59.500,
34.000,
30.000,
45.(m,420.000,
420.153,
20.(m,3.000,5.000,36.100.61.000,

n.20€,2. Administratieveheffingen
6.745,3. Bureau- Íormulierên
1.7fi,nieuwev6renigingen
4. Inleggeld
44.109,
5. Inschriifgeldcompetitie
6.665,6. Inschriifgeldbekercompetitie
58.450,
7, Scheidsrechtersvergoedingen
n.4n,&
Sponsoring
8. Reclame
40.259,
9. lnterestBanken
6.M,10. Bondsorgaan
4r'1.071,11. SubsidieCRM
%.445,12. SubsidieSNS
%.w,13. Overigeinkomsten
24j31,14. Jeugdkampen

D

subsidiÊ
ieugdkampen
1 5 . Opleidingen
t o . Basketballstim.
/ recreatie
a 1 Aankooobondsbureau
18.Subsidie
diversen
19.Tekort

5.000,25.13r',M.475,-

11.605,3.792,745,2fi,1.609,1.065,1.050,
5.523,10.259,

u,-

+
+
+
+

I
+
't_

21.O71,-+
96.708,
5.004,- +
1.?31,- +
10.966,
15.525,

1978
WoÍkeliik
347.559,
8.il2,4.308,1.650,39.864,
6.329,65.293,
39.704,
43.382,
375.604,
4{|:|.@,24.305,
25.617,4.2W,23.W,42.500,
6.975,
3.700,

19fl1
869Íoot
4',17.ffi,25.000,
7.W,1.500,47.000,
6.2m,63.000,
29.000,
30.000,
55.2m,€0.000,.$0.(m,60.m0,24.70o,5.300.42.7N,e.7@,-

17.800,
1.667.553,- 121.131,-- 1.1196.716,-1.824.600,
Q.70o,-

1.W.422,-

Verrchil

&.7W,- -
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UITGAVEÍII
,
'1.Bondsbureau

Warkeliik
579.6/5,r0.618,

2. Ledenadministratie
heríructursring/
3. Reserve
15.(m,bureaukostenrayons
20.575,4. Bestuurskoíen
3.n0,5. Commissies
16.962,
6. TopsportLiga
7.U8,7. DamesLiga
5.32.,*
Liga
8. Rolstoolbasketball
24.ffi,9. KadeÍvergaderingên
13.423,10. Stagesen Congressen
71.ffi,11. Bondsorgaan
3..$),12. Lidmaatschappan
16.458,13. Propaganda
enVoorlichting
gt.w,14. Oplnidingen
69.012,
15. ArbitÍage
58.450,
16, Scheidsrechtersvergoedingèn
17. Nedsrlandsa
Jsugdkampiosnsch.2.300,3.623,18, Bekerfinales
3.663,d€bitourên
19. Dubieuzs
20. lnternationale
conÉcten
v,w,a. subsidie
SNS
NBB
6.lzs,b. eigenbiidrage
20.000,
c. voorziening
75.W,21. Basketballstim,
/ recÍeatie
28.031,
22. Jeugdkampen
8.m,23. Overdrachtrayons
24, Vooz. aankoopbondsbur€au
25. Yoon. rsstitutiosubsidies
26. Subsidies
rayons
2.914,27. Over
1.W.4?2,-

B.groot

5n.m,-

11.000,

Venchll
2.675,- +
&Í

15.000,4.5/5,- +
16.0@,no,- +
32.500,1.962,- +
15.m0,152,- 8.000,vL- +
5.000.4.537,- 29.000,13.000,423.,- +
58.500,- 13.W,- +
489,- +
3.0@,1.458,+
15.000,32.660,120.000,9.012,- +
60.000,
1.050,- 59.500,
2.9m,- 5.200,2.$0,@,- +
1.97,- 5.0@,420.153,- 96.708,65.000,- 19.91,20.m0.- +
95.700,- 20.316,31,- +
a.w,-

1978
Werkelijk
ffi.n7,9.6Gt,15.249,31.170,16.715,6.988,3.9G1,20.456,
7.143.55.994,2.56,13.159,
Q..7a6,59.870,
65.293,5.010,2.574,632,-

1gfl'
8ogÍoot
671.500,
12.100,

ulw,-

g,.ilo,1E.5m,9.m0,5.900,

m.mo,-

8.500,6'l.500,7.5m,15.000,124.1@,68.000,-

fr}.om,6.000,4.0m,5.000.-

4m.689,81.074,-

450.000,
75.0m,-

62.649,-

s.7m,-

a.&,-

lè

30.m0,-

8.200,-

2.914,- +
1.66/.553,- 121.131,-

6.975.15.450,1.850,52.656,
1./136.716,-1.824.q)0.-

íí
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Toelichting verlies-en winstrekening
IÍIIKOMSTEN
1. ContÍibutiss.
De meerontvangstenziin alsvolgt te speciÍiceÍen:
Hogerecontributie-opbrengst
seizoen1978/1979
Hogerecontributie2e halfaar 1979
Niet begrotecontributiebondsleden

6.$0,3.7@,1.305,11.605.-

De hogerecontributievloeit voort uit het feit dat de groei in hst ledentalsnelleris gegaandan begroot. Deze
ontwikkelingheeft ook eenpositieveinvloedop de ontvangstenin 1980.

t

2. AdminístÍatiovohefÍingen.
Doors€n beterodisciplinevan betalingen door minder incidentelepostenligt de opbrengstbiina f 9.000,benedêndie van 1978.
5. InschÍiiígold compotitiê.
De hogereontvangstenzin veroorzaaktdoor toevoegingvan één extra team in de eredivisieheren. Door
. uitbreidingvan de 1edivisieherenen door verhogingvan de inschrÍÍgeldenvoor die divisiezal het inschriifgeld de begroting1980met ruim í 9.000,- oveÍschrÍden.
8. Reclameen Sponsoring.
Door diverseontwikkelingenzijn een tweetal belangrijkeovereenkomstenni6t in 1979tot stand gekomen,
zodat hst achtsÍblijvenop de begrotingad I 5.523,- geengevolgenzal hebbenop de resultatenvan 1980.
9. InterostEankon.
Door de gemiddeldruime kaspositiesen de hoge rentevergoedingop uitgezettedeposito'skon, evenalsin
1978,een grote ínterestwinstworden gerealiseerd.Doordat de ovêrloopnaar 1980ruim f 9.000,- hogêr is
dan per uhimo 1978,zijn de eigenliikerentebatenover 1979zelfs hoger. Hierdooren door de nog steeds
hoge rentestandenzalde renteopbrèngstin 1g) op hetzelÍdeoÍ op iêtshogerniveauliggen.
11. SubsidieCRM.
De hogereopbrengstvan ca. f 21.W,- is veroorzaaktdoor de toewijzingvan een extra subsidiabeleformatieplaats€n door twee trendverhogingenop het salarisvan het personeel.

D

12. SubsidieSNS.
Dit betreftdê subsidievoor de nationaleteams. In het boekiaarI979 was hst niet mogelijkalle geplandeactiviteitenuit te voeren,waardooreenaanzienliikgedeeltevan de toegewezengeldenniet kon worden benut.
13. Overigeinkomsten.
Dit zijn inkomstenuit verkoopvan o.a. ballen,stickers,posteÍs,scorebloks,tassenenz. De hogereinkomsten ziin deelsveÍoorzaaktdoor de groeiendsbelangstellingdie er bestaatvoor materialenwaarin het thema
"basketball" is verwerkt (shirts,tassen,stickers),deelsdoordat de aanmaakkostenvan de brochuÍe over
baskotballreedsin 1978waÍen geboekt.
15. Oploidlngon.
Het bij CRM aangevraagdebedrag voor opleidingenwerd niet volledig gahonoresrd.zodat de weÍkêlijke
subsidieaanmerkelijklageruitkomt.
16. Baskotballltímulering/recreatie.
Ook hisr is het toegewezensubsidiebêdrag
lagerdan het aangevraagdebedrag.
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UITGAVEIT
WorkolÍk
1. Bondsbureau
+ soc.lastsn
a. Salarissen
380.181,
b, Vorwarming/onderhoud/licht16.e4,c. Reservegroot onderhoud
7.ffi,d. Basketball
Info
19.268.e, Kantoorbenodigdheden
24.121,
f. Porti
17.305,g. TeleÍoon
10./fin,h. Afschnjïingpand
9.712,i. AÍschrÍvinginventaris
21.570,j. Accountant
21.W,k. Diversepersoneelskosten 31.950,
L Adrssboekje
5.000,-15.014,m. Diversen
n. HuurHerengracht
579.6/5,-

1979
BogÍoot

Vsrschil

3n.ffi,15.0(x),-

zm,-

20.000,

24,m,-

+

20.000,11.000,
9.700,+
21.ffi,21.000,32.000.6.000,17.000,
En.W,-

+

3.181,1.&4,5.000,7p.,121,2.@5,570,12,-

m,-

50,1.000,
1.986,
2.675,-

1978
Werkelilk
274.7n,5.m,17.qlÍl,2.%1,18.670,-

8.96/,9.712,Í8.957,21.003.14.908,5.915,35.5A3,10.374,8.29i7,-

1980
Bogroot
/$2.0m,19.300,
z.ffi,24.W,25.000,21.000,
12.000,
9.700,28.0(n,21.ffi,-

g!.(no,6.000,18.000,-

F

6/1.500,-

1, Bondsbureau.
In het algemoenziin er slechts geringe aÍwiikingen van de begroting.
ad, a De post salaÍissenis iotsoveÍschreden, doordat in het jaar 1979een tweotal trendverhogingen zijn ge.
weest. Dezspostenzijn echtersubsidiabel.De begrotsuitbreidingvan het personeelkon in 199 worden gerealiseerd,
ad c, In de voorgaandsi8renis geenvoorzieninggctrofÍen voor groot onderhoud.Geziende te verwachën
uitgaven in 19)/81 is in 1979alsnog een vooziening van Í 7.500,- ten laste van het r€sultaat gêbracht.
Bohoudensde post groot onderhoudbeho€ftde begrotingvoor lK) gsenaanpassing.

adk. Diverseoersoneelskosten.
Kostendhectie
Kostenopl./ recreatisf
unctionaris
Consumpties
buÍaau/vergaderingen
DiveÍsekostgn,zoalsÍeiskoatênpersoneel,advertentiesetc.

8.525,4.418,5.429,13.578,
31.950,

ad m. Diversen.
WA-verzekering
VakliteratuuÍ/TB-boek
Onderhoud
kantoormachinss
pandetc.
Kleinereparaties

5.772,3.4/.1,2.061,
3.7n,-

--l!.013=Voor 199) heefthet bestuureen collectieve
ongevallenvezekering
aÍgesloten,waarvanda kostsn
f 10.000,- hogerliggendanvoozienin de AlgemeneLedenvergadering
vanseptomb€r1979.Deze
hogorekostendrukkenop de exploitatie
van1980.

(t
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4. B€siuuÍskocten.
De overschrijdingad f 4,ffi,- heeft de navolgendeoorzaken:
- meerinteÍnationalebezoeken,medein verbandmet de resultatenin de Europacup;
- tiideliiktwee penningmeesters;
- uitbreidingbestuur.
In de begroting1980is mst e.e,a.rekeníng
gehouden.
5. Commissier

t

BondsScheidsrechters
Commissie
BondsCommissie
Opleidingen
FinanciéleCommissie
MedischeCommissie
BondsWedstÍiidCommissie
Reglementscommissie
Mini- I Jeugdcommissie
Commissievan Beroep
Tucht- en Geschillencommissi€
Protestcommissie

1979
Werkeliik

3.r@,4.ffi7,-

7&,-

155,6.745,1.345,3.711,4.151
,8.320,-

u7,-

33.270,-

1979
BegÍoot
3.300,4.000,800,500,_
7.600,2.W,2.500,3.700,6.800,400,-

-ffi;-

1978

Wsrkoliik
3.103,
3.795,

7m,-

7.688,2.9G',2.614,3.296,6.650,-

n1,31.170,-

1980
Begroot
3.500,4.500,1.000,500,7.800,2.5m,3.000,4.500,9.200,-

m,-

37.300.

Kadervergaderingen.
De 2-daagsevergaderingin Vsldhovend.d. 1l en 12 mei 1979gaÍ minder uitgaven te zien den begroot,
waardoorin totaalca. f 4.500,- kon worden bespaard.
11. Bondmqaan.

D

a

Drukkosten
Redactiekosten
Verzendkosten
Foto'sen dergelijke
Diversen

1979
Wsrkolijk
49.97,9.757,9.991,
2.114,419,-

1979
Begroot
34.000,10.500,
10.000,
3.000,1.000,-

1978
Workellik
3:|.286,9.n6,9.399,2.536,
1.003,-

71.88,-

58.500,-

55.994,

198t)
Begroot

rm.(m,12.000,
11.m0,3.m,1.2n,67.500,

De groteoveÍschr|dingop de kostenvan het bondsorgaanis vollsdigterug te voerenop de sterk gesregendrukkosten.Op de overigekostenkon zelfs í 2.ffi,bespaardworden. De hogeredrukkostenzijn enerziidshet gevolgvan het uitbrengenvan enigespeciÍiekenummers,anderzijdsvooral van de sterk ge$egen
prijzen.Thansworden voorstêllenuilgewerkt om de dÍukkostente beperken.De begroting voor 1980zal
echterniet voldoondezijn om de werkeliikeuitgavente dekken.
14. Opleidingen.
Alhoewelde uitgavenÍ 25.000,- hoger liggen dan in 1978,is de onderbestodingop de post Opleidingen
f 92..*0,- , Dit v€rschilis als volgt te spscificeren:
- geplandecursussenwaarvoor geen subsidiew6rd verkregenên
die derhalveniet zijngegeven
7.000,
- lagêrekostendan begroot
8.m0,- werkelijkeonderbesteding
17.500,

_e!p=_
In de begroting19ff)zijn ook enigepostenopgenomendie wellicht niet vooÍ subsidiein aanmerkingkomen.
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15. Arbitrage,
De arbitragekostenliggení 9.000,- bovende bogrotingsn ruim í 9.m0, - boven Í978.
Dezeoverschrijdinghoeft de volgendeoorzaken:
- uitbreidingErêdivisieHerenm6t áóntsam
- dubbêlecomoetitieDames1e Divisie
- mser midweeksewedstriiden
- uitloop/overloopseizoen1978/79
- extra kostonin verbandmet de winter 1979

2.W,1.500,
5.500,-

9.0m,In ds begroting1980is het principêopgenomendat de Topsport Ligaen DamesLigakostandekkendmoeten
zijn. Indienvoor 1979hetzelÍdeprincipewoÍdt toegepast,kan de navolgsndeopstellingwoÍden gemaakt.
KostonToprpoÍt Ligaen DamesLiga.

Ontvangcton
1. Sponsorbijdragen
2. Scheidsrechterwergoeding
3. Boetes
4. Subsidie
op commissies
5. Contributies
6. InschrijÍgêlden
competitie
7. Diverse
opbrsngsten

28.4n,58.450,
2.130,11.950,
9.353,4.1W,2.1ffi,-

t

-ls'ffi::
Uitgaven
8. Bestuurskosten
TopsportLiga
9. Bestuurskostsn
DamesLiga
10. Scheidsrechterwergoeding
ll, Arbitragekosten
12. Tucht-en Geschillencommissie
en Commissie
vanBsroeo
13. Scheidsrechtsrscommissie
8096
14. Medische
Commissie
15. Stagescheidsrechters
16. Ovsrschot

16.970,
7.W,58.450,
69.012,
1.500,1.687,
10,4o0,_
7ffi,156"63?,

Op grondvan dezekostendekkende
exploitatie
wordt voorgesteld
te
de ovErschriiding
op arbitragekosten
accepteren.
Voor 19q)zullende arbitragêkosten
dó b€grotingovsrtreffon.Echter,doorverhogíngvan de
inschrijfgelden
zaldeexploitatis
vanTopsportLigasn DamesLigawederomsluitendzijn,

f
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20. lntornationaleconlactGn.
Dooreen onderbestedingin de toegewezengeldenvan de NOC/SNS en door extra veÍkregenmiddelenziin
op de begroting.
de eigenbildragenvoor de nationaleteamssterkachtergeblevon
Geblekenis dat dezepost erg afhankeliikis van de in een bepaaldiaar te ontplooienactiviteiten.Omdathet
lageactiviteitenniveauin 1979voor een groot deelziin ooÍzaakvindt in het feit dat in 1980veel activiteiten
ontplooidworden (pre-olympischen olympischtoernooi),stelt het bestuurvoor uit de exploitatievan 1979
f 20.000,- te reserverenvoor 1980.Met dit bedrag is het mogeliikeen sluitendêbegroting op te stellen
zo maximaalmogeliikuit te voeren.
en het toegewezenprogrammavan subsidiegevers
21. Baskotballstimulering/recÍoatio.
- niet toegewezendooÍ subsidiegevers
- onderbesteding

16.000,
4.000,20.000,

:
Specificatiebestedingen
a. Damesbasketball
b. Jeugdopleidingsplan
c. Mini-en Jeugdbask€tball

5.958,3.073,11.ffi7,20.898,

d.
e.
f.
g.
h.
i.
i.

Recreatie-basketballver.
Buurtbasketball
Recreatiebasketballscholen
Regio
lnstuiven
Recreatiedagen
Camping-basketball

6.473,2.3Íp,21.671
,93n,3.835,1&,10.627
,54.486,-

l!.s,_

D

27. Overschot.
Uit de werkelijkecijfersbliikt dat het begrotetekort ad Í 40.700,- kon worden omgebogenin een ov€rschot
vanf 2.914,-. Yoorgesteldwordt dat ovsrschottoe te voeggnaan het vermogen.
Op basisvan de werkelijkeresultatenin 1979en de huidigs informatieover de ontwikkelingvan de inkomstenen uitgavenin 1980kan aÍgeleidworden dat 1980slechtsin beperktemate zal afwÍken van het begrote
tekortvan f 17.W,- .

