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Inleiding
Op zich staandetijdvakken (zoalseen verslagperiodein het kader van de activiteitenvan de
NederlandseBasketballBond) komen, na eva1..^r:^ ,,^^1.
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worden dan vervolgens vaak gerelateerd aan
bijzondereomstandighedendie toen bij uitstek
gegolden hebben of aan personen die toen
leefden of het voor het zeggen hadden Wie
kentnietde'GoudenEeuw'?Hoe graag gaanwij
ais Nederlandersniet prat op onze moed, cultuur,creativiteiten ons doorzettingsvermogen
in die periode de onderlinge twisten gemakshalve vergetend,zomede het feit dat het meer
dan300jaar geledenis Hoe makkelijk is het ook
nietom periodenin onzehuidige tijd naarpolitici,premierste noemen,met name indÍen polarisatiehet oogmerkis Jekunt je er dan zo lekker
tegen afzettenlZo'n periode iijkt ook voor de
NBB te zijn afgesloten,ondermeer in het verband met het navolgende,
Internationaalis het clubbasketbal in Nederland
naar een bedenkelijk niveau teruggezakt;althans,de laatstejaren werden nauwelijks nog
aansprekenderesultatenbehaald.Veel clubs
hebben het gewaagd om aan een Europacupavorliuurte beginnen,doch er werd weÍnig
gewonnen,Het lijkt erop dat de NBB als entiteit
de rokenincr rÍênrêsêntêerci kriiot van een niet
cr-ht on de tockomsi r-rorir-ht hcloiri De snelle

groei zowel in ledentalals qua financiëlemogelijkheden is daar wellicht debet aan geweest,
Eenbaskeibalgeneratievoor het topniveaulijkt
achteraf te zijn overgeslagen. De NBB, de
rayons,de liga'sen de clubs zijn met behulp van
het technischkader op alle niveausde weg terug ingeslagen,in positieve zin.Goed is te zien
dat het jeugdbeleid en het stimuleringsbeleid
van de laatste jaren zijn vruchten heeft afgeworpen.Internationaalzijn de nationaleJeugdteamssterk bezig geweest.De NationaleJeugdkampioenschappenen de evenementenin het
kader van het PIanHeger laten een hoger spelpeil zien.Bij een handhavenvan dit beleid, zal,
met behulp van het technisch kader, een
nierrwe
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kunnen worden klaargestoomd,zoalsdit ook is
geschied op het niveau van EredivisieDamesen Topsport Liga.Internationaalwellicht terug
bij ai maar met nieuw elan!
Sinds 1972(het Pré-OlympischToernooi)werd
er in Nederlandslechtséén groot internationaal
evenement georganiseerd en wel het Jonestoernooi in l9B2 De NBB is blij in 1987en I9BB
hier ten lande weer internationaalbasketbalgeweld te kunnen latenlosbarsten.In het eerste
jaar wordt ter gelegenheidvan het 75-jarÍgbestaanvan het NederlandschOlympisch Comité

en het 40-jarigbestaanvan de NBB een dubbel
vierlandentoernooigehouden voor de nationale vrouwen- en mannenpioeg.Daarnazal de
NBBhet Pré-OlympischToernooi I9BBhuisvesten met, naar de laatsteschattingen,meer dan
24 deelnemende landen. In beide toernooien
wordt de NBB financieel bijgestaan door de
Stichting Sportsupport.De NBB dient zorg te
dragen voor goede stimuleringsactivÍteiten
in
de vijf toernooiplaatsen,teneinde een goede
basis te leggen voor een ook qua bezoekersaantallengeslaagdevenement.We vertrouwen
veel te hebben geleerd van de negatieve punten tijdens het genoemde Jones-toernooi,
met
name wat de publieke belangstellingbetreft.
Na jaren van groei is de NBB de laatstejaren
voornamelijkbezig geweestmet het uitbouwen
en verstevigenvan haar eigen organisatie,
het
verbeteren van de contacten,alsmede het
scheppenvan een zo aangenaammogelijk basketbalklimaat Dat is beslist niet eenvoudig ge\^rêoer
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sterk gewijzigde Íïnanciële omstandigheden
Daarbij is er veel kader uitgestroomd,onder
andere vanwege het feit dat er zoveei van hen
gevraagd werd, dat het niet meer op te brengen
was, Ook blijken beleidsombuigingen en de
aanpassingop die nieuwe situatiepas na enige
jaren gevolgen te hebben voor fungtionerenen
samenstellingvan besturenen commissies.Dan
blijkt eerst de noodzaak van een confrontatie,
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twee belangrijke bondscommissies,de Bonds
CommissieOpleidingen en de BondsScheidsrechters Commissie, heeft dit, om volstrekt
verschiiiende redenen, geleid tot een wijziging in samenstelling en werkwijze De
mede in het licht van het voorgaande ingestelde Commissie voor Onderzoek Organisatie
NBB heeft haar eerste inventarisatieafgerond
en zal in de komende verslagperiodemet voorstellen komen tot aanpassingvan (onderdelen
van) de organisatie(en structuur)van de NBB.
De kaderproblematiekop nationaalniveau doet
zich met name voelen nu de bondsvoorzitter
aangekondigd heeft na zes jaar op de Bijzondere Algemene Vergadering van de NBBin november 1986af te zuilentreden.lnde opvolging
zou uiteindelijk kunnen worden voorzien,doch
dit bleek achterafniet zo te mogen zijn.Nadere
uitwerking van deze situatie heeft hoge prioriteit en zal op korte termijnmoetenplaatsvinden.

Bondsvergaderingen

In Memoriam
De NBB rs tijdens dit verslagjaar geconÍronteerd met het overlijden van één van haar
meesÍ be/eidsbepa lende en beleidsuitvoeBart Rosebeek,vele
rende commissr'e/eden,
jaren lid en voorzitter van de Bondscommr'ssie Opleidingen en Eondsscáejdsrechtercommissr'e, oud-bestuurslid en lid van verdr'ensÍe.luist vanwqe zijn lang en inÍens
meewerken en de betrekkelijke jeugd van
onze bond lcwam zijn overlijden hard aan.
Het Maakt je Stil.
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op 30 november I9BSte Ede
Tijdens deze vergadering werd J Loorbach
herkozen voor een nieuwe termijn van twee
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mogelijkheid zou moeten openen om tweede
teams aan de landelijke kompetities deel te
kunnen laten nemen,werd teruggenomen.De
Commissievan Beroepmoest de wijziging van
het Wedstrijdreglementeersttoetsen Daarnais
dÍt voorstelopnieuwvoorgelegdaan de AIgemene Vergadering op 14juni 1986te Nijkerk,
die het heeft aangenomenIn deze vergadering
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l9B5.werdtoegevoegd aan het, inmiddels,geslonkenvermogen,De vergadering beslootdat
de Commissie Onderzoek OrganrsatieNBB
haarwerkzaamhedendiende voort te zetten.De
commissieblÍjft in dezeifdesamenstellinghaar
onderzoek verrichten. In de verslagperiode
werd een bondsraadgehouden op 25 februari
I9BG waarin met name voor genomen wij-

Bondsbestuur
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De vervanging van de voorzitter vroeg in de
verslagperiode nogal wat aandacht.A. Helmig
zal tijdens de Algemene Vergaderingin het najaar van l986 de voorzittershamerneerleggen

discussiewerden gesteld

Het hcsirrrrr hoont hii hot verschiinon van dit

verslag een nieuwe voorzitter te kunnen voorstellen.De samenstellingvan het bestuur heeft
geen wijziging ondergaan,Het bestuur heeft
onder meer veel tijd besteed aan de nieuwe
structuur en nieuwe bezetting van de Bonds
Commissie Opleidingen en samenstellingvan
de Bonds ScheidsrechtersCommissie Door terugloop van het Iedentalen vermindering van
subsidies wordt het voor de penningmeester
moeilijker om de begroting sluitend te maken
en alle commissiesen nationaleteamstoch nog
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bruik gemaaktvan de mogelijkheden,incidenteel subsidieste verkrijgen,
De vergaderfrequentievan het bestuur is constant gebieven, éénmaal per maand vergaderde het TotaleBestuuren daarnaastkwam het
DagelijksBestuurtweemaalper maand bijeen
Per 30 juni 1986was het bestuur als volgt sa
mengesteld:
A. Helmig
P. de Boer
P. Brouwer
J Loorbach
R.Snijders
J Stuurman
P. van Tuiil van Serooskerken.

Bondsbureau
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ciële administratie volledig per computer te
verwerken De arbeidsduurverkorting(ADV)
heeft consequentiesvoor het bureau,In minder
arbeidsuren moet dezelfde hoeveelheid werk
worden verzet Er wordt op gerekend dat dit
door de automatisering kan worden opgevanoên In rie verslaoneriode ziin onkolo y3g3-

tures ontstaanMej J Meijn en Mej J RobanusMaandaghebben hun dienstverbandop eigen
verzoek beëindigd. Als vervangster voor Mej.
Robanus-Maandagis aangesteld Mej C van
Someren die reeds in tijdelijke dienst was ter
vervangingvan Mej J Meijn Na enkele snelle
wisselingenlijkt de plaats van Mej. J Meijn nu
vast door Mej.S.Palsingenomen.P,van Maanen,
de tijdelijke medewerkervoor het marketing
projekt is per I maartin vastedienstgetreden

aantaldagen per maand is
bij de N.S.F.;een
nog op het Bondsbureauom het projekt af
ronden.
Per30juni 1986was de bureaubezetting:
W.Mateboer
J.F.van der Haar
E.Halewijn

directeur
eerste medewerker
staffunctionarisrecreatie
an

V. Heger
P.Muller
B,Barens

Mej.C. van
Someren
Mej.S.Pals
Mevr.A. Maarleveld

nnloirlinaon

topsport-coórdinator
financieel medewerker
medewerker opleidingen
landelijke kompetities
en arbiterszaken
bureau-secretaresse
telefoniste (part-time)
typiste

assistentvan de
Íïnancieel medewerker
assistentevan de
Mevr.L. v.d. Zeefinancieel medewerker
Rijksen
(parttime)
Mevr.G. Wink-Duif - secretaresseTucht- en
Geschillen commissie
(part-time)
P \/oldhriizon

Contactenmet
overkoepelende
organisaties
Op 3 september I9BS vond de jaarlijkse bespreking plaats met het Ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid enCultuur. Aan dit gesprek in
namen deel namens W.V.C. de heren drs. H
de heren A.
Mannenen C. Key,namensde N.B.B.
Helmig,P. de Boer en W. Mateboer.Tijdens dit
onderhoud werden diverse zaken aan de orde
gesteld onder andere VUT regeling personeel,
Topsportcoórdinator. Evenais voorgaande
jaren kunnen we weer constaterendat een dergelijk overleg positief is, Van beide kanten is
begrip voor de problemen WV.C kampt met
het grote probleem dat minder geld beschikbaar is terwijl de NB.B met minder subsidies
toch weer meer wil doen. Toch ziet W.VC.
altijd weer mogelijkhedenom te helpen,onder
andere door het toewijzenvan meer mens-uren
voor het bureau ondermeer doordat de N.B.B
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de gevolgen van de integratie van het Rolstoelbasketbalbinnen de N.B.B.
is nu een structurele
subsidie voor organisatiekosten toegewezen.
Voorheen gebeurde dat op incidentele basis.
De Nederlandse Sport Federatie heeft organisatorische problemen. Tijdens de Algemene
Vergadering van 25september l9B5werd door
het N.S.F.bestuur een voorstel ingediend om
een organisatie-onderzoek te iaten uitvoeren
door het organisatiebureauTwijnstraen Gudde.
De uitslag van het onderzoekzou aan de Algemene Vergadering van 27 meí I9BOworden
rr nnrnol
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Om diverse redenen is dat uitgesteld tot I september 1986.Het onderzoek wordt namens de
ieden gevolgd door een toetsingscommissie,
waarin onder andere ons erelid en oud-voorzitter P. Storm zitting heeft.
De piramidale opbouw van de schoolsporten is
voor N.S,F.een heet hangijzer.Zo heeft bij voorbeeld het door Nashua gesponsorde toernooi
geen instemmingvan de N.S.F.,
die van mening
is dat een dergelijke ontwikkeling in de sport
ongunstig is voor de bonden. Door een structurele organisatie van scholierenkompetities
naastde N.B.B-kompetitie
zou de jeugd geen lid
meerworden van een club.Het bondsbestuuris
van mening dat dit toernooi juist een propagandistische waarde heeft voor de sport.
De afdeling MaatschappelijkeBegeleiding van
N.S.F. is zeer actief. Dankzij deze afdeling
kon een aantal problemen voor spelers en
speelsters worden opgelost. Helaas wordt het
budget voor deze begeleiding steeds kleiner
waardoor de financiële mogelijkheden beperkt
blijven. Ook in deze verslagperiode hadden diverse leden van de N.B.B.zitting in de N.S.Fcommissies,teruijl de bondsvoorzitter deel uit
maakt van het N.S.F.bestuur en fungeerde als
voorzitter van de Stichting Sport.
De contacten met het Nederlands Olympisch
Comité zijn wat minder frequent. Op 3 september 1985vond een overieg plaats in Den
Haag in verband met het ?S-jarigbestaan van
het N O.C.in 1987.Het Comitéwil dan een aantal
sport-evenementen in Nederland laten organiseren. Door het bondsbestuur is voorgesteld
een dubbel Vierlanden toernooi te houden voor
dames en heren. Dit voorstel is door het N.O.C
overgenomen. De Algemene Vergaderingen
van het N.O.C werden gehouden op 12
november l9BSen 20 mei l986
Tijdens deze laatste vergadering werd onze
penningmeestergekozen tot lid van de Financiële Commissievanhet N.O.C.Naastde contacten met het N O C zijn er vrij veel contactenmet
de StichtingOlympischeSpelen 1992,zowel op
het gebied van publiciteit als organisatie,In de
contactgroep met de bonden heeft de bondsvoorzitter zitting

Met het Pré Olympisch Toernooi 19BBin zicht
worden de contacten met de Stichting Sport
Supportsteedsintensiever.Inapril l9BOkonden
wij dankzij de financiële hulp van de stichting
een kwalificatie-toemooivoor de meisjesjunioren in Sittard organiseren De stichting heeft financiële steun toegezegd voor de organisatie
van het Pré Olympisch Toernooi l9BB

Sponsors
Van diverse zijden ontving de N.B.Bfinanciële
steun, waardoor extra activiteiten konden
worden georganiseerd:
I.B.B.Kondor Groep BV te Leiden.
Extra trainingen en wedstrijden voor nationale
teams,
Borsumij Sport "Adidas" Etten-Leur:
Kleding nationaledames-en heren teams.
llVarming Up Sport BV "Nike Zaandam":
Clinics voor jeugd,
Stichting Sportinitiatieven Haarlem:
OrganisatiePasserelletoernooi.
Mac Donald:
OrganisatiePasserelletoernooi.
Provincie timburg en de Gemeente Sittard:
Subsidie voor Kwalificatie toernooi meisjes junioren te Sittard.
Stichting Nationaal Fonds Sport Gehandicapten:
Bijdragevoor deelnameaan "Gold Cup" te Melbourne. Austraiië.

Federation
InternationalBasketball
Amateur(FIBA).
De organisatievan FIBA vereist meer menskracht. Door de ingebruikname van een nieuw,
echt, kantoorpand is zij nu beter gehuisvest.
Voorheen werd gebruik gemaakt van een tot
bedrijfsruimte omgebouwde Ílatwoning. De
administratie van FIBA wordt binnenkort geautomatiseerd.De vergadering van de Europese
zone werd gehouden op l, 2 en 3 juni 1986in
Londen.Het Wereld-Congreskwam bijeen op
30 juni, I en 2 juli in Barcelona.Een van de
belangrijkste punten tijder'rsde beide conferenties was de wijziging in de spelregels. Tijdens

de conferentiein Barcelonais lang gediscussieerd over het toelaten van professionals
binnen de FIBA.Door tegenstandvan het Oostblok en U.SA.is het voorstel daartoe niet aangenomen, De ad-hoc Commissie Rolstoelbasketbal is definitief ingesteld, Voorzitter is J.
Berteling. Uit hoofde van deze functie heeft hij
zitting in het Centraie Bestuur(CentralBoard)
Een nadeel van deze functie is dat hij niet meer
benoemd kon worden tot voorzittervan de Kalendercommissie uit hoofde waarvan hij zitting
had in de Europa-CupCommissieen de International OrganisationCommissie.A. Helmig werd
herbenoemd als lid van de Eligibility Commissie en I. Rotteveel als lid van FinanciëleCommissie.

Marketing project
In de verslagperiode had het marketing-project
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geconstateerd worden, dat het niet mogelijk is
gebleken om ook inderdaad tot een afronding
te komen.In de tweede helft van l986 zal echter
het rapport van het project verschijnen.Oorzaken van de vertraging zijn onder meer
gelegen in de onvoorzienehoeveelheid werk
die de verwerkings- en analyse fase met zich
meebrachten. Daamaasttrad de projectmedewerker per I maartjongstledenin dienst bij de
Nederlandse Sport Federatie,waardoor slechts
Ín beperkte mate een beroep kon worden
gedaan op zijn inzetbaarheid voor het project.
In het vorige jaarverslag werd melding
gemaakt van een aantal onderzoekjes dat
gehouden werd ten behoeve van het project
Deze onderzoekjeswerden verwerkt en daarna
geanalyseerd.
Naar aanleidingvan die analysesbleek het niet
mogelijk om ten aanzienvan 'de witte vlekken'
en'de vrouwen'een duidelijk beeld te formuleren. Ten aanzien van de andere onderzoekjes
en de enquêtebleek die wel mogelijk te zijn De
gegevens en analyseswerden in het daaropvolgende stadiumbesprokenmet de participanten
en de rayons en een bestuurafgevaardigde.Na
deze gesprekkenis er gewerkt aaneen rapport
waarin de grote lijnen, die onder meer uit de
onderzoekjes naar voren kwamen, worden
weergegeven, In het rapport wordt op de volgende punten ingegaan:
r De NBB als onderdeel van de sportmarkt.
o Externebeinvloeding van de basketbalmarkt.
o Eenmarktgerichteaanpak;de marketing-mix
geplaatst in de basketbal-context.
r De NBBen marketingvan basketbalmogelijkheden voor de toekomst.

Ledenbestand
De terugloop in het Iedenaantalis nog niet tot
staangekomen.In de verslagperiode daalde
hetaantalgeregistreerdeleden met 943:2.15o/o
ten opzichtevan het vorige seÍzoen.
Hetaantalseniorendaalde met 386leden en er
werden944juniorenminder aangemeldals Iid;
eenlichtpuntjeverscheenbij de mini's,in deze
categorie werden 387 leden meer geregÍstreerd.
Hetaantalopgegevenrecreantensteegvan 254
naar602.
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Verenigingsgrootte

Het landelijk gemiddeld aantalleden per club
was 82.2.Per ravon was het qemiddelde:
r\d y urr r\ uur tr

Rayon Oost
Rayon Noord Holland
RayonWest
RayonZuid

Procentueel gezien daalde het aantal clubs
gelijk met het ledental namelijk van 534 naar
per 30juni I 986.De
52I aangesiotenclubs (2.4o/,)
daling in het aantalclubs is niet alleen ontstaan
door het opheffen van clubs; ook een aantal
fusiesis hieraan debet.
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Ledenstandper 30 juni 1986
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1966/67
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t973/74
t974/75
1975/76
1976/77
t977/78
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I9BO/BI
I9BI/82
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1983/84
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I9B5/86

Senioren
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5560
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(incl.4306mini's 10,6%)
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Seizoenen

De twintig grootste
verenigingenvan de
laatstevijf jaren
L98L/82:
ITT Hoofddorp
The Stars
DAS.
The Black Eagies
Albert v. ZoonenCracks/Noordkop
A.MVJ./Amsterdam
KurpersKant Eff /Orca's
B.V.Amstelveen
H

\/

| êrdêÍd^rn

B.V.Aalsmeer
V B C Akrides
B.V Hillegom
Tho

Trrmnorq

Onro/Rotterdam-Zuid
Black Velvet Canadians
The SeaDevils
RacingAmsterdam
í.]r: cch nnnorc

Cheetah
Celeritas'65
1982/83:
I.T.THoofddorp
Albert v, ZoonenCracks/Noordkop
B.V,Amstelveen
D.A.S
V B C Akrides
R \/

T.oirlordnrn

Celeritas'65
H.B.V.The Jumpers
LandsiakeLÍons
B.V,Aalsmeer
The SeaDevils
B.V.Voorne
Tho

Rl:nlz

Fealoq

De Dunckers
B V Odijk
B.V Hillegom
rnl.^ ^-^^^L
11ls vrdÈJlruPPUrÈ

BIackVeivet Canadians
AM.VJ Amsterdam
Cheetah

Akrides
Leiderdorp
H B V Jumpers
P.S.V.
Almonte
De Dunckers
Landslake Lions
B V, Amstelveen
BV Odijk
B.V.Voorne
R \/

410
294
289
2BB
276
264
263
262
260
247
246
244
242
239
239
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227
225
223
220

391
285
276
2t6
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250
245
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236
235
230
230
230
228
225
220
2TI
209
209
208

í.]rnninaon

B V Ceres
Grecchnnnarc

Coveco
AMVJ./Amsterdam
O.SG Utrecht
r984/85:
B V Hoofddorp
Doppeldouche/DenHelder
R \/

T.oidardnrn

D,AS.
B.V.Akrides
B.V,Orca's
B V The Black Eagles
B V, Aalsmeer
Landslake Lions
P SV /Almonte
M.SV
B.V.Ceres
B V Odijk
The Dragons
B V The Mustangs
H R \/

Tho Irrrnnorc

Black Veivet Canadians
The Windmilis
Rabobank/Gouda
Tho

Trraalorq

TT T

ïJnnfridnrn

D.A.S.
Doppeldouche/Den
Helder
R, \/

ï.aidorr'lnrn

B V. Akrides
B V. Ceres
P S.V/Almonte
B.V The Black Eagles
Kolf & Molijn/Orca's
Racing Beverwijk
LandslakeLions
MSV
De Dunckers
The Windmills

lJanfdrlnrn

Albert v ZoonenCracks/Noordkop
Tho

Rlenlz

Fenloe

TZ,,;^^-^ /f-\-^^'^
r\urlJgr È/ vr ud J

DAS.
B.V,Aalsmeer
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306
280
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272
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344
293
266
26s
253
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247
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221
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2t4
2r0
209
207
204
203

r985/86:
R, \/

w.Gw
r983/84:

252
252
247
240
23s
228
227
227
225
222
213
2r2
2r0
208
208

Tho

ïrrmnorc

R \/

Tho

ilírrqf:ncc

B V Voorburg
B.V.Aalsmeer
TheJugglers
B.V.Alphen

30r
289
288
2t9
270
243
242
238
228
224
2TB
212
2IT
210
206
206
20s
203
200
196
I96
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finalist (en in BS Leiden een al even onverwachte halve finalist),terwiji in de promotiecompetitie het kampioenschap van ICL
Zaandamook niet algemeen werd verwacht,
Het bestuur acht dit gunstig en streeftna dat de
competities dil boeiende karakter behouden,
Niet een enkele leuke wedstrijd,en zelfsniet een
o
s lnl lNz go ll so

lr og rur N
l zso

n
un
v lmr rnyogl ri ïr iLor v r

m
r r :r rqru r

qlanhtc

a
h
r los fL n
vs-

vestigdebeeld dat er bij ligawedstrijdenaltijd
wat te beleven valt,is de goede basisvoor werving van leden,van publÍek en van sponsors,
De medewerking van clubs om tot een goede
competitie te komen laat nog te wensen over,
hetgeen een blijk is van hun gebrekkig gevoel
voor Public Relations(PR).Dat uit zich jaar op
jaar in de halfslachtigemede(?)werkingaan het
gala,waarmee het seizoenjaarlijks wordt ingeleid
De beleidsinstrumentenvan het bestuur voor
spannende en hoogwaardige competities zijn
overigens niet gegarandeerd doeltreffend;het
bestuur meent,dat het vooral moet komen van
het aanbod van jong talent,zodat het regionaal
en centraal ieuqdbeleid essentieel wordt
geacht. Voor succes in dat beleid is dan een
aantrekkelijke top weer van groot acquisitief
belang, zodat van een wisselwerking kan
worden gesproken,die zowel op- als neerwaarts
in een spiraal kan uitwerken.
Bij dit beleid spelen natuurlijkook de nationale
selecties,en met name het seniorenteam,een
gezichtsbepalendero1.Daarop wordt hieronder
nog nader ingegaan.
Het bestuuris bepaaldnog niet in ieder opzicht
succesvoimet het scheppen van voorwaarden
voor de competities.Voor de eredivisiegeldt in
het bijzonder,dat clubs ofwel reeds in hun eerste Eredivisiejaarofwel in hun continuïteittegen
onoverkomelijke financieringsproblemen aanlopen en afhaken,vaak met Íatale gevolgen
voor de gehele club Het afgeiopenjaar zijn BS
Leiden, Greyhounds en ook Werkendam daar
voorbeelden van.
Nu de meesteméérkostenvan de Eredivisieten
opzichte van de Promotiedivisie vrijwillig
verkozenen niet door de liga afgedwongenzijn,
valt hier voor het bestuur weinig aan te doen,
zeker niet wanneermen de financieelsterkere
clubs het vrij gebruik van financiële middelen
(bijvoorbeeld door het aantrekken van twee
goede Amerikaansespeiers)wenst te gunnen.
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insr:hriivinovnor hei seizoen R6/97 íin mei
I986) gunstige ontwikkelingenop het sponsorfront voorgedaan:DAS en Canadiansvonden
nierrwe snonsorsresner:tieveliikde BOO en
Sportlife en DONAR ging met Ahrend in zee
+^^^^^r--+^ 'g
glr
Lugll
r t r \Ce Eredivisiebeschikbaar
PloqLJ
bleek
Anderzijds besloot IBB Kondor aan het einde
van de contractstermijnde sponsoringvan de
NBB niet voort te zetten,Aan vervanging wordt
gewerkt en de noodzaakdaartoeis te meer gegeven, nu in het verslagjaaropnieuw zeer veel
op subsidies moest worden ingeleverd; die
trend zal zich onverminderd voortzetten,Dat
doet pijn op aile niveaus;juistbij de kadettenen
ittninren

zal mot

kraCht moeten

yT6Jdgn rro-

streefd naar het behoud van aantrekkelijke
pro gramma's,zodatsponsoring zichzo mogelijk
ook zou moeten richten op wat buiten de grote
arena'sbliift en daarmeeook buiten het directe
'return
on investment'waarom het de sponsor
primair te doen is.In dit verband is het het bestuur
hoogst welkom dat de Algemene Vergadering
van I4 juni I9BGblijkt te denken in de richting
van directere betrokkenheidvan de hele bond
bij de nationaleteams,in ieder geval in propagandistischeen emotionele,doch mogelijk ook
in linanciële zin. Met een dergelijfe adoptie'
door de Algemene Vergadering van de nationale selectieszal de functionaliteiten het bestaansrechtvan die teams voor de totalebasketbalgemeenschapalieen maar gediend zijn
Minder harmonischwas de verhouding tussen
Algemene Vergadering en liga met betrekking
tot de toelatingvan reserveteamstot de Dames
en Topsport Liga. De rayons bleken zich in
meerderheid te verzettentegen het standpunt
van de liga's,dat zij de openstellingvan de Iiga s
voor reserveteams in eigen beheer, en dus
zonder toestemmingvan de Algemene Vergadering, konden en mochten realiseren.Desgevraagd gaf de Commissievan Beroep de liga s
ongelijk.Vervolgensaanvaarddede Algemene
Vergadering het principe zodat de regeling
met een door het bestuurbetreurde vertraging
van een seizoenalsnoggeiding heeftgekregen.
Twee competitie-zorgenverdienen nog vermelding; de steeds weer opdoemende licentieproblemenmet buitenlandsespelers,die onvoldoende gedocumenteerd in Nederland
arriveren en daardoor niet kwalificeren voor
een gave licentie;en het,hopelijk modieuze en
daardoor voorbijgaande, verschijnsel van
agressie van publiek tegen scheidsrechters,
coachesen spelers.Het beleid is erop gericht
deze problemen krachtig aan te vatten,

HET BESÏ'I.JUR
Aan het bestuurkonden worden toegevoegd P
de Vos en R Tuin. Vooral voor het speitechni-
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sche en algemeen organisatorischewerk een
zeer welkome aanvulling en diversificatie van
het daarvoor bestaandepotentieel.Bij de afsluiting van het verslagjaarbestond het bestuuruit
de navoigende personen:
voorzitter
J. UWWr VqVrr
lid
D. Wesselsz
P, Vogelaar
lid
P de Vos
Iid
R Tuin
Iid

COMPETITIE
Eredivisie
Dezecompetitiehad een spannendverloop;de
krachtsverschillenwarenonverwachtgering en
enkele clubs presteerden boven vewachting.
Vooral de prestatievan BS Leiden,om zonder
Àmerikaansespelers de play-offs te halen en
daarinNashuazeer serieuste bedreigen is interessant,Het stelt de noodzaak om geld voor
Amerikanen uit te geven, als je je geen hele
goede (en dus dure) kunt permitteren dwingend ter discussie De play-off-finaleserietussen Nashuaen Doppeldouchevormde een onweerlegbaarpleidooi voor het instituutplay-off.
Nashuawistdaarbijmet moelte proiongatievan
het kampioenschapuit het vuur te slepen,na het
maximale aantalwedstrijden
Promotiedivisie
Met een miraculeuzereeks éénpuntsoverwinningen wist ICL Zaandam van achteruit een
compact peloton als eerste te eindigen DAS
bemachtigde de tweede promotieplaats Er
werd opnieuw een competitie gespeeld,waarin iedereen van iedereen kon winnen en dat ook
deed.De degradantenvoelen zich in deze divisie dan ook vaak met enige reden te goed voor
degradatie Het bestuur beoogt de Promotiedivisie echter een maximale doorstroming en
maximale dynamiek te geven, deze divisie
moet daarom uit een betrekkelijk kleine groep
clubs bestaan,die door piramidaleopklimming
vanuitde Eerstedivisiesgegarandeerdsterk en
gelijkwaardig zljn. Daarnaastmoet de toegang
tot de Promotiedivisievoor de drie EersteDivisiekampioenengegeven zijn, waarvoor in die
kleine groep dan plaatsmoet worden gemaakt.
Aldus is het aantalmutatiesper seizoen'waanzinnig' hoog, namelijk 62,5procent (vijf van de
acht,twee door promotie en drie door degradatie).
Eerste Divisie
Ook hier werden goede en door de clubs zeer
gewaardeerdecompetitiesgespeeld De kamnioenen

Akrides.
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NATIONALETEAMS
Kadetten
Voor de kadettenwas geen programmaweggelegd, nadatze in het voorjaarvan l9BSde kwaIificatievoor de EuropeseKampioenschappen
hadden gemist,Voor coach Van Helfterenviel
er dus niet meer te doen dan het scoutenvoor
zijn selectie die in het komende verslagjaar
weer wèl aan de slag kan,
Junioren
In een zeer spannend kwalificatietoernooiin
Spanjewistenonzejunioren achterhet gastland
tweede te worden,goed voor deelnameaan de
EuropeseKampioenschappenin augustusI986
in Oostenrijk.Nederland versloeg in de openingswedstrijd Turkije, door twee rake vrije
\^r^rnón

mot

nrrl
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Senioren
Het Waseen zeer druk jaar voor onze nationale
selectie Door de competitie heengevlochten
moestende resterendekwalificatiewedstrijden
voor de Wereldkampioenschappen worden
gespeeld. Daarin werd plaatsing overtuigend
afgedwongen door België en Hongarije,beide
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slavië was te sterk.De WK-deelname,die bij die
van de Challenge Round voor de Europese
Kampioenschappenkwam, bracht een belasting voor spelers mee, die naar Nederlandse
maatstavenheel moeilijk op te brengen was De
selectiesvoor de ChallengeRoundin Belgiëen
die voor de Wereldkampioenschappen 1n
Spanjeverschildendan ook sterk,hetgeenoverigens ook werd veroorzaaktdoor blessuresen
de verwikkeling van de hieronder te noemen
coaches-wisseling,
In België werd plaatsingafrredwnnr^ten

voór

cle

Errronese

Kamntoen-

schappenin i9B7 in Athene.Dat gebeurde met
hard werken,een goede inzet en somslang niet
slecht basketbal met ten opzichtevan het verleden veel kracht onder de borden. Vooral de
overwinningen op Bulgarije en Israël zijn, respectievelijk door de onverzettelijkheiden de
hoge kwaliteit van ons spel,zeer gedenkwaardig.
In België was gebleken van een toenemende
stroefheid in de verhouding tussen Heger als
coach en de ploeg Naar het oordeel van het
bestuur was dit veroorzaaktdoor de volstrekt
honorabeleen terecht compromislozebenadering van Heger,v'/aarmeehij de spelers onder
de grootstmogelijke druk, en volstrektin dienst
van de plaatsingvoor de EuropeseKampioenschappen liet spelen.De aldus "zonder schuldigen" ontstanesituatie bleek het bestuur na
onderzoekexplosiefte zijn en dat met een zeer
korte lont.Daaropis beslotende coachingvoor
de Wereldkampioenschappenaan R.Harrewijn
op te dragen.Daarmeeis een (voor na de We-
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reldkampioenschappen toch al voorzien) eind
gekomen aan het bewind van Heger als bondscoach van het herenteam. Hij heeft dat uitnemend gedaan, Niet alleen behaalde hij goede
successen,hij heeft ook een training en coaching laten zien, die door de daarin opgesloten
technische kennis en zorgvuldigheid van voorbereiding voor spelers en coaches zeer leerzaam is geweest. Daarbij stonden zijn goede
internationale contacten borg voor klinkende
oefenprogramma's,waarin elk jaar wel enkele
van de beste landenteams ter wereld werden
ontmoet.Erkenning van die uitzonderlijke kwaIiteiten en erkentelijkheid voor zijn toewijding
behoren op deze plaats te worden geboekstaafd.De NBBzal hopelijk nog geruime tijd van
Hegers kwaliteiten kunnen proÍiteren in diens
nu niet langer soms door het coachwerk in het
nauw gebrachte funktie van topsportcoórdinator.

\TERGADERINGEN
De vergaderingen, formeel en informeel,
hadden over het algemeen een informatief en
constructief karakter, zonder dat zware beIeidspunten inzet van formele besluitvorming
zijn geweest.Het bestuur zal,gezienervaringen
in het afgelopen jaar, weer krachtiger stimuleren dat de zetels voor de vertegenwoordigers
van alle diverse belangengroepen metterdaad
worden bezet.

divisieclubs en arbiters gestaitekrijgt. Tevens is
men tot de conciusiegekomen dat ertijdens de
Ligavergadering niet ten principaie en fundamenteel over de nationale teams wordt gesproken. Men is van mening dat dit beleidsaspect een plaats dient te hebben op de
Algemene Vergadering van de N.B.B.De organisatie van het eerste in Nederland gehouden
F.l.B.A-kwalifikatie{oernooivoor de Europese
Kampioenschappen voor meisjes-junioren in
Sittardheeft ruimschootsaan de verwachtingen
voldaan. Naast een duidelijke kwaliÍikatie voor
eigen publiek heeft dit toernooi samen met de
gehouden coachclinic voor propaganda voor
het vrouwenbasketbai gezorgd. De gezamenIijke perspresentatie met de Topsportliga aan
het begin van het speelseizoenwas voor de
Eredivisieclubs weer een geiegenheid bij uitstek om zich te proÍileren.Jammerdat nog steeds
niet alle clubs het belang ervan inzien. Het bestuur is van.mening dat een gezamenlijk basketbalgala met de heren nog steeds te prefereren is boven een apart gebeuren voor de
dames. Enerzijds omdat dit gebeuren weinig
inhoud zou kunnen krijgen omdat het nationale
damesteam rond die tijd actief is en dan vrijwel
altijd in het buitenland verblijft. Anderzijds om.
dat de Nederlandse media over het algemeen
nog steeds niet die aandachtaan vrouwensport
schenken,die ze verdient.

TIGABESÏ'I,JIJR

Damesliga
Het bestuur heeft zich, mede naar aanleiding
van het verzoek van de Ligavergadering, gebogen over de reglementeringvan het vertrek
van Nederlandse speelstersnaar het buitenland
en de terugkeer daarvan.De problematiek van
de studentenclubs die door het afstuderenvan
de studenteszonderspeelstersgeraken is eveneens bestudeerd. Het toekennen van een competitieplaats aan een naburige club die de spelende ex-studentes overneemt, kan echter
leiden tot onverkwikkelijke situaties,zodat het
bestuur heeft besloten geen ander beleid dienaangaande te ontwikkelen. De Commissie
Organisate-OnderzoekN.B.B.(C.O.O.)heeft ultvoerig met het bestuurgesproken.lnhaareindstandpuntvermeidt de C.O.O.dat de ligastructuur voor het topbasketbal op dit moment in
theorie nog een adequatestructuurkan zijn.Bij
de praktijk plaatstmen vraagtekensbij de belangenbehartiging,die nu voornamelijkbij ere-

Het bestuur is in het verslagjaar gewijzigd. Mw.
E.Fastenen G.Westgeest,ledendie het gezicht
van de liga gedurende lange tijd mede bepaalden,legdenhunfunctiesneer.Mw. E.Fasten
kreeg voor haar verdiensten in december de
bondsspeld opgespeld. Ook Mw. R. Schuurhuizen trad af. Het bestuur werd aangevuld met,
zoalshet hoort, twee vrouwen: A. Hazewinkel en
E. de Groot. Het bestuur zag er na deze wijzigingen als volgt uit'
voorzitter
J.H.Stuurman
Mw H. v.d Groep competitie
Mw E. de Groot
nationaleteams
Mw. A. Hazewinkel belangengroeperingen,
technischezaken,p.r.
Het bestuur vergaderde maandeiijks op het
bondsbureau eh voorts incidenteel op diverse
andere plaatsen in het land.

TIGAVERGADERING
Tijdens de Ligavergadering op 28 september
werd beslotenreserveteamstot de Iigacompetitie toe te laten.Invoering werd vertraagd door
de Algemene Vergadering van de N.B.B.,
die
haar goedkeuring pas in tweede instantie qaf,
nadateen voorsteltot v'rijzigingvan het basisreglement Damesligawas ingediend. De Ligaver-

gaderlng schaarde zich achter het gevoerde
haloid
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sen in de diverse klassen.Een meerderheid
sprak zrchuit voor reguleringvan de terugkeer
van Nederlandsespeeistersuit het buitenland
De slagvaardigheidvan het bestuurwordt ernst;g belemmerd door het onpraktischetijdstip
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COMPETITIE
H e i s n e e l s p i z o en v o o r d e E r e d i v i s i e b e s t o n d u i t
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een splitsingpiaatsvond in de bovenstezes en
de onderstevier. In deze poules werd ook een
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mesliga.De twee open plaatsenworden Íngenomen door RacingMulti Copy uit Amsterdam
en het RotterdamseLakers.
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om deze plaats,die werd gewonnen door Gro-
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pectievelijk 28 en 24 wedstrijden speeLdenDe
Promotiedivrsieen de twee EersteDivisiesbestonden elk uit acht ploegen en speelden een
dubbele competiïievan 28 wedstri;den

NATIONALE TEAMS
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terug en moest in de laatste wedstrijd tegen
Canadians uitmaken wie zich kampioen van
Nederlandmocht noemen Uiteindelijkwerd dit
het AmsterdamseCanadians,dat na een spannendp
wer-lstri'd Hnnfr'lclnrn rrerqlnerr, Als
rrnnrweclqtrii.l hii r^lezefi nale wercl cresDeeld:

Nashua- Doppeldoucheom de derde en vierde
piaats,welke door Nashuawerd gewonnen.Het
initiatiefvan de clubs voor deze dubbel" was
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dacht via radio en televisie,kortom promotie
voor het damesbasketbal.
Jolly jumpers en Sea
Devrlsdegradeerden,
Promotiedivisie
In de Promotiedivisie werd het Utrechtse
Midland kampioen en promoveert samen met
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speeldenkruiswedstrijdentegen respectieve
lijk BV Groningenen PSV.Inbeide serieswaren
drie wedstrijden noodzakelijk,waaruit Grasshoppersen Zeemachtalswinnaarste voorschijn
kwamen en promoveren naar de Promotiedivisie Na het terugtrekkenvan 3 Es-Bluesbesioot
het bestuurgeen degradatiewedstrijden
te Iaten spelen tussende beide nummerszes,De
degràdanten zijn: Biack Eagles Akrides, Red
Starsen Mustangs.
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Kampioenschappenoude stij1.Vanaf i9BBzullen
in drie fasenafgewerkt
de kampioenschappen
worden. Een kwalifikatieronde(mei I98B)voor
landen die zich niet piaatsten voor I9B7;een
ChallengeRound (juni 19BB)twaalfteams,vier
uit de kwalifikatierondeen de acht van de Euronesp
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Cup Men lootte echter bijzonderongelukkig
De eerste tegenstander,het Ierse Naomh
Mhuire,*as erg zwak,zodat beide wedstrijden
met ruime winst afgeslotenkonden worden,In
de tweede ronde trof men het sterke Partizan
Belgrado.Beide ontmoetingenwerden in Den
Helder oespeelden verloren.
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tie ontstaanen komt er een einde aan de activiteiten van het damesteam vlak voor de
competitieEen initiatiefwaar de N B B het hare
loe heefl hiirreclraoen.
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in Polen,tesamenmet het Poolsenationaleteam.
Gedurende de maand augustuswerd een voorbereidingsprogrammaafgewerktbestaandeuit
een trainingsstage in Zeist, twee interlands

kwam een plaatsvrijin de Promotiedivisie.PSV
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tegenPolen die werden gevolgd door het Zeslandentoernooiin Frankrijk en de Europese
in Italië.lnde voorronde in
Kampioenschappen
Trevisowerd achtereenvolgensvan Bulgarije,
FrankrijkJoegoslaviëen Tsjechoslowakijeverloren.In een zeer goede wedstrijd werd van
Roemeniëgewonnen.ln de strijd om de laatste
vier plaatsenwerd verloren van Spanleen gewonnenvan België,hetgeen resulteerdein een
zeerteleurstellendeelfde piaats
Junioren
Onder leidÍng van bondscoach C. Sideris begonnende voorbereidingenvoorhet Kwalifikatietoernooi voor de Europese Kampioenschappen met de zo langzamerhand
traditioneledeelnameaan het White Diamondtoernooite Almelo.Hierna volgden zeven zondagtrainingenen het Zeslandentoernooiin het
SpaanseMarese.Voorafgaand aan dit toernooi
werden in Spanjetwee oefenwedstrijdentegen
de Spaansejunioren en een wedstrijd tegen
Belgiëgespeeld Nederlandwon het Zeslandentoernooi.
Na de jaarwisseling werd een serie van vier
trainingen, drie oefenwedstrijden en twee stages in Sittard afgewerkt. Het Kwalifikatietoernooi in Sittardmet deeinamevan België,WestDuitsland,Ierland en gastlandNederland werd
zowel organisatorischals sportief een groot
succes.Nederland veroverde ook hier een eerste plaats.De voorbereiding voor de Europese
in juli in Italiëbestondenuit
Kampioenschappen
zeven trainingen en een toernooi in Frankrijk
met twee extra trainingsdaqen.
Kadetten
Door de sterk teruglopende financiën werd
onder leiding van bondscoachR de Vries, ter
voorbereiding van de Europese Kampioenschappen in het JoegoslavischeTuzla een minimaal voorbereidingsprogramma afgewerkt.
Deze voorbereiding bestond uit een trainingsstage in het SpaanseGranadamet de Spaanse
junioren- en kadettenselectie,een training en
In totaalslechts
een tweedaagsetrainingsstage.
l2 trainingen,waarinhet wedstrijdelementvolIedig ontbrak. Tijdens de Europese Kampioenschappen werd een zevende plaats gehaald,
hetgeen zeker goed genoemd mag worden.
Wellicht zou Nederland met wat meer financiële armslag weer in de Íinalepoule gespeeld
hebben.

PIVO TRAININGEN
In het vorige verslagjaarwerd een begin gemaakt met een ander schema voor deze trainingen in de rayons. De wijziging werd gemengd ontvangen.Een enkel rayon wil graag
jaarlijks trainingen organiseren,terwijl de ande-

ren zich best in de tweejaarlijkse regeling
kunnen vinden, Tijdens dit verslagjaarvonden
trainingenplaatsin RayonWest.

OVERIGECONTACTEN
De traditionele bespreking met de Topsport
Liga en de rayons stond in het teken van de
competitie, uniformering van de wedstrijdreglementen en de dispensatieregeling.Op uitnodiging van de Bondsjeugdcommissiewerd
gesproken over de nationale teams en het
jeugdplan Heger, Een zinvolle bespreking die
zeker nog een vervolg zal krijgen.

RolstoelbasketbalLiga

BESIT'UR
Het bestuur van de RolstoelbasketbalLiga bestond uit:
E. Barendse
Mw. M Ruiter
W. Ludeke
F Redering
F de Jong
P. Bokern

voorzitter
secretaris
Iid
lid
Iid
bijzonder commissans

Evenals vorig jaar heeft het bestuur P. Bokern
tot 1id van de bijzondere commissie rolstoelbasketbalbenoemd,teneinde in die functie de
verantwoordelijkheid te dragen voor het
opleidingswezen.
Tevens is Bokern voorzitter van de Rolstoelbasketbal ScheidsrechtersCommissie,onder
wiens verantwoording alle competitie- en
bekerwedstrijden worden gearbitreerd.
F. de Jong werd op de Ligavergadering van I
juni 1985gekozentot lid van het bestuur.Na een
jaar van inwerken, zal hij F.Redering opvolgen
als competitieleider.
F. Redering droeg zoÍgvoor de competitiesen
de toernooien. Hierbij werd hij geassisteerd
door C. Broekman,die de Tweede Divisie voor
zijn rekening nam.
W Ludeke heeft zich voornamelijk beziggehouden met het jeugdbasketbal.
Mw M Ruiterheeft tot eind l9BSde functie van
secretarisvervuld. Door persoonlijke omstandigheden kon zij dit niet continueren. Het bestuurwasechterzo gelukkig om F.Eilersbereid
te vinden deze functievan haar over te nemen.

l5

TIGAVERGADERING
De Ligavergaderingwelke op i juni 1985werd
gehouden werd, in tegenstelling tot vorige
jaren matig bezocht,Wellicht was dit het gevolg
van de BijzondereLigavergadering, die eerder
datjaar besloothet puntensysteemniet meer in
de competitie te hanteren, Een viertal wÍjzigingen in het Wedstrijdreglement waren de
belangrijkste onderwerpen.

NATIONALE TEAMS
Heren
Door het niet doorgaanvan de EuropeseKampi oenschappenI 985(omdater geen vervanger
voor Raaltekon worden gevonden),is het programma voor het herenteam zeer beperkt
gebleven,
Er werd deelgenomenaan een vijf landentoernooi te Mulhouse,waar men als tweede eindigde en er werden op meer dan nadrukkelijk
verzoek van de Joegoslavische Bond een
tweetal vriendschappeiijke interlands gespeeld tegen Joegoslaviè,die beide in een
overwinning eindigden. Beide evenementen
vonden aan het begin van het seizoenplaats
in januari/februariwerd deelgenomenaan het
Zeslandentoernooiin het Engelse Stoke Mandeville ter voorbereiding op de Gold Cup l986
in Melbor-rrneHet toernooi eindigde in een
prima Nederlandseoverwinning
Resultatenvan de wedstrijdenom de Gold Cup
in Australië
Voorronde:
Nederland
Israëi
Nederland
Joegoslavië

- Groot Brittannië
- Nederland

56-33
51-52

- Nederland

51-Bl

Halve finale:
Canada

- Nederland

55-43

Derde en vierde plaats:
- Nederland
Frankrljk

49-57

- u.s.A.

52,67

Eindrangschikking:
I US.A.
2. Canada
3. Nederland
4. Frankrijk
5. Israël
6 Zweden
Bondscoachvan de heren is R.Verheuvel.

Dames
Na langdurige besprekingen,is mw. G. Gootjes
benoemd tot bondscoachvan het damesteam,
Na de vriendschappelijke wedstrijden tegen

het team van de Verenigde Statenaanhet eind
van het vorig seizoen vonden er geen evenementen meer plaats.
In april werd,na een algemeenschrijvenaande
clubs, een training georganiseerd, gevoigd
door een tweede in mei. Aan de hand van deze
twee trainingen zaI een selectie worden
samengesteld, die za| deelnemen aan de
kwalificatie-wedstrijden voor de Europese
KampioenschappenI9B7in Frankrijk De kwalificatiewedstrijdenvinden plaats in juli/augustus 1986te StokeMandeville.
Het is voor het eerst dat er nu serieus naar de
EuropeseKampioenschappenvoor dameskan
worden toegewerkt.Hopelijk kunnen er ook in
voor dames
l9B9EuropeseKampÍoenschappen
georganiseerdworden.

Jeugd

Verheiroencl is hei feif dat iwee snelers van de

jeugdselectieinmiddels een vaste plaatsveroverd lijken te hebben in het herenteamen op
deze wijze gestalte hebben gegeven aan de
doelstellingt het laten functioneren van een
jeugdselectie
In het verslagjaarisde selectiemeerderemalen
h
v ri ijoUovnr r

courooct
VUvvuurr

rvr n
vn
UrI

qnalon
h
l l oYt L è y g r g r l

1vvq2r nl 1v7I lf E
i al nl uÀ

schappelijke wedstrijden dan wel voor
trainingen
zal worden deelgenomen
In juli/augustus 19BO
aan de Stoke Mandeville Games,

BESTT'UR
ITff ERNATIONAAL
J.C.Herweijer en R, Verheuvel vervullen nog
aitijd internationalebestuursfuncties
De heer Verheuvel is in de subcommissie
Wheelchairbasketballvan I.S.M.G.F.
belast met
rretbeheer van de penningen,alsmedemet het
onderhoudenvan de contactentussenI SM.GF
en F.lBA.
Herweiier is lid van de FrrroneseKamnioenschappen Commissie,Onder voorzitterschap
van J. Berteling werkt de door de F.lB.A.ingestelde Commissie Basketbal Gehandicapten
gestaagverder aan het vinden van organÍsatievormen om de samenwerkingtussenFLBA en
I.S.M.G.F.
te bestendigen.

SAMENWERKING
MET DE N.I.S.
De RolstoelbasketbalLiga functioneertbinnen
de S.W.Svan de N.l.S.
alstechnischecommissie.
Onder andere in het kader hiervan zal in sep+^'_L^- ^^-^+^^-r^ daadwerkeliik worden
geparticipeerd in de jubileummanifestatievan
de N.l.S.
Daarnaast vindt er, naar behoefte, overleg
plaatstussende voorzittersdan wel directeuren
van beide bonden.
LElll!91
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TOT SLOT
Ook afgelopenjaar heeft het bestuurals slogan
gehanteerd,dat het bestuur (en de reglementen) er zijn voor de clubs en de basketbaliers.In
'wedstrijd'dag komt men
de praktijk van alle
echter al snel tot de conclusie,dat men enerzijds dit uitgangspuntwel op prijs stelt,doch dat
er niet altijd overdreven veel begrip bestaat
voor de daaruitvoortvloeiendeimplicaties Dit
geeft in vele gevallen aanleiding tot neteiige
situaties,dÍe dan weer middels veel gepraat
dan wel geschrijf tot een al dan niet voor alie
partijen bevredigende oplossing gebracht
moet worden.
Ondanks al deze perikelen blijft het huidige
bestuur van mening, dat eerdergenoemde slogan een juiste is. Er wordt dan echter wel op
enig begrip gerekend

COMPETITIE
De Liga kon zich vooraanvangvan de competitie weer verheugenop enkele nieuwelingenen
wei:
Utrecht,De Sleuteis3 en, beide terug van weggeweest,Hoensbroecken Redeoss.
Voor aanvang van de competitie werden de
volgende teams teruggetrokken:
Amersfoort 2, De Vnendenkring en So What
De Liga werd weer groter en bestond uiï 27
clubs met 44 teams,weike als volgt in divisies
waren ingedeeld:
Eredivisie l0 teams, Eerste Divisie 9 teams,
Tweede Divisie 25 teams, weike in vier afdeIingen werden verdeeld.
Het weer had dit seizoensiechts weinig invioed
op het competÍtÍeverloop,maar door de vele
wijzigingen in het programma was het verloop
toch niet geweldig te noemen.Wedstrijden die
oorspronkelijk geplandwaren in de maand september werden pas in maart of april gespeeld
Verder was de medewerking van de ciubs om
alle competitiewedstrijden gespeeld te krijgen
-.i^+ ^^+i*^-1
ruEr vPLrrrrqqr.

Niet alleen wedstrijden tegen geiijkwaardige
tegenstanders zíjn belangrijk maar alle
wedstrijden.
Elke club die voor de competitie inschrijft dient
die verantwoordelijkheid te nemen die verwacht wordt, zoalszij die ook van de competitieleiders en de RolstoelbasketbalScheidsrechters Commissie verwachten.
Rolstoelbasketballiefde
komt niet van één kant,

Eredivisie
De Eredivisie werd aangevuld tot tien teams,
doordat geen team degradeerde en De Sleutels
promoveerde.
Het competitieverloopwas niet best, door de

vele wijzigingen welke noodzakelijk waren
omdat het nationale team tweemaal in actie
moestkomen.Tevensdeden diverse clubs mee
met het aanbrengen van wijzigingen, waardoor
het aantal wijzigingen te veel werd en van een
goed competitieverloopgeen sprakemeerkon
zíjn.
De grootste verrassing was wel, dat D.O.V.wist
te winnen van Racing/R en van De Turfschippers. Eveneens verrassend was dat Racing/R.
beide wedstrijden van Antilope wist te winnen.
De vier sterkste teams in de afgelopen jaren
bieken ook nu weer de sterksten te zijn, met
Aalsmeer als koploper.Antilope werd door Racing/R van de tweede plaats verdrongen en
zoals gebruikeiijk eindigde E,G.S,als vierde.
'81
Wel is het verschil tussen E.G.S.en Arrows
kleiner geworden, Nieuwkomer De Sleutels
deed het boven verwachting erg goed.
De Play Offs gingen zoals gewoonlijk tussen
Aalsmeer, Racing/R., Antiiope en E.G.S.Aals,meerwist zoalsin voorgaandejaren via E.G.S.
de
Íïnaleronde te bereiken Had Racing/R. tijdens
de competitie beide wedstrijden tegen Antilope gewonnen, nu moesten zij in beide wedstrijden hun meerdere erkennen.
Wederom dus Aaismeer en Antilope in de Play
Off finales. Aalsmeer werd, terecht, voor de
derde maal Kampioen van Nederland.

Eerste Divisie
Nadat So What zich voor aanvangvan de competitie terugtrok, werd de opengevallen plaats
door Flux ingenomen, waardoor het aantal
teams weer op negen kwam.
Hier werd gelukkig het competitieverioop zo
goed als niet verstoord door wijzigingen in het
programma, de clubs hielden zich goed aanwat
was gepland. Daarom was het jammer, dat Arnhem zich halverwege genoodzaaktzag het team
terug te moeten trekken.
Het was een spannende competitie. Drie teams
bleken namelijkniet van plan voorelkaar onder
te doen en eindigden dan ook gedrieën op de
eerste plaats.Hierdoorwerd er een extra-halvecompetitie tussen Kameleon i, IJmondrollersen
Animo noodzakelijk om te bepalen wie zich de
kampioen mocht noemen.
Animo opende tegen de lJmondrollers thuis
deze reeks met verl.ies.Eveneenswist Animo bij
Kameleon niet tot winst te komen, zodat in de
Iaatstewedstrijd de lJmondrollersen Kameleon
de beslissing moesten brengen. Hierin bleek,
dat de lJmondrollersover de sterkste zenuwen
beschikten, waardoor zij de zwaarbevoch.ten
kampioenstitel met bijbehorende beker en
promotie in de wacht wisten te slepen.
Verdere verrassingendeden zich niet voor en
eindiqde ieder team op de verwachte plaats.
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Tweede Divisie
Evenals in de voorafgaandejaren stond deze
divisie onder de bezielende leiding van C.
Broekman,De Tweede Divisie met 25 teams
bestond uit vier afdelinqen:
A - zes teams
B - zes teams
a\
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D - zes teams
Op verzoek van de clubs werd in de afdeling A,
B en D anderhalvecompetitiegespeeld.
Mede door het onderkennenvan de problemen
met betrekking tot de anderhalve competitie
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wist Antilope voor de eerste maal drt seizoen
Aalsmeerte verslaan.
De finale bleek een uitgemaaktezaak en werd
ruimschoots door Antilope gewonnen.Na de
finale is Kameleonin beroep gegaan tegen de
ronlamonteira
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laag nietig,zodat de kwartfinalewedstrijd Aalsmeer - Kameleon alsnog gespeeld dient te
worden.
Hieruit valt wederom de lering te trekken dat
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stellen,waardoor de competitieleidergenoodzaakt was wedstrijden te annuleren,hetgeen
een kwalijke zaak is.
Voordat de competitieeen aanvangnam werd
door Amersfoort het tweede team teruggetrokken en halverwegebleek D O.V het tweede
team te moeten terugtrekken Gelukkig bleven
de weersomstandighedenons gunstig gezind
zodat geen speelweekendenuitvielen,
De kampioenenzijn:
Afdeiing A DeVeDo,
Afdeiing B Hoensbroeck,
Afdeling C De Sleutels2
Afdeling D De Ooievaars,
Deze kampioenenspeelden in een halve competitie om drie plaatsenin de EersteDivisie
De Oorevaarswisten alle drie de wedstrijdenin
winst om te zetten.DeVeDo won van Hoensbroeck en van Sleutels2, terwijl Hoensbroeck
alleenvan Sleutels2 wist te winnen.Dit betekent,
dat De Ooievaars,DeVeDo en Hoensbroeck
promoveren naaÍ de EersteDivisie

Bekertoernooi Rolstoelbasketbal Liga
Zoais gebruikelijk werd de strijd om de beker
weer in toernooivorm afgewerkt
Tot aan de tweede ronde verirep alles zoals
verwacht, met soms toch wel enkele verÍas'Bl 2, de
singen,zoalsDrenthewon van Arrows
'Bl
Ponorhrrswón \/en Arrows
I en de Turfschipperswon van E,G,S,
Kameleon kwam niet op voor de kwartÍinale
vanwege de gladheid De wedstrijd werd door
het bestuurvoor Kameleonreglementairverloren verklaard.De halve finale werd verplaatst
naar I I ianuari,daareen team naarDalias- U.S.À
wilde op 15februari Met toestemmingen onder
bepaaldevoorwaarden,moestdoor die club het
nodige werk worden verzet,wat zij niet bleken
aan te kunnen. De overige betrokkenen,zoals
ciubs, competitieleider en scheidsrechters
commissie werden extra belast.Achteraf bleek
alles voor niets te zijn geweest,want de club
ging uiteÍndelijkniet
In de halve finale verrasteAnimo De Turfschippers toch wel door oewoonte winnen,Eveneens

Het recreatieve toernooi
In dit verslagjaar heeft het bestuur weer het
recreatievetoernooigeorganiseerd,Er werden
elf teamsingeschrevendie verdeeld werden in
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met zes teams,
Beide afdelinqen hadden twee weekenden
georganiseerdvoor onderlingewedstrijdenen
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tegen elkaar uitkwamen
Zoalsgewoonlijkblijken ook hier de problemen
te liggen op het gebied van het meenemenvan
scheidsrechters.

Jeugdplan
In I9B5werd voor eenintensieveaanpakvan de
follow-upBasketbalAnders'gekozen:beginnen
bij één N.BB -Rayon met een directe benade
ring van betrokkenen door een projectcoórdinator. Gekozen werd voor het Rayon
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coórdinatorwerd aangezocht.
Dit follow-upproject werd wederom financieel ondersteund
door W V C. De eerstefasebestonduit een voorhchtingsavond voor alle basketbalverenioinocn

írolsloel /validen) om de stannen in

dit project nader toe te lichten,De opkomstwas
niet optimaal:veertienverenigingenbezochten
deze avond; overigens werd de informatie door
allenzeer positiefontvangen.
'basketbaltoer'
Vervolgens vond er een nieuwe
langs de mytylscholen plaats in Rayon Oost,
waarbij voor het gemak dit rayon werd uitgebreid met de twee noordelijkeprovinciesFriesland en Groningen,omdat daar ook twee mytylscholen liggen. Een demonstratieteam,
bestaande uit J van Boxtel, B. Klerks (beiden
rolstoelbasketballers)en G Williams (Amerikaan en speler bij Uitsmijters,Almelo),bezochtl o
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land). In deze acht bijeenkomsten werd een
programma gebrachtdat was afgestemdop zowel
lopers
rolstoelers. Enige
als
basketbalkennis- en mogelijkheden werden
ídil in leoenstellincrtot de lanrieliike nrnmotte-

IB

rondes) als voorwaarde gesteld,mede gezien
het feit,dat er een aanknopingspuntmoest blijven naar een structureel vervolg.
Deze bijeenkomsten verliepen zonder uitzondering zeer succesvol:de belangstellingwas
groot en enthousiast Bij iedere bijeenkomst
werden ook de direct in de buurt liggende vaIiden basketbalclubs uitgenodigd. Niet altijd
werd hÍer gebruik van gemaaktiredenom na de
'afgewerkte
toer een structuurte creëren,waarin
een NB.B-rayonfunctionaris,vakleerkrachten
en een consulent gehandicaptensport een
tweetal commissiesvormen, die voor enerzijds
de provincies Gelderland en Overijsselen anru ]s ar arrz, Ji ui rÈl c
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recte schakeltussenmytylscholenen clubszijn.
De eerstefase(toer langs scholen)wordt afgesloten met een basketbaldag voor lopers en
rolstoelers en zaI in augustus opgevolgd
worden door de tweede fase: het in contact
brengen van de (gehandicapten)sportclubs/basketbalclubs met de in basketbal geïnteresseerdemytylscholen Dit follow-upproject staat
onder leiding van:
J,van Boxtel- projectcoórdinatorRayonOost
E. Halewijn - N.B.B.functionaris Stimulering
Sportdeelname
W Ludeke - lid Rolstoelbasketbal
Liqa.

ROTSTOELBASKETBAL
SCHEIDSRECHTERS
COMMISSIE
Planning
Ook het afgelopenseizoenhad G.van Loon,wat
het verzorgen van de planning en de afschrijvingen betreft, de touwtjes in handen.Het goed
vervullen van deze belangrijke taak nam ook dit
seizoenveel tijd in beslag.Eén en ander had te
maken met het vrij laat door geven van de beschikbarezaalruimtedoor de clubs extra activiteiten van het Nederlands herenteam, Yoegoslavië en Stoke Mandeville, een buitenlands
toernooi voor een ciub, het terug trekken van
enkele teamsuit de competitieen het vele wijzigen van wedstrijdgegevens zoals plaats en
aanvangstijdstip. Het laatste veroorzaakt vele
afschrijvingen, omdat de scheidsrechters vaak
andere activiteitengepland hebben.AIs we rolstoelbasketbalscheidsrechterswillen blijven
houden en als we wilien dat wedstrijden door
twee scheidsrechters gefloten blijven worden
dan zullen we met z'n allen hard moeten werken
om bovenstaande situatieste vermijden. Voor
de eerste maal moesten de clubs uit de Eerste
Divisie ook een scheidsrechter leveren. Voor
de Tweede Divisie clubs gold deze regel al een
jaar.Door het toepassenvan de leveringsplicht
konden in de planninq alle wedstriiden met

twee scheidsrechtersbemand worden,Niet alle
clubs kwamen die leveringsplichtna. Vandaar
dat het bestuur van de Liga voor 15 juni een
van
de
clubbereidheidsverklaring
scheidsrechterwil hebben voordat een team
aan de competitie mag deelnemen,In diverse
gevalien zijn de scheidsrechtersook gepland
bij wedstrijden waarhun club niet aan deel nam.
Gesteld mag worden dat dit goed verlopen is.
Steeds meer is geprobeerd in bepaalde divisies,een valide scheidsrechtermet een arbiter
in een rolstoel op te stellen.Deze combinatie
functioneert, hoewel het in het begin toch wel
wennen is.Op het gebied van de arbitragetechniek ligt hier duidelijk nog werk voor de commissie.Als we echter spreken over integratie
dan zijn we een heel eind op de goede weg, De
commissie is geen voorstander van doorvoering van deze integratienaar de Eredivisie De
redenen zijn duidelijk gezien de belangen die
op dat niveau spelen, Door meer rolstoelers
voor de basketbal arbitrage te interesserenzal
het ook voor de toemooi-organisatoren
makkelijker moeten worden om scheidsrechtersvan
de deelnemerste vragen.In de practijk blijken
enkele rolstoelbasketballersook als arbiter op
te treden bij valide wedstrijden. Voor de plannÍng van de wedstrijden hadden we de beschikking over 50 arbiters en IB scheidsrechters die door de clubs zijn opg'egeven. Er
werden 680 scheidsrechters aangeschreven.
Van de aangeschrevenscheidsrechtersis vijfentwintig maal één en vijf maal zijn beide
scheidsrechtersniet opgekomen (dat is vier
procent).ln een geval is de wedstrijd niet doorgegaan, omdat beide scheidsrechters niet opkwamen.Gezien de cijfers van de vorige jaren
een niet onverdienstelijkresultaat,De commissie zal er voor moetenzorgen dat meer arbiters
vanuit Rayon Zuid rolstoelbasketbal gaan fluiten Op dit moment is er een te grote belasting
voor de huidige arbiters,Het aantal arbiters uit
Rayon West is toe genomen, De druk in die
regio is daar een beetje van de ketel.
Opleidingen
Hoewel de commissiegeen eigen opleidingsbudget heeft zijn er het afgelopenseizoeneen
tweetal rolstoelbasketbal-applicatiecursussen
gehouden, De rolstoel B-applicatiewerd op 5
oktoberin Utrechtgehouden,DocentwasG.van
Loon, Aan de cursus namen twÍntig mensen
deel. Uiteindelijk kon aan achttien deelnemers
de RBlicentie verstrekt worden. RB-applicatie
neemt steedsmeer een vaste plaatsbinnen het
rolstoelbasketbal opleidÍngswereldje in. De
deelnemersaan die applicatiedienen in het bezit te zijn van een NBB-scheidsrechtersdiploma.
Dat betekent dat er contact gezocht is met de
Kern commissies en dat diverse rolstoelballers
reguliere scheidsrechtersopleidingen
de

volgden en daar het scheidsrechtersdiploma
behaaldhebben.De positie van de rolstoelbasketballerbinnen de NBBtekent zich steedsduidelijker af
Medio februari werd in Leersum en in Utrecht
voor de tweede maal in Nederland de RAapplicatiegehouden,waarvoor de deeLnemers
door de commissie uitgenodigd werden, Er
waren l9 scheidsrechtersuitgenodigd.UÍteindelijk namen 13 scheidsrechtersdeel aan de
cursus.Docenten waren: P. Bokern, H. Vorsteveld, E. Barendseen T. Visser, Daar'arbitrage
van rolstoelbasketbalwedstrijden'
een onderdeel van het examen is en de beoordelingen
wat tijd en organisatievergen is het nog niet
mogelijk de resultatenvan de cursuste geven.
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krijgen Er is duidelijk behoefte vanuit de kant
van de scheidsrechtersom op diverse essentiële facettenvan de rolstoelbasketbalarbitrage
dieper in te gaan.Aan de hand van de ervaringen,opgedaantijdens deze cursus,werd de
lesstofomschrijving voor de RA-applicatie
herschreven.
Internationale zaken
O o k i n d e z e v p s l a o n e r i o c l e i s h e t n i o t r . r e l r t k tO m

een Nederlandsescheidsrechtereen internationalelicentiete laten behalen Internationaai
gezien scoren de Nederlandse arbiters vrij
hoog Het sterkeintemationaletoernooiin Engeland in februari leek de commissieeen ideale
gelegenheid om de Nederlandsekandidaatte
laten beoordelen,Er waren echter geen beoordeiaarsaanwezig.Zodatdit plan niet door ging
Een en ander heeftte maken met het feit dat het
op internationaalniveau niet zo geweldig loopt.
Misschiengaathet beter als het rolstoeibasketbal een onderdeel van FIBA is geworden. In
Stoke Mandeville wordt het in juli I9BGweer
geprobeerd.
Toernooien
Behoudens de competitie- en de bekerwedqtriirlon
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dat mogelijk was de volgende door de Liga
goed gekeurde toemooien:
Antilope (7 september)
trílq

/2'l

confomhor\

Enschede(5 oktober)
St.OIof (6 oktober)
Brussel(Eurocup7.B,9 maart)
Maiaga(Eurocup7,B,9 maart)
Arrows (4,5maart en 11,l2 april)
Aalsmeer (31 augustus)en tot slot de door de
Liga georganiseerde'recreatieve'
toernooien.In
het Arrowstoernooiwaar het scheidsrechtersteam vorig seizoende beker won moest dit seizoen in de finale het onderspÍt gedolven
worden.

Internationaleactiviteitenscheidsrechters
P,Kusters:
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Duitsland-lsraë1; Engeland-West-Duitsland;
Zweden-Engeland; Joegosavië-West-Duitsland;
Engeland-W-Duitsland en Nederland-lsraël
(Stoke Mandeville februari)
T, Visser:
Canada-ltalië;West Duitsland-Frankrijk;West
Australiè-Zweden;
Duitsland-Australië;
InanaclrrrlÀ
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(Gold Cup Melboume)
P. Kusters:
J.Nederland-JWest Duitsland(25oktoberWestervoort)
FV Dael:
J Nederland-j West-Duitsland(25oktoberWestervoort)
Beoordelingen
Gedurendedit verslagjaaris de intensiteitvan
het kiiken naar de scheidsrechterstr^rê.Íênomen. Er werden 42 beoordelingen gemaakt
van 37 scheidsrechters,In het totaalzijn er 104
beoordelingen over scheidsrechtersvervaarclinri Belanariikis nu hoe de commissiedie
informatie gaat vertalen naar de betrokken
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kan worden tijdenscursussenen brjeenkomsten.
Tot slot
Bij het on êên riitie zettenvan een seizoenro1stoelbasketbal spelen vele zaken door het
hoofd Positievezakenmaar ook negatieveontwikkelingen,Diverse zaken zijn in dit verslag
verwoord.Eenzaakspringteruit en dat is dat het
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binnen de commissie.Men raaktsteedsmeer op
elkaaringespeeldDatinspelenzounu toch ook
moeten resulterenin taakverlichting De commissiehoopt dat het volgendeseizoendaareen
voorbeeld van zal worden, Een facet waar de
commissiewel alert op moet blijven,is het blijven denken aan de toekomst' en niet 'op de
winkel gaan passen',omdat de ontwikkelingen
binnen het rolstoelbasketbal snel gaan
Rolstoelbasketbal-arbitrageis voor de één
moeilijker dan voor de ander Door op lager
niveau'gemengd'tefluitenis er toch wat meer
begrip gekomen voor de vorm van arbitrage.
Dat begrip is een goede zaak want spelers en
scheidsrechtersmaken samenhet spel.Met anrul eo lrsp
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bijzonder moeilijk. Vandaar dat bij de top vier
confrontatie veei inzet van de scheidsrechters
geëist wordt. Het is jammer dat dit niet overal
gewaardeerd wordt, Erger is het dat mensen
stoppen als arbiter omdat ze vinden dat er in
hun wedstrijd, waar ze als speler aan deelnamen,in hun ogen slechtgeflotenwerd. Dankzeggen wil de commissie een ieder voor de
verleende medewerkig gedurende het afgelopen seizoen.Gedachtwordt daarbij in het bijzonder aan de partnersvan de scheidsrechters.
Ook het komende seizoen hopen we op een
ieders medewerking te mogen rekenen.
- -SamenstellingcommissieGedurende de verslagperiode bestond de
commissieuit P Bokern,voorzitter;R Bobbink,
secretarisen de leden G,van Loon,J.Staarthofen
J.Gonning.R. Bobbink nam gedurende het seizoen het secretariaatover van B. van de Graaf
De commissie kwam het afgelopen seizoen
zeven maal bij elkaar waarvan drie maal telefonisch vergaderd werd.

Interlandwedstrijden
NationaleTeams
DAMES

Tijdens een trainingsstagevan 29 juli - 5 augustus l9B5 in Zakopane te Polen is één officiële
interland gespeeld tegen de Poolse dames.
Eindstand:66-50voor Polen.
Speelsters:
Y.Tokkie,R.Sluys(MSV);A Hoekstra,
I. v.d. Veen, H. Zwanenburg, A. Mourits, H. v,d.
Lagemaat (Canadians);M. van Helvoort (Amstelveen);L. Moll (DoppeldoucheDen Helder);
A. Blangé (DJK Agon); A. Keur (UCLA); E.
Wender (JollyJumpers).
Twee wedstrijden tegrenBelgië:
l7 augustus1985,Oss
- RolniÀ
Nederland
lB augustus1985,Oss,België
- Belqië
Nederland
Vier wedstrijden tegen Polen:
22 augustusI985,Rotterdam
- Polen
Nederland
23 auqustus1985,Urk

56-37
B?-50

B6_84

- Polen
Nederland
24 augustus1985,Den Helder
Nederland
Polen
25 augustusI985,Castricum
- Polen
Nederland

66-87
66-76
60-7l

Landentoernooi:
29 augustustot 3 september I9B5te Caen,Frankrijk.
- Spanje
70-66
Nederland
- West Duitsland
7C-66
Nederland
- Nederland
70-6l
Frankrijk
Eindstand:
I Frankrijk,2 Nederland 3 Polen,4 Spanje,5.
West Duitsland,6. België.
Speelsters:
(alle bovenstaandewedstrijden)
HoekY. Tokkie,P.Weeda (Rotterdam-Zuid);Á.
stra,H. Zwanenburg,I v d. Veen, H. v.d Lagemaat, A. Mourits (Canadians);R Sluys (Mount
Marty College);M.van Helvoort (Amstelveen);
E. Wender (Jolly Jumpers);A. Keur (UCLA); A
Blangé (DJKAgon).

Europese kampioenschappen:
B t/m i5 augustus I9BSte Vicenza'en Treviso,
Italië.
Vicenza
R rr l n : r i i a
Nederland
Frankrijk
Nederland
57-39
Nederland
52-71'
Joegoslavië
Nederland
Roemenië
71-60
Tsjecho Slowakije- Nederland
Treviso:
Nederland
Nederland

Sn:nio

44-56

België

.74

Á 1

Eindstand:
1 SovjetUnie,2 Bulgarije,3.Hongarije,4Tjechc
Slowakije,5 Joegoslavië,6. Polen, 7. Italië, B
Frankrijk,9.Roemenië,10.Spanje,I l. Nederland,
I2. België.
Speelsters:
A. Mourits,H, v.d.Lagemaat,A. Hoekstra,H. Zwanenburg, I v.d. Veen (Canadians);E. Wender
$olly jumpers);R Sluys(Mount Marty College);
M. van Helvoort (Amsteiveen);A.Keur (UCLA);
A. Blangé (DJKAgon);Y.Tokkie,P.Weeda (Rotterdam Zuid).

MEISIESJTTMOREï.r
27 -:\0 tlecember 1985SanVincente de CastelIet,Spanje.
Nederland
Engeland
België
West-Duitsland
Nederland

-

Frankrijk
Nederland
Nederland
Nederland
Spanje

45-4t
3t-65
44-62
4l-48
50-42

Eindstand:
L Nederland 2 Spanje 3 West Duitsland 4
Frankrijk, 5 België, 6. Engeland
Speelsters:
Y Mols,J de Hart (NashuaDen Bosch),C Fleures (Mustangs),
E vd Bosch,M Visscher(AMVI
Amsterdam)J.Jansen(Cheetah)E Lewis(Rotterdam Zuid), S. van Embricqs (Canadians)A.
Post (LandslakeLions) L Schaap(Red Giants)
M Boerrigter (JollyJumpers) K v d. Lek (Red
Stars).

Speelsters:
Y. Mols ( NashuaDen Bosch),E Lewis (Rotterdam Zuid),S,van Embricqs (Red Stars),A Post
(LandslakeLions),L Senden (Sophianum),M
Boerngter, I. Vrielink (Jolly Jumpers) J. de Hart
(SVHeusden),E.lngelse(DoppeldoucheDH),E
v.d. Bosch(Lisse).

HEREN
KwaliÍicatie wereldkampioenschappen
2l november l9BSte Zalaegerszeg(Hongarije)
- Nederland
Hongarije
62-76
(Nederland geplaatst)
Kwalificatie wereldkampioenschappen
27 nt.,ve:nber
I9B5te Den Helder (Nederland)
Nederland
73-t 0
Joegoslaviê
Spelers:
zowel in Hongarije als Den Helder
J. LSVerOr(r\asnuauen boscnJ,K. van Lssen
i /I { a r i n r n

Kwalificatie Europese Kampioenschappen
4 tot en met 6 april I986,Sittard
- België
Nederland
56-46
- ieriand
Nederland
74-35
West-Duitsland - Nederland
53-69
I Nederiand 2 West-Duitsland,3 België 4
Finland
( Nederland en West-Duitsland kwalificeren zich
var de Europese Katnpioenschappen)
Speelsters:
P. Weeda, E Lewis (Rotterdam Zuid), S. van
Embricqs (Canadians),Y Mols (Nashua Den
Bosch), M Visscher, E v,d. Bosch (AMVJ
Amsterdam),L Schaap(Red Giants) J. de Hart
(NashuaDen Bosch),M Boerrigter (JoliyJumpers),A Post (LandslakeLions)

MEISIESIGDETÏEN
Europese KampioenschappenMeisjeskadetten:
2Otnt cn rnot 2l irrli I $$$,Tuzla,Toeooslavië,
- Nederland
België
50-69
- Hongarije
Nederland
38_78
- Nederland
76-53
Joegoslavië
- Nederiand
Bulgarije
89 84
- Nederland
Roemenië
BB-42
c.,4 AA
- Nederiand
Frankrijk
Eindstand:
l. SovjetUnie 2.ltalië 3 Joegoslavië4 Hongarije,5 Bulgarije,6 Roemenië,7Spanje,B België
9 Frankrijk, i0 Nederland, 11.West-Duitsland,
l2 Finland

zá

\À/oorï
t

!

! v r

)

L / ,

F

f{aaon

c

LI

Llorrr.lam3n,

B.

Kragtwijk iBS Leiden),H. Pieterse(NashuaDen
Bosch),R Schilp(Doppeldouche
DenHelder),R
Poelgeest(Canadians)M de Vries (Permalens
Haaksbergen),M de Waard (Doppeldouche
Den Helder)
Kwalificatiewedstrijd wereldkampioenschappen
12februari 1986te Den Bosch
O,4 AR
Rolnió
Nederland
Spelers:
J. Esveldt, R. Botse,H Pieterse (Nashua Den
Rncnh\ P Qnhiln ttrï .le Waard ( DoppeldOUChe
l \ . v v r ] I I t J | . Y 1 ' \

Den Helder), R. Boers (Kaypro Weert), R, van
Poelgeest (Canadians), R. Ebeltjes (Greyhn,,nÀc)

I-I

LlavrlalSn

(BS

Leiden),

C.

V.d

Lagemaat(SuperCracks Werkendam)
Twee wedstrijden tegen Zwitserland
9 februari 19BOAmsterdam,Nede;land
Nederland
Zwitserland
I I I-109

I

Spelers:
F lJrnanc

t,
I

LI Llavrla1;13n

(BS Leiden)

R SChilp,

M, de Waard (DoppeldoucheDH) R van Poelgeest (Canadians)R Ebeltjes(Greyhounds),M
Esajas(PermalensHaaksbergen),R van Essen
(Kaypro Weert) J Esveldt R, Bottse(Nashua
Den Bosch)
10februari 1986,Alphen aan de Rijn,Nederland
- Zwitserland
Nederland
125-102
Spelers:
F L { r n o n c L { ï - I a r r r l a p p a n( B S L e i d e n ;

R. SChilp

(DoppeldoucheDen Helder),M. de Vries (Per-

b
I

I
I

I

I

malens Haaksbergen), R. Ebeltjes (Greyhounds),R.Boers,R,van Essen(KayproWeert),
P,Schaftenaar(BC Markt/Utr.),C. v.d. Lagemaat
(SuperCracksWerkendam),R.Bottse,J.
Esveldt
(NashuaDen Bosch)

Zweden
Nederland
81.74
Nederland
77-61
Israëi
Nederland
7l -96
Nederland plaatst zich voor de eindronde 1987in
Athene (Griekenland).

Twee wedstrijden tegen Denemarken:
2l april 1986,Kopenhagen,Denemarken,
- Nederland
Denemarken
85-l0l
22 april 19BO
- Nederiand
Denemarken
79-90
Spelers:
R.Boers,R.van Essen(KayproWeert),R.Bottse,
H.Pieterse(NashuaDen Bosch),M. de Waard,R.
Schilp (Doppeldouche Den Helder), O te Vetde
(Canadians),M. de Vries (PermalensHaaksbergen), A. van Helfteren, H. Heydeman (BS
Leiden),C. v.d. Lagemaat(Super Cracks Werkendam) R Ebeltjes(Greyhounds).

Spelers:
E, Hagens,H. Heydeman (BSLeiden),R Schilp,
M. de Waard,P.van Noord (DoppeldoucheDH),
R. Bottse,H. Pieterse (Nashua Den Bosch),R.
Boers(Kaypro Weert), R.Smits(Marist College),
R. Ebeltjes (Permalens Haaksbergen), C. v.d.
Lagemaat (Super Cracks Werkendam).

Twee wedstrijden tegen [sland:
B mei l986 te Weesn
Nederland
IJsland

r46-72

9 mei l986 te Weesp
- IJsland
Nederland

r26-90

Spelers:
R.Boers(KayproWeert),P,van Noord,R.Schilp,
M. de Waard (Doppeldouche DH),H.Pieterse,R.
Bottse (liashua Den Bosch),C v d. Lagemaat
(SuperCracks Werkendam), E.Hagens,H. Heydeman,A. van Helfteren(BSLeiden),M. de Vries
(PermalensHaaksbergen),R van Poelgeest,O.
te Velde (Canadians),

I
i

i

Twee wedstrijden tegen Polen:
l3 mei 1986te Uden.
- Polen
Nederland

B3-99

14mei l9BOte Tiei
- Polen
Nederiand

B2-72

Spelers:
R.Boers(Kaypro Weert),R.Schilp,M. v.d.Waard,
P.van Noord (Doppeldouche),C. v.d. Lagemaat
(Super Cracks Werkendam), R. Smits (Marist
College), H. Heydeman, A. van Helfteren, E.
Hagens (BS Leiden), H. Pieterse (Nashua Den
Bosch),R. Ebeltjes (Greyhounds).

Twee wedstrijden tegen Tsjecho Slowakije:
ll juni 1986teJoure
Nederiand
Tsjecho Slowakije
B5-BB
l2 juni l986 te Haaksbergen
- Tsjecho Slowakije
Nederland

gB-74

Spelers:
M de Waard, R. Schilp, P. van Noord (Doppeldouche DH), B. Kragtwijk, H. Heydeman (BS
Leiden), R. Bottse, J. Esveldt (Nashua Den
Bosch),R. Brugman (Muhlenberg College), R.
Smits (Marist College), C. v.d. Lagemaat(Super
Cracks Werkendam), F. Ardon (Permalens
Haaksbergen),R Ebeltjes(Greyhounds),C van
Dinten (Monmouth College), O.. te Veide
(Canadians), F. Brandt (James Madison
University).
Vierlandentoernooi:
lB tot en met 20 juni lg8o te Athene
(Griekenland),
- Itaiië
Nederland
63- 90
- Joegoslavië
Nederland
76-105
- Griekenland
Nederland
BB-104
Spelers:
R. Bottse,J Esveldt (Nashua Den Bosch), R.
Schilp, M. de Waard (Doppeldouche DH), R.
Ebeltjes (Greyhounds),D. van Egmond, H. Heydeman, J. EmmanueJs(Leiden), C. van Dinten
(Monmouth College), R.Brugman (Muhlenberg
College), R. Smits (Marist College), E. Griekspoor (Doppeldouche DH).
Toernooi in Spanje:
23 tot en met 25 juni lgBOte Valencia (Spanje)
- Spanje
Nederland
76-ll5
- Sovjet Unie
Nederland
88-130
- St.Marino
Nederland
76-104
All Stars

Chdlenge Round Europese lhmpioenschappen:
16 tot en met 25 mei 1986te Antwerpen.
le ronde
- Bulgarije
Nederland
70-63
- Roemenië
Nederland
76-80
- Nederland
België
53-66
- Nederland
Finland
82-84
- Nederland
Oostenrijk
73-74

ftr ee wedstrijden tegen lltÍest-Duitsland:
28 juni 1986te Weesp
- West-Duitsland 9l-Bg
Nederland

Finde poule
Nederland

28 juni 1986te Weesp
- West-Duitsland
Nederland

- Polen

74-83

104-98

Spelers te Valencia en Weesp:
E. Hag'ens,H. i{eydeman (BSLeiden),R. Bottse
(Nas:ua Den Boscn),M de Waard, R Schilp
(DoppelcloucheDH),R Smits (Marist College)
O te Velde (Canadians)C. van Drnten (Monmcuth College) C. v d. Lagemaat(SuperCracks
Werkendam),R.Ebeitjes(Greyhounds) P. van
Noord,E. Griekspoor(DoppeldoucheDH)
Bij Weesp toevoegen:J Esveldt (l'lashuaDen
Bosch)
rJVereldkampioenschappen
:
5 juli tot en met 10juli I986te Tennerife(Spanje)
- Àrnoniinici
Nederland
7t-71
[Ia verlenoing
75-Bz
- Nieuw Zeeland
Nederland
84-66
- ïnonnclerriê
Nederland
74-95
- Canada
Nederland
79-96
- Maleisië
Nederland
I t0-66

- Portugal
Nederland
97-72
(Nederland geplaatst voor de eindronde in
Oostenrijk.)
Spelers:
Zelfde als zesiandentoernooiin LuÍk, echter
zonder R.Lagrand en E, Hageman.

Eindstanden
competitie1985/1986

Spelers:
F lJ:ncnc

LI l-Iarrrlarg3n(BSLeiden),R BOttSe
J.

Esveldt (NashuaDen Bosch),M de Waard, R.
(nhiln
v!111]y1

D rr:n \Tnnrrf, E GriekSpOOr (DOppel-

CoucheDen Flelder)C vd. Lagemaat(Super
CracksWerkendam),C. van Dinten(Monmouth
College),R Smits(MaristCollege),R Ebeltjes
( ílrorrhnr

rnr'lc \

HEREN
Eredivisie (eindstand)
L NashuaDen Bosch
2 Donnclclnrrchc/f)f{

3, PermalensHaaksbergen
4 BSLeiden
R tr r\ o- y, ,l ^J -r ^w

w.

JONGENSJTJMOREN
Zeslandentoernooi:
27tot en met 30 december19BS
te Luik (België)
- Nederland
Snania
99-76
- West-Duitsland
Nederland
BB_84
- Zweden
Nederland
79-9i
- Nederland
Belgiè
86_9I
- Frankrijk
Nederland
B5-90
Eindstand:
l. Zweden,2 Spanje,3.Nederland,4 Frankrijk,5
België,6 West-Duitsland
Spelers:
M. van Schaik (StoepieShooters),C. Blom (BV
Àalcmoor\

4

rsrvrrivvr

/ j

P í-rama1 (GreyhOUndS), R Franke

(Zaandam),R Lagrand(DoppeldoucheDH),M
Halewijn (Canadians),H. Uluday (Elementum
GE), M. Huybens (Leiderdorp), E Hageman
(Alkmaar Guardians), E, Wasse (Orca's), G.
Hammink (Basketiers),G. Ackermans (Beltistos)
Kwalificatietoernooi
Europese Kampioenschappen:
26 tot en met 30 maart I9BOte Andorra,Spanje
- Turkije
Nederland
65-64
Qnrnio
- Nederland
IOI-BB
- Ierland
Nederland
r02-69

1v 'vt gr ^g ^l t- +

6 Canadians
7, Greyhounds
B. SuperCracks Werkendam
9 Kolf & Molijn/Orca's (degr.)
I0 BC Markt Utrecht (degr.)

36-60
36-48
36-48
36-46
36-42
36-42
36-26
36-22
36-16
36-l0

Play Offs
NashuaDen Bosch

BSLeiden

63-51
66-62
BSLeiden
Nashua
74-71
- Doppeldouche/DHB7-95
Permalens
NashuaDen Bosch Den Bosch
74-71
Donnoldnrrr-ho DH

- Permalens

Finales
NashuaDen Bosch Doppeldouche/DH95-82
Doppeldouche/DH - NashuaDen Bosch80-89
NashuaDen Bosch - Doppeldouche/DH71-76
Doppeldouche/DH - NashuaDen Bosch75-73
NashuaDen Bosch - Doppeldouche/DH98-93
Nasftua Den Bosch kampioen van Nederland

DAMËS
Eredivisie (eindstand)
Kampioenspoule
I Canadians
2. Hoofddorp
J l\asnuauen boscn
4 Doppeldouche/DH
5 3 Es Amstelveen
6 Voorburg
Canadianskampioen van Nederlandi l \

28-46
28-42
28-34
2B-30
28 30
28_18

24

Degradatiepoule
l Rotterdam Zuid
2. U.S
3. Jolly Jumpers (degr.)
4 SeaDevils (degr.)

24-26
24-20
24-rB
24-0

HEREN
Promotiedivisie
I ICL Zaandam(kamp.)
2. D.A.S
3 Eindhoven
4 Red Giants
5 CAB Hollanci
6 Racing Beverwijk (degr.)
7 Voorburg (degr.)
B Groningen (degr.)
Eerstedivisie (A)
I. Akrides (kamp.)
2. LandslakeLions
3. AS.V.U.
ï.

urJuuèDyurL

uuu

5. Ymir
6. Zeemachï (degr.)
7. Donar (degr.)
B. HS.V.(degr.)
Eerste divisie (B)
L Elementum/GE (kamp.)
2

Stnonia

Shnntorc

3 Rotterdam Zuid
á

R\/

Hnnfdrinrn

5 DBV Rowic
6 Blitz
7. Amstelveen (degr.)
B. Argus (degr.)
Eerste divisie (C)
1. Basketiers(kamp.)
2. Arnhemia Eagles
?

t

f\
I

TT i t c i ' l . l i i t o r c

4 Kimbria
5. Wyba
6. Flash
7. Buoyancy
B Cangeroes (degr.)
Nacompetitie
(voor twee degradatie plaatsen)
- Cangeroes
Amsterdam
Amsterdam
Donar
- Donar
Cangeroes
Amsterdam en Cangeroes degrraderen.

28,48
28-42
2B-34
2B-30
28-28
2B-24
28-12
28- 6
28-42
28-34
28-32
28-28
28-26
28-24
28-24
28-14
2B-50
28-46
28-26
28-26
28-24
28-20
29-r6
28-16

66-74
79-6I
7I-86

DAMES
Promotiedivisie
L Midland (kamp.)
2. Cheetah
3. M.S.V.
4. AMVJ Amsterdam
5. BV Lisse

Eerste divisie (A)
1. Grasshoppers(kamp.)
2. P.SV.
u.

28,36
28-34
28-34
28.28
28-28
28-24
28-20
28-20

28-46
28-40
2B-36
28-28
28-26

28-24
28-20
28- 4

6, Elementum/GE
7 Olympia (degr.)
B. Sporty (degr.)

r ll9

urovvrrè

4. Cangeroes
5. Flash
6 3-EsB]ues
7 Black Eagles (degr.)
B Akrides (degr.)
Eerste divisie (B)
L Zeemachï (kamp.)
2 BV Groningen
3 Celeritas
4 Kolf & Molijn

28-52
28.40
2B-34
2B-30
28-26
28-22
28-12
28- E

6 Os.G.
7 Red Stars (degr.)
B Mustangs (degr.)

28-46
27-44
28-38
28-34
27-24
28-I6
28-t4
28-i0

Promotie competitie om twee plaatsen
in de promotieklasse.
- Groningen
Grasshoppers
- PSV
Zeemacht

76-51
62-47

R

À rnhomie

G
v r vr n
r rn
l r il n
g sor o
r n

Faaloc

-

^v r-d-J^J^r rr 'u^P' P- -E^r -è^

55-50

- Zeemacht
52-45
PSV
74-71
Groningen
Grasshoppers
- PSV
87-50
Zeemacht
(Grasshoppers en Zeemachtpromoveren)
Extra wedsirijd door het vrij komen van een
plaats in de promotiedivisie
- PSV
6l-60
Groningen
( Groninge n p romoveert )

IMNNAARS DI\TERSEBEKERS
Heren B beker
BVO Alphen
Dames B beker
Souburg
Jongensbeker
Doppeldouche Den Helder
Meisjesbeker
Doppeldouche Den Helder

z3

RolstoelbasketballËiga
EINDSTANDEN
SEIZOEN1985/ 1986
Ere Divisie
n ^t^-^^AdIJIITUUI
r\oulrrv/

IB
IB
IB
IB
IB
IB
IB
IB
IB
IB

l\uvvtu

À niilrrno

E.G.S.
Arrows'BI
De Sleutels
f)o

TrrrfcchinnêÍa

IJannaln

DO.V.
ï)o

Panorhrrc

tB0
15
144
Il
99
Bl0
5
4t4
3
3

3
7

13
t5
t5

36
30
28
22
IB
t6
i0
B
6
6

r 3 B l -5 8 t
I 176-688
L 2 r 9 -7 0 7
943- 804
742- BB3
629- 924
688-904
658- 984
6 2 4 -It t 3
495-967

(Eindklasseringennummers 09 en l0 zijn bepaald ingevolge het wedstrijdreglement R.B.L.,
artE944)

PIayOffs
Eerste ronde

Aalsmeer
Racing/R
EGS
Antilope
Aalsmeer

Finales

À n ii lnna

-

E.G.S

-

Ántilnno

-

BB-4I
66-7r

7 \- t ^ * ^ ^ -

ndtJt

40-57
79-58
70-62
33-59

I lEUl

- Racing/R
-

Antilnno
^ -t^*^^-

ndlJlllEEr

(I"and skampioen Aalsmeer)

Eerste Divisie
IJmondrollers
Kameleon
Animo
Den Bosch
EG.S.
Arrows'Bl
AntÍlope
Flux
Arnhem

I
I

2

14
1l
I4
ll
I4
lt
I4
95
T4
77
410
I4
I4
3
I4
0
teraggetrokken.

om het kampioenschap:
Beslissingswedstrijden
TT* ^- ,l -^t I ^-l_JIlrullul vllgl è
Animo
- Ànimo
Kameleon
I
- Kameleon
ITm nn ri rnll arc
Kampioen lJmondrollers

3
3
3

1l
t4

22
22
22
IB
T4
B
6
0

44-51
52-45
46-43

6 I 7-435
672-456
633-461
567-504
551-501
445-589
4r4-573
266-6]12

Bekertoernooi

Tweede Divisie

ff

Afdeling'A'
DeVeDo
Drenthe
Amersfoort
Hengelo 2
Antilope 3

I l , / ck n r n n o t i t i o

Afdeling'B'

ll,/" lznmnatitia

\29318
12 B
12 7
12 3
12 3

12t2
024
+3IB
11 7 4 14 +139
1t 6 5 12 -24
- r68
Il
2 I
4
- 26s
9090
teruggetrokken.
Den Bosch2-E.G.S.
3
Utrecht-DenBosch
2
Werkenrode-DenBosch 2

Hoensbroeck
Utrecht
Werkenrode
EGS. 3
Den Bosch 2
Amersíoort 2
Niet gespeeld:

Afdeling'C'
De Sleutels2
Arrows'BI 5
Amsterdam
^ ^t^*^^ndlJllluut

Enkele kompetitie
1293IB
+133
12 I
4 16 +?t
t2 7 514
+B
-20
11 7 4 t4
t2 6 612
11 3 B 6 - 6l
12 I li
2 - 164
VIOS'82-Aalsmeer 2

a
L

DAS.
VI.O.S'82
De Sleutels3
NTiot nocnaol.l

Afdeling'D'
ug

vurc

v ddt

+l4l
4 16 +29
5t4
+100
9 6 _AR
9 6 - 205

lllr knmnotitia

1514
I28
1513
226
15 I
7 16
t5 6 912
15 3 t2 6
l5 ri4
2

J

Redeoss
Arrows'BI 3
Kameleon 2
Trrrfcnhinnorc

2

Arrows'81 4

I

1
1^
IU=

- 302

Promotiewedstrijden

- De Sleutels2
- De Ooievaars
- Hoensbroeck
-

UU

VUTSVddlè

- DeVeDo
- De Sleutels2

De Ooievaars 3 3 0 6
DeVeDo
3214
Hoensbroeck 3 1 2 2
De Sleutels2
3030

I l5- 86
r32-109
I 25-103
6B-t42

56-36

2r-33
2-0
2-0
4B-35
37-20
53-38

Schuilenburg
te Amersfoort
-

^ ^t ^-^^*
ndlèll
luur

I
I

- KameleonI
- Arrows'Bl 2
- De Peperbus
_DOVI
- Animo
Antiinno

I

_EGSI

32-l 3
48- 68
42- 37
1^

1R

32- 31
46- 50
34- 45
49- 47

Kwart finale
Aalsmeer

Lucasstichting
te Hoensbroeck
- Kameleon I

Trrrfcnhinnorc

- Llonnaln

Drenthe

- Animo

T)o Ponorhrrc

-

Halve finale
TurfschÍppersI
Antilopel

Proosdijhal
te Aalsmeer
- Animo
-Aaismeerl

46-49
54-53

Finale
Antilope I

Sterrenburg
te Dordrecht
- Animo

74-34

Àniilnno

Bekerwinnaar: Antilope

(om drie plaatsen in de Eerste divisie)
DeVeDo
De Sleutels2
DeVeDo
Hoensbroeck
De Ooievaars
Hoensbroeck

Tweede ronde
E G . S3
Amersfoort
Drenthe
Arrows'Bl I
Hengelo I
E,CS.2
Racing/R
Turfschippers I

Steinheim
te Doorn
- Antilope 2
- DA.S
- Amersfoort
- Werkenrode
- DeOoievaars
- D.A.S.
- Arnhem
- Hoensbroeck

I

4r-25

I

40-64
I 4-68

ïJJ

+T2T
+t6
- 156
_

Eerste ronde
AnÍmo
FluxRedeoss
Kameleon i
A r r o w s ' B l2
Drenthe
EGS 3
E.G.S.2

53-26
20-38
45-42
32-36
4I-34
5t-22

27

ResultatenNederlandse
clubs in de EuropaCups

HEREN
Europa cup voor landskampioenen:
3 oktober l9BS
Soina (Zweden)-NashuaDen Bosch
9 oktober l9B5
NashuaDen BoschSoina
30 oktober l9BS
NashuaDen Bosch-MaccabiTel Aviv
? november 1985
Maccabi Tei Aviv-NashuaDen Bosch
Europa Cup voor Bekerwinnaars:
i oktober I9B5
ManchesterUnited-Permalens

9 oktober I9BS
Permalens-Manchester
United
Korac Beker:
2 oktober l9BS
Super Cracks-Cajade Alava (Spanje)
10oktober 19BS
Caja de Aiave-Super Cracks

B5-84

73-BB

r30-94

DAMES
95-93
IOB-87

9 5 - 1I 3
r03-86

95-58

CommissieOnderzoek
OrganisatieNBB

Door de Algemene Vergadering van 15 juni
19BSis de huidige Commissie Onderzoek OrganisatieNBB benoemd De taak van de commissie was kortweg nagaan of de organisatiestruktuurvan de NBBanno I 9BSnog voldoende
is toegesneden op de hedendaagse situatie en
ontwikkeiingen, Daarbll zou moeten worden
uitgegaan van de doeisteliingen voor de herstructurering,zoals dÍe werden geformuleerd
aan het eind van de zeventiger jaren. Een tussenrapportage werd aan de Algemene Vergadering van 30 november 1985voorgelegd De
commissie heeft in het verslagjaar zijn taak afgerond en het resultaataangebodenaan de Algemene Vergadering I4 juni 1986,waar is ingestemd met de analyse en de voorgestelde
vervolgfase. Dit betekent dat de commissie een
vervolgonderzoekzal verrichten dat met name
zalzíjn gericht op de situatie van het dames- en
herentopbasketbal,alsmede op de mogelijkheden/wenselijkheidvan uniformeringvan de
reglementering en de stroomlijning van organisatorischeverschillen van de rayons.De com-

Europa Cup voor landskampioenen:
2 oktober I9BS
Naohm Muire BC (lerland)-Doppeldouche/DH
I0 oktober I9B5
Doppeldouche/DH-Naohm Muire BC
29 oktober l9BS
Doppeldouche/DH-KK Partizan
Ioegoslavië)
30 oktober 1985
KK Partizan-Doppeldouche/DH

AA

] E,4

i35-33

67-BI
93-6s

missie werd gevormd door H van der Bruggen,
Ir Jr , Kastermansen C,
Tíl
L l o n r r o gi iroj rs' T
r , r . JI nv z4 ir:qcècèa9 ,
J .V, r rsr vv
van Loon.

Commissievan Beroep

De Commissievan Beroep heeft in de verslagperiode zeven maal zitting gehouden en in totaal 29 zaken behandeld (het voorgaandeverslagjaareveneens29zaken) In zestiengevalien
werd beroep aangetekendtegen een uitspraak
van de Tucht- en GeschillenCommissie Tien
zaken betroffen beroepen tegen een bondsinstantie,vaak een rayon of Liga In drie gevallen
werd de commissie gevraagd om bindende uitIoa

ino aV a roclomantchon:li

n aon

Het tijdens het verslagjaarin werking getreden
nieuwe reglement Tucht- en Geschillenrechtspraakheeft de beroepsgangvoor appellanten
vereenvoudigd Mede daardoor heeft de commissieslechtstwee beroepenwegensvormfouten niet-ontvankelijk rrerklaard. Een enkel
vormvoorschriftin dit nieuwe reglement blijkt
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in de praktijk wat lastig te hanteren.Met name
de termiin voor hetalino van cle vereisie waar-

borgsom bij het aanhangigmaken van een beroep is in de voorschriften onvoldoende geobjectiveerd
De commissie streeft er naar nog in l986 een
beknopt jurisprudentieoverzÍcht samen te
stellen,
De commissie was in dit verslagjaar als volgt
camoncoqtol.l

HJ.T.
Blom,
Hórchner,
J
J.Bosma,
J Berteling
D.van Teerns

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris

Tucht-en
Geschillencommissie
Zoalsmoge blijken uit bijgaandstatistischoverzicht,heeit de Tucht-en Geschillencommissie
in
de verslagperiode een als normaal aan te
merken aantal straf- en kiachtzaken te behandelen gekregen, In variabele samensteiling
kwam dertig keer een Kamer ter afdoeningbijeen.
Door acceptatie van een vereenvoudi.gde
tenlasteleggings-procedure via het wedstrijdformulier is het aantalzaken dat als gevoig van
het ontbreken van een nadere schriftelijke
verklaring van de scheidsrechter diende te
worden geseponeerd gehalveerd Bevestigd
werd dat sepot betrekking had op zaken tussen
spelersonderling Daarwaar de scheidsrechter
zelf "partij" meent te zijn in een incident (aanmerkingen en dergelijke) blijkt hij vrijwel
steeds wel bereid een verklaring omtrent het
gebeurde in te zenden. Eveneens opvailend
was het feit dat bij dÍskwalificatievan een coach
dit in één op de vijf gevallen tevens leidde tot
een voortijdig einde van de wedstrijd, veelal
omdat de coach zich niet uit de buurt van het
speelveld wenste te verwijderen.
In het Reglement Tucht- en Geschillenrechtspraak is ruime aandacht gegeven aan de belangen van degene tegen wie een strafzaak
aanhangig is gemaakt Te denken valt aan de
wijze van in kennis stellen,de verweerstermijn,
het recht op verzoek tot een mondelinge behandeling, de verlengde beroepstermijn en de
opschortingvan strafin geval vaningesteid beroep Gedaagde, vereniging en rayon ont-

vangen een kennisgeving van de uitspraak van
de commissie, Ook de aanbrengende
scheidsrechterontvangtten behoeve van diens
recht op beroep een copie van de uitspraak.
Daarnaastworden diverse bondsorganengeïnformeerd over niet ontvangen scheidsrechtersverklaringen Alhoewel de commissie vanuit een oogpunt van tuchtrechtspraak zeer
tevreden is met het bij aanvangvan dit verslagjaar nog vernieuwde reglement, dient vanuit
een oogpunt van besteding van bondsgelden
bedacht te worden dat aan deze steeds meer
verfijnde rechtsplegingeen steedsforserprijskaartje is komen te hangen (administratiefmedewerkster,PTT-kosten,drukwerk, fotocopieën
enzovoorts).
Aan het einde van de verslagperiodeheeft G.
Blommesteinte kennen gegeven zÍjn functiete
willen neerleggen.Voor de veie als lid en voorzitter aan de commissie bewezen diensten
zeggen wij hem dank. De commissie bestond
uit:
Kernleden:
G, Blommestein- voorzitter
M, van Bracht - secretarÍs
B. Bakker
J Bleyerveld
L. de Boer
A. Brakel
P. Biesheuvel
Leden:
P. Bokern
Tj Doornbos
G. Gommers
A. de Groot
A, van Gurp
F. Malaihoilo
J.v d. Meyden
H. Molster
Mevr. H. Oderwald-Mul
E Pattisèlanno
J.de Vries
R.Weber
N.B;B. de Jong(tot 22-l-1986)
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Commissie van Beroep wii de commissie uitsnrokon dat oon ieder binnen de Nederlandse
BasketballBond de normaleprocedure van een
De commissie heeft in dit seizoen één protest
behandeld In verband met het late tijdstip
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de NBB dÍent te respecteren
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handeling'door het bondsbestuurheeft onder
gaan.
Een en ander heeftertoegelerddat de uitspraak
van de commissiehierdoor vertraagd is. Door
een der betrokkenenis beroep aangetekendbij
de Commissie van Beroep. Deze commissie
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het protest door de protestcommissievormfou
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P.Jongejan
G Brinkman
P. Kusters
J Thomas
R Hoek

v a n d e c o m m i s s i ew a s i n h e t
- voorzitter
secretans
lid
_ lid
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Medischecommissie
De traditionelecontactenen werkzaamhedenÍn
de begeleidings-en adviessfeervonden weer
plaats, zonder dat zich hier schokkende of
nieuwe zaken aandienden De nodige overleg
situatiesmet verschillendeinstantieskwamen
Iangzaam op gang. Er vond een uitbreiding
plaatsvan de commissiemet een aantalcompetente leden, die op een breder vlak aandacht
zullen gaan bestedenaan de nieuwe ontwikkeIingen op sportmedischgebied. Een en ander
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lange staatvan dienstde commissieverlaat.De
actiesvan de nieuw samengesteidecommissie
weerspiegelenzich al in een aantaldaden naar
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die zijde enthousiast opgepikt en verwerkt
worden,
De commissiewas als volgt samengesteld:
E.Jagervoorzitter/secretaris
R Best
H Gootjes
K. Limmen
F, Nusse
F, Verstappen

J.trJzerman

van de N.BB. Koper onder andere door het
schrijvenvan programma's,het leggen van contacten met instantiesbuiten de bond en het op
ziin rrehoeleicrenwiize van'ritselen'vanzaken
die een ander niet voor elkaar zou kunnen
krijgen
Rosebeek die er als voorzitteí vooral voor
zorgde dat op grond van objectieve normen
besluiten werden genomen en die veelvuldig
de discussie over doel en inhoud van de cursussenaanzwengelde.Hij was vervolgens altijd
bereid te staanachter het resultaatvan de bel rdL r g Je vn Lml el o
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vrÍend een betrouwbaar en bekwame informa'Du moment dat.,.'iseen
tiebron en raadgever.
standaarduitdrukkingwelke voor hen een heel
bijzondere waarde zal houden.
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cursus Trainer A, waarin de oude NSF ABOopleiding is geïntegreerd.De inhoud, stofomschrijving en het examenprogrammavan de
cursus zíjn rnmiddels met de docenten
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Dit heeft geleid tot een finaleafrondingintern en
tot een aanvÍaag voor goedkeuring bij het Ministerievan W.V.C.Zodradeze ontvangenis,zal
door de commissiein principe alleennog maar
loestemminoverleend worden voor de start
van de
TrainerA nieuwe stiil.
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continue ontwikkeling door,welke het onmogelijk maakt concrete leerinhoudenvan een toptrainerscursusvoor een lanqere periode te bevriezen',
De commissie stelt zich voor in het komende
jaar te werken aan:
I afrondingnieuwe boek TrainerA
2. uitwerking inhoud cursus Trainer B
3. opzetten van bij- en nascholingscursussen
4. houden van clinics met internationalecoaches

5 nieuw stelselvan het aanvragenvan licenties
A

7

applicatie-cursusrolstoelbasketbaltrainers
hiicenkomqton
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Samenstellingcommissie
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voorzitter
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L Lubeek
D de Liefde

èEUl

^

lè

2e voorzitter

W v.d.Sommen

contactenbondsbestuur
organisatie,financiën,docenten
technischezaken
externe contactenopleidingen,
technische zaken
Rayon Zuid,externe contacten
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Rayon West
Rayon Oost

D Tjeerde
J.Jonkers
I. Buderman
C Smits
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Rayon Noord Holiand

Resultatencursussen1985

IUmry
Emmeloord
18
Leeuwarden
16
Den Haag
2I
Almelo (+ABO)
lB
Roermond
21
Goes
I7
Utrecht (+ABO)
2I
Amsterdam (in het 2l
kader sportoverdag

12
14
i5
12
16
14
12
13

3
2
4
5
4
2
5
B
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Overzicht cursussen1985
Plaats
Emmeloord
Leeuwarden
Den Haag
Almelo
Roermond
Goes
Utrecht
Utrecht
Amsterdam

Organisatie

Dienst voor de Sport

Type
A cursus
A cursus
A cursus
A + ABO
À cursus
A cursus
A + ABO
A cursus

Cursusleider
J.Jonker
J.van den Bosch
M. Bakhuijzen
J.Steenhagen
Mevr.A. Brisbout
J Bos
H.Vos
H.Vos

A cursus

T.Pelk

a

-

H. Nanninga
P. Leegwater
P van Vliet
J. v. Voorst
P, Bokern

Bondsscheidsrechterscommrssre

voorzitter
vice-voorzitter
Ieden

In dit verslagjaarwerden de leden van de commissieen met hen velen uit de basketbalwereld
diep getroffen door het bericht van het plotseIingeoverlijden van de commissievoorzitterop
I I januari I986.
Bart Rosebeek, sinds 1965 voorzitter van de
commissie en daarnevens tot 1972 vicevoorzitter van de NB.B en van 1970tot december 1985voorzittervan de BondsCommis-

Conditietest
Op 7 septemberl9BSis in Eindhovende jaarlijkse conditietest gehouden met een herkansrngop 9 november 1985in Utrecht.Tot het eind
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basketbalwereld.AIs een compleet bestuurder
heefthij onder meer mee mogen werken aan de
groei in ledentalvan 10000tot 45000
AIs voorzitter van de commissie was B. Rosebeek onmiskenbaarin zijn leiderschap Hij was
een autoriteit op scheidsrechtersgebied;was
immer Ínteger,verstandigen weloverwogen in
zijn meningsvorming.In zijn scheidsrechtersbeoordelingenniet altijd sympathiek,maar wel
eerlijk Zijn spelregelkennis was groot en
nimmer deed een arbiter een vergeefs beroep
on hem hii een snelreoelkwestie Niei onvermeld mag blijven, dat B Rosebeekgedurende
vele jaren zorgdroegvoor een zorgvuldigevercnalraaalc
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Rosebeekhad uitstekendeinternationalecontacten Bij de FlBA-arbitersclinics
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niet aan de gestelde eisen werd voldaan. Na
afloopvan de conditietestvan 7 september1985
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deze besprekingis onder meer ter sprakegekomen het feit, dat het bondsbestuur aan de
Aloemone

\/err^raclerin.Í vÁn de NBB

wilde

voorstellen een vaste jaarlijkse bijscholingsrrornnodinn

rran dc arhitors tê vr^.Íên

Met de

commissiewaren ook de arbitershier niet gelukkig mee. De arbitersstaanonder een steeds
zwaarderedruk bÍj het leiden van wedstrijden
en de meeste arbiters kost het arbÍtreren ook
nog eens extra reistijd.Hiertegenoverstaateen
rrrii rrorinr-re vorr.rnorlinrr ner wedsiriid

DeSOn-

danksis dit voorstelopde AlgemeneVergadering van 30 november 1985aangenomen.
Aan het eind van de bijeenkomstis een activiteitenboekje uitgereikt teneinde een overzicht
tc riorkriioen rran hc[ totaal aantal wedstriiclen

per seizoen dat door de scheidsrechterswerd
geleid
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bullurusruurrLelb- e11 Commlssaflsaanw!Zlngen

voor Europacupwedstrijdenenzovoortskon hij
uitstekend bemiddelen teneinde te bereiken,
dat een verhinderde Nederlandse arbiter of
commissarisvervangen kon worden door een
Nederlandsecollega.
Niemand is onmisbaarin het leven wordt voorhanrlc
nozaaÀ
T
n r-l a , Jommlsslegrng men ervan
,,,
uit,dat de reedsjaren vigerende vice-voorzitter
C, Onrust de taak van B. Rosebeek over zou
nemen.
Echter, het bestuur der N B.B.besloot anders
daar het van mening was, dat C Onrust niet
oesehikt

was dp oewenste

heleiclsliin in de

commissie tot uitvoering te laten brengen. H.
Nanninga,tot dusverrepenningmeestervan de
commlssie zou de aangewezenpersoon hiervoor zijn CommissieledenH. Oderwald,C. Onrust en D, de Zwaanhebben in het voorjaar van
I 9BOaan het bondsbdstuurte kennen gegeven
zich niet te kunnen vêrenigen met het bestuurss t a n d n r r netn a f t p z r r ] l e nt r e d e n .
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tot de benoeming van de navolgendeleden der
commissie.

Benoemingen
De gebruikelijke benoemingtot C arbiteren de
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Deze promoties
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werden in de commissiebesprokenop grond
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tredende beoordelaars.Uitbreiding van deze
groep in het verslagjaarheeftgezorgd voor een
sterkegroei in het aantalbeoordelingen
De meeste beoordelingenkonden aan betrokkenen persoonlijkworden medegedeeldin een
tweetal gespreksronden,die op 23 april I986 te
Amsterdam en Zwolle werden gehouden.Dooi
omstanclioheden
ís de on 2l mei I986 te Amqiard:m
nanl:nda
hiioonknrnqt
niot dnnrno-

gaan Aan de betreffende arbiters is toegezegd,
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worden georganiseerd.
De commissie doet een beroep op de rayons
om hun veelbeiovendejonge arbitersvooralte
r.^-rir^-^- -r^ n ^-!-liter,zodat
de nodrqekwan_
titeit en continuïteitzomedekwaliteitop termijn
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Afschrijvingen
Wat betreft de afschrijvingenis de commissie
van mening, dat het percentage van ruim tien
procent aan de hoge kant is. Vooral van het
bondsbureau wordt teveel geëist om in een
vaak kort tijdsbestek te zorgen, dat alle wedstrijden adequaat bemand worden.
Internationale arbiters
Eerst in februari 1986ontvingen wij de uitslag
van de FIBA van de eerste ronde "stage voor
internationalescheidsrechters"die reeds in juni
l9B5te Dortmund was gehouden.De arbitersB
v.d. Graaf, E. de Jager, S. Faassen en J.C.Herweijer zijn benoemd tot kandidaat internationaal arbiter.Dit viertal wordt in september 1986
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het

examen "lnternationaalArbiter" af te leggen.
Met de begeleidÍngvan deze groep is P.Leegwater belast
Competitie en Play - Offs
In de loop van de kompetitie bleek, dat tijdens of
na afloop van diverse Ere divisiewedstrijden
onaangename gebeurtenissen plaatsvonden,
waarbij de veiligheid van onder meer arbiters
en commissarissen
in gevaarkwam.Met het oog
op de PIay-Offwedstrijden heeft het bestuur van
de Topsport-Ligahet initiatiefgenomen met de
voorzitters van de Play-Off-kandidatenen vertegenwoordigers van het bondsbestuur en de
commissierond de tafel te gaan zitten In deze
op 17 maart I9BOgehouden bespreking is van
gedachtengewisseldover te nemen maatrecrelen die zottdon m.Oeten leiden tOt een ooe6l

verloop van de Play-Offs waarbij de veiligheid
van alle betrokkenencentraalmoest staan.
Op dezelfde avond was een reeds eerder geplande bijeenkomst georganiseerd voor de in
aanmerking komende arbiters voor de PlayOffs met een commissie-delegatie
Beide vergaderingen hebben een aantal
procedure-afsprakenopgeleverd die mede
hebben geleid tot een uitstekendverloop van
de Play-Offsonder goede leÍding.
Commissarissen
Het nut van het instituut van commissarisalsmede het geldende vergoedingensysteemrs
dit seizoenaan de orde gesteld Een eerstepeiling onder de betrokken Ere divisie clubs gaf
aan,dat men de vergoedingente hoog vond en
in een gesprek op 27 augustus l9B5 tussenhet
bondsbestuuren de commissie werd dit voor
de eerste keer naar vorên gebracht.
De commissie wees er in deze bijeenkomst
onder meer op, dat commissarissenmeer inrrlned
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wedstriidcreheuren

hebben dan aangenomen wordt, Tijdens de
FIBA-stagevoor internationalecommÍssarissen,
die van 5 tot en met Boktober l9BSte Nice werd

gehouden, werd de commissie in het gelijk
gesteld
ónzo

r]oloaetio

]^roci::nrlo

rrii

ï

Rartalinrr

P

Leegwater,C. Onrust,I Rotteveel en B, Rosebeek werd door FlBA-PresidentR.Busnelop de
hoogte gebracht van het grote belang, dat de
FIBA hecht aan het instituut van comntissarissen,zowel op nationaalalsinternationaalniveau.
De rol van commissarisis van groot belang in
verband met de toenemendegeweldadigheid
op en rondom het veld Van de aanwezigheid
van de commissarisgaateen preventieve werking uit Van belang is, dat de commissariszich
bezighoudt met alles rondom de wedstrijd,
zoalsjury, spelers,spelersbank,arbiters,coach
en publiek zowel voor tijclensals na de wedstrÍjd Dit alles dient te geschieden in samenwerking met de arbiters.AIs urtsmijterkwam de
mededeling van de heer Busnel dat in I9BB
waarschijnlijkin het officiële spelregelboekje
de bevoegdheden van de commÍssarisruimer
gereglementeerd zullen worden; met name
tegen wangedragvan coacheszal dan strenger
opgetredenkunnen worden.
Zoals eerder vermeld in dit verslag nemen de
ongeregeldhedenin en rondom de wedstrijden
tot zorgelijkevormen aan,waardoorook de betrokken Eredivisieclubspositiever gingen staan
ten aanzienvan het nut van de aanwezigheid
van commissarissenondanks de daaruit voor
hen voortvloeiendekosten.
Besloten is dan ook geen wijzigingen aan te
h
roncan
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FIBA
Regelmatigis contactonderhoudenmet de secretarisgeneraalB.Stankovicinzakespelregelinterpretaties.Voorts kon in goed overleg met
het FIBA bureau iqMr.inchen,indien noodzake...t
lijk, de aanwijzingtan arbitersen commissarissen onderling geregeld worden. Onze arbiters
kregen een niet gering aanen commissarissen
tal wedstrijdentoegewezen,
Liga's / Rayons
De commissie was vertegenwoordigd op de
Ligavergaderingen van Dames- en Topsport
Liga op respectievelUk28september1985en 22
april l986
De jaarlijkse bijeenkomst met de rayonscheidsrechtercommissieheeft dit iaar helaas
niet plaatsgehad

Slot
Tot een ieclerssniit is na het overliirienvan B.
Rosebeekeen breuk gekomenin de commissie
Op de slotvergaderingvan de "oude" commissie on 0 irni l9R6ziin de werkzaamheden
overgedragen waardoorde continuïteitvan de activiteiten van de commissiegeen gevaar loopt

.
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A-ARBITERS
C v.d.Berg
tr1.Denies
C. van Dishoeck
HJ.van Ek
J Ennik
S,Faassen
B v d Graaf
t{

t

$

Hênr/êttêr

H. van Houten
E.de jager
Ll Krmorlina
ËIíl

A v d Pluijm
W. van Roosmalen
R. Ros
H Schoonderbeek
K Smit
C Smits
J Staarthof
T Visser

Klaorcnii.lor

G, Peeters
J van Renen
A Rolvink
F. Reussink
B.Woudstra

B-ARBITERS
M Christiaanse
H Dijkema
H. van Es
A, Folkers
J.Gónning
L v.d.Gragt
J Koppejan
A. Langkamp
A. Martens
H. van Manen
J Nijdam
G Oldenhof
C Papo

C-ARBITERS
B Bartelink
W Bindels
F van Dael
J v.d Graaf
E. van der Heuvel
P Jacobs
H. Kastermans
M Kempers
D Letter
A. Mekking
ï\/l Rorrrrolzemn

J Salden
F Siegerist
T Siainmoiz

H. Veenstra
P v d Velde
R Vermeij
B Verweij
A de Vroet
H. Wetzels
N. Wortel
H Wijnen
Àí
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ACTIVITEITEN
FIBA.COMMISSARISSEN

Europa Cup voor Bekerwinnaars:
7 januari 1986,Parijs,Frankrijk
Stade Francais- CSKA Moskou (Sovjet Unie)
Landenwedstrijd:
14mei 1986Tiel
Nederland - Polen
DAMES
Europa Cup voor landskampioenen:
l0 oktober 1985,Den Helder,
DoppeldoucheDen Helder - NAOHM (lerland)

B. ROSEBEEK
HEREN
Europa Cup voor Landskampioenen:
30 oktober 1985,Den Bosch,
NashuaDen Bosch- MaccabiTel Aviv (lsraël)
Koracbokaai:
4 december I985,ChallansFrankrijk
CBC Vendee - KK Bosna(Joegoslavië)
B januari I986,Antibes, Frankrijk
Olympic - PAOK (Griekenland)

P. LEEGWATER
HEREN
Europa Cup voor Landskampioenen:
I2 december 1985,Limoges,Frankrijk
Limoges - ZhalgirÍs (Sovjet Unie)
30 januari l9BOTel Aviv, Israël
Maccabi - KK Cibona (Joegoslavië)
Europa Cup voor Bekerwinnaars:
i4 januari 1986,Pesaro,Italië
Scavolini- Barcelona(Spanje)
I3 maart l9BOMadrid Spanje
P
a:l
I\gqI

J.BERTELING

st

HEREN
Koracbokaal:
29 januari 1986,Tel Aviv, Israèl
Hapoel Tel Aviv - KK Bosna, Sarajevo
Ioegoslavië)
DAMES
29 oktober I985,Den Helder,
DoppeldoucheDen Helder - Partizan,Belgrado
Ioegoslaviè)

C. ONRUST
HEREN
Europa Cup voor Landskampioenen:
9 oktober 1985,Den Bosch,
NashuaDen Bosch- Solna(Zweden)
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Koracbokaal:
2 oktoBer 1985,Werkendam,
Super Cracks - Caja de Alava, Victoria (Spanje)
15januari I986,CastelMorrone,Italië
JuventusCaseita- Partizan(Joegoslavië)
tandenwedstrijden
Kwalificatie wedstrijd
Wereldkampioenschappen:
l2 februari I9BGAston Villa, Engeland
Engeland- Zwitserland
13mei 19BGUden
Nederland - Polen

I. ROTTEVEEL
20 februari 1986,Madrid,Spanje
RealMadrid - MaccabiTel Aviv (lsraëi)

HEREN
Europa Cup voor Bekerwinnaars:

I oktober 1985,Haaksbergen,Nederland
PermalensHaaksbergen- ManchesterUnited
(Engeland)
DAMES
Europa Cup voor landskampioenen:
l2 december I985,Dusseldorf,West Duitsland
DJKAgon - StadeFrancais(Frankrijk)

ACTIVITEITEN
INTERNATIONALE
ARBITERS
C. VAN DISHOECK
HEREN
Europa Cup voor Landskampioenen:
3 oktober i985,Madrid,Spanje
Real Macirid - Murrav International, metals
(Schotland)
Europa Cup voor Bekerwinnaars:
7 januari 1986,Barcelona,Spanje
Ron NegritaJoventut- Vevey (Zwitserland)

Bjanuari I986,Lugo,Spanje
Breogan Caixa - KK Crvena Zvezda (Joegoslavië)
HEREN
Landenwedstrijd:
9 februari 1986,Amsterdam,
Nederland - Zwitserland

HEREN
Europa Cup voor Landskampioenen:
l0 oktober 1985,Fribourg,Zwitserland
FribourgOlympic Basket- Honved(Hongarije)

Koracbokaal:
30 oktober 1985,Victoria Spanje
Caja de Alava - ASVEL (Frankrijk)
B januari 1986,Granollers,Spanje
Cacaoiat- Juventus(ltalÍë)

TIEREN
lnndenwedstrijden
Kwalificatie-wedstrijd
llVereldkampioenschappen :
28 november 1985,Wembly Engeiand
Engeland - Israël
1

DAMES
Liliana Ronchetti:
30 oktober 1985,Aix-en-Provence,Frankrijk
ASPTT D'Aix-en-Provence - KK Vozdovac
(oegoslavië)

Spanje
Polen
Sovjet Unie
Hongarije
Roemenië

J.VAN RENEN

22 januari I986,Antibes, Frankrijk
Olympique Antibes - Auxitum (ltaliê)

H. VAN EK

Italië
Spanje
Polen
België
Spanje

DAMES
Kwalificatie Tournooi
Europese KampioenschappenJunioren:
4-6 april I986,Sittard,
West Duitsland
Ierland
België
Ierland

27 februari I986,Tel Aviv Israël
Maccabi - Limoges (Frankrijk)

Koracbokaal:
30 oktober 1985,Challans,Franknjk
Vendee - AEK, Griekenland

Europese kampioerschappen:
B-15juli I985,Treviso,Italië

H. KLEERSNIJDER
HEREN
Europa Cup voor tandskampioenen:
2 oktober 1985,Cork, Ierland
Neptune BC BK Nón (Oostenrijk)

l6 januari 1986,Madrid,Spanje
Real Madrid - KK CÍbona (Joegoslavie)

2l januari 1986,Pesaro,Italië
Scavolini - Landis & Gyr, Oostenrijk

}IEREN
Koracbokaal:
9 oktober I985,Ardenne,België
RSBoule d'Or - SolentStars

HEREN
Landenwedstrijd:
I0 februari 1986,Alphen aan de Rijn
Nederland - Zwitserland

lO februari I9BGAlphen aan de Rijn,
Nederland - Zwitserland
IONGENS
KwaliÍicatie Europese
Kampioenschappen junioren:
7-l I april I986,La Boulle,Frankrijk
IJsland
Finland
Frankrijk
Denemarken
Frankrijk
IJsland
Frankrijk
Zweden
TIEREN
Challenge Round Europese
Kampioenschappen:

36

l5-26mei I986,Luik/Antwerpen,België
Israël
Zweden
L{nn nr rii a
Israël
IJsland
Turkije
Zweden
Polen
Bulgarije
Zweden
Vierlandentournooi:
I4- I6 juni I986,Karlsruhe,West Duitsland
West Duitsland
TsjechoSlowakije
West Duitsland
Frankrijk
Sovjet Unie
West Duitsland
Vierlandentournooi:
17ï/m 21 juni l986 Athene,Griekenland
Griekenland - Italië
Italië - Joegoslavië

USA
West Duitsland
Ver. Emiraten
Guinee
USA
g
\11Or V

Syrië
Italië
Mali
Ver. Emiraten
Sonorral

rrlrolgrl

USA
(finale)
Landenwedstrijd:
I februari 1986,Amsterdam
Nederland - Zwitserland

ItTMoREN
KwalificatieEuropeseKampioenschappen:
2B-31maart1986,
Andorra,Spanje
Spanje
Spanje

Pnrlr

rnrl

Noord Ierland

F. RUESSINK
HEREN
Europa Cup voor Bekerwinnaars:
I oktober 1985,Deume,België
Opel Merksem - VL ScavoliniBasket(ltalië)

J.VAN VOORST

DAIVTES
Europese kampioenschappenvoor kadetten:
20-271uIí1985,Tuzla,Joegoslavië
Frankrijk
ItalÍë
Finland
Sovjet Unie
Roemenië
Spanje
Finland
Roemenië
België
Finland
Spanje
België

B. WOI,'DSTRA
HEREN
Europa Cup voor Bekerwinnaars:
28januari 1986,Barcelona,Spanje
FC Barcelona- Landis & Gyr (Oostenrijk)
Koracbokaal:
6 november I985,Zaragoza,Spanje
CAI Zaragoza- Hapoel Tel Aviv (lsraël)
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B januari 1986,Orthè2,Frankrijk
Elan Baernais- KK Partizan(Joegoslavië)
DAII/IES
Liliana Ronchettibokaal:
4 rlanomhar

I OQtr clermOnt-Feffand,

Frankfijk

AS Mont Ferrandaise - BF Schio Lanerossr
(ltalië)
Wereldkampioenschappen ( Militairen )
I tot en met I I oktober 19BOin Seneqal:
Italië
Gabon
RolniÀ
Ivoorkust
Frankrijk
Senegal
Italië
Syrië
Gabon
Ver, Emiraten

Redactiecommissie
Dit verslagjaarstond voor de redactiecommissie in het teken van de continuïteit.N.B.B.en
redactievonden elkaarin een formule,die naast
de nationaleen intemationalekompetities ook
aandachtbevatte voor onder andere nationale
jeugdteams,rolstoelbasketbalen meningen.
Die menlngen leverden in de cyclus "DeRonde
Tafel' boeiende gespreksstofop Met als strikt
uitgangspunteen spiegel te zijn liet de redactie
in deze seriemensenaanhet woord van wie een
visie verwacht werd op het hedendaagse en
toekpmstigebasketbal Zowel in de kolommen
als daarbuitenleidde de serie tot kruidiqe uitspraken.
Het overleg tussen commissie en de contactfunctionarissen van het Bondsbestuur verliep
ook in dit verslagjaarzonderproblemen,Voorts
waardeert de commissiede informatiedie het
Êndsbureau periodrektoezendt,Dit vormt een
goede bron van informatie die tot verscheidene
artikelen en berichten heeft geleid.
De commissÍebetreurthet in hoge mate dat het
bondsorgaanPiayOff/Basketballniet geheelde
kans krijgt om datgene te zijn wat het beoogt:
een informatie bron voor alle actieve N.B.B.leden.Teveel bestuursledenvan clubs houden
de aan de club gestuurdeexemplarenbinnenshuis Het resultaatis dat vele N.B.B-leden niet
eens op de hoogte zijn van het bestaanvan een
bondsorgaan. Omdat een incentive richting
45 000actieve leden te zwaarop de lastendrukt,
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abonnementeneen mooie taak richtinq leden

van hun club. Wie de schoen past,trekke hem
aanl
Voor het komende jaar staat de commissie in
nauwesamenwerkingmet de redactievan Play
OfflBasketballvoor de taak om een heuse concurrent het hoofd te bieden nu onder leiding
van Mart Smeetshet blad Full Court Pressgaat
verschijnen.De commissieervaartmet de overtno
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Omdat N.B.B.en de uitgever van Play OfflBasketball te kennen hebben gegeven weer een
periode van tweejaar met het blad door te gaan,
zret de commissie haar taak met vertrouwen
tegemoet. Binnen de redaktie zal z|j zich hard
maken om nog meer dan voorheenhet blad een
doorsnedete latenzijn van de basketbalsportin
Nederland,met aandachtvoor top en basis,
De commissÍebestonduit:
H. van Velde, voorzitter.

Commissie
Begeleiding Clubs
Heï ís het clrrrksteiaar voor de commis5ionoweest sinds haar instelling Adviezen werden
gegeven aan zowel rayon als ligaclubs zowel
aan het begin als tijdens het verslagjaar.
Tevens waren er nogal wat problemen met het
aantrekkenvan trainers.De commissiebeveelt
de clubs aan de overeenkomstenmet trainers
nnor]

to

ranalon

Ook de statutenvan diverse clubs heeft de aandacht opgeëist Het stemt de commissie tot
enige tevredenheid dat steeds meer clubs
overgaantot het beter regelen van de statiiten
Deze werkzaamhedenheeft de commissÍevr:r
richt in navolgende samenstellingsinds haur
bestaan:
A. Marcus (voorz./ secr.)
A Helmig
.
H. Blom

BondsJeugclcommissie
Vele, zowel direct li, activiteiten als op beschouwingenen re,)iernentengerichte onder\Àrêrnên
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deringen van de commissie aan de orde
geweest, De cpkomst tijdens de vergaderingen, en ciu,sce vertegenwoordiging vanuit
de rayons,was zeer groot,
Van de qeleqenheidom naastde vaste leden
ook and&e rayonvertegenwoordigersincidenteel aan de vergadering te laten deelnemen,
voor de behandelÍng van specifÍeke agenda
nrrnlen is in rronrkomende oevallen oebrujk

gemaakt (onder andere dispensatieregeling
regiement NederlandseJeugdkampioenschapnen ev.rlrr:tiePesserelle-Toernooi
en -reoels)
.Y",,'"
Tijdensde laatstevergaderingis met een ruime
vertegenwoordiging van zowel Dames- als
Topsport Liga en rayons gediscussieerd over
een aantalonderwerpen die een grotere reikw
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andere evaluatievijf jaar PlanHeger,Nationale
Jeugdteamsin relatie tot bijvoorbeeld internationaleevenementen,jeugdclinicsen nationale
juniorencompetitie
Gedurende de verslagperiode is door de
commissie onder meer aan de volgende
onderwerpenaandachtbesteed:
o ProjectJeugd en Sportvereniging
o Inhoud en evaluatie Plan Heger
o Nederlandse Jeugdkampioenschappen,
met name
- vaststellingdata
- Iandelijkedispensatie-regeling
- algemeen toernooireglement
o StimuleringBasketbalDeelname,
met name
- opzet voorlichtingsbijeenkomsten
- werkplannen
- data en doelstellinqNike-clinics
o Passerelle
- toernooi tijdens de Haarlemse
BasketbalWeek
- inoisin.Í

rr:n da cnolranolc

/trTRÀ \

o Aspirantenweekend
- proefproject Rayon Zuid
o Mini-Basketbal
- oefenstoÍboek
- MBT-cursus
- herziening casu quo reactie op de regels

(FrBA)

- opzet scoreformulier
o Junioren-activiteiten
- specifieke activiteit
- landelijke competitie
o KN/NashuaSchoolsportpromotiepian
- algemene medewerking
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vezorgin g schooiclinics
sèheidsrechters,
o TaakomschrijvingBondsJeugdcommissie
De samenstellinqvan de commissiewas als volgt
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J Koper
C Heymel
M, Groot
M Bakhuyzen
F den Hoed
Mevr, R,Lamerikx

Bondsbestuur
bondsfunctionaris
RayonNoord
RayonOost
RayonNoord-Holland(districtAmsterdam)
RayonNoord-Holland (districtHaarlem)
RayonNoord-Holland(district Nrd -Holland-Nrd)
RayonWest
(t/m aVlalnor IOQE\
RayonWest
r\o y url

(t /m )anttari I qRAt

Lulu

N
JEUGDKAMPIOENSCHAPPE
Junioren
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ringsactiviteitenvinden wel plaats,doch geheel
buiten het NBB-raamwerkplan.Met uitzondering van de clinic wordt door het district Amsterdamook geen beroep gedaanop financiële
ondersteuning van binnen het raamwerkplan
daarvoor in aanmerkingkomende activiteiten.
Daarentegenis het verheugend te constateren
dat in de loop van het seizoenin RayonNoord
weer een actieve commissievoor basketbalstimulering is geformeerd,Jammer is het dan
ook dat de door deze commissie georganiseerde voorlichtingsbijeenkomsten,
met name

Jarenlangis,in het algemeenin zeer nauw overIeg met de rayon vertegenwocrdigersen bureaumedewerkers(onder andere functionarissen Sport TechnischKader ISTKI)gewerkt aan
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In het vorig jaarverslagis daartoenog eensduineren. Zeer uitvoerig zijn de werkplannen van
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Zuid is gedurende de tweede helft van het seiveel aandachtbesteed aan het doen plaatsveel aandachtbesteed aan de organisatie
zoen
vinden van voorlichtingsbijeenkomstenten
van
over
het rayon verspreide voorlichtingsbehoeve van het verenigingskadermet als bebijeenkomsten,
langrijkstedoelstellingenonder andere:
a. uitleg over de gewenstebetrokkenheid van
Ook in Rayon West functioneert de stimulehet verenigingskader,als uitvoerders van op
ringscommissiegoed mede gelet op de hoelokaal niveau ontwikkelde activiteiten,bij de
veelheid gesubsidieerde activiteiten,al moet
geconstateerdworden dat het accenttot nu toe
totstandkoming en bijsturing van beleid, alsmede bij het aangevenvan prioriteitenbinnen
nog voornamelijkheeft gelegen op activiteiten
het betreffende rayonwerkplan;
in de kern Rotterdam,
b. aangeven uit welke onderdelen zowel het
Het werkplan I986 geeft evenwel aan dat er
geleidelijk sprake is van een evenredige verNBB-als het rayonwerkplanis opgebouwd,onderbouwd met op de praktijk gerichte voordeling van projecten JVer alle kernen Uit de
beelden;
deeiname aan de door Rayon West georganic. informatie verstrekken over de administraseerde voorlichtingsbijeenkomsten kan in
tieve wijze van handelen bij de aanvraagvan
ieder geval worden afgeleid dat de verefinanciële ondersteuning ten behoeve van
nigingen positief staan tegenover de wijze
binnen het raamwerkplan aangegeven activiwaarop inhoud gegeven wordt aan het werkplan stimuleringbasketbal
teiten:
d. inventariseren van de problemen waarmee
Resteertnog te vermelden dat ook in de dismen bij de uitvoeringvan stimuleringsactivitei- tricten Haarlem en Noord-Holland-Noordvan
ten wordt geconfronteerd,alsmedede zc mogehet Rayon Noord Holland de opzet,uitvoering
Iijk vanuit de praktijk ervaren oplossingen
en afhandelingvan het SBD-gebeurenverloopt
daarvoor,
volgens de overeengekomen werkwijze. Het
Tussende rayoncommissiesen de NBB-functio- aangekondigde integraie overleg met alle
naris is een frequente overlegsituatie gierayoncommissieszal plaatsvindenaan het begin van het komende seizoen.Naast evaluatie
creëerd. Uitgangspunt daarbij is dat eenmaal
per kwartaaleen evaluatieplaatsvindtvan activan het algemeenraamwerkplanen de adminiviteiten welke in die periode zÍjn uitgevoerd,
stratieve afhandelingvan projecten zal daarbij
' alsmede het vaststellen van daaraan oekopcentraal komen te staan het op elkaar afpelde subsidiebedragen,
stemmenvan beleidsprioriteiten.
Het enige hiaat in de huidige structuurwat beEen belangrijk uitgangspuntdaarbij wordt het
geven van accenten aan het 'stimuleringsgetreft de reiatie tussen NBB en de betreffende
stimuleringscommissies
vormt nog steeds het
beuren' in het kader van het in l9BBte Nederdistrict Amsterdam van het Rayon Noord-Holland te organiserenPré-OlympischToernooi.
land, zowei ten aanzien van het opstellen van
In de recentejaarverslagenis,met uitzondering
van het noemen van de plaatsenwaar clinics
een jaarwerkplan, het frequent evalueren van
plannen en projecten,alsmede het regelmatig
uitsluitendin algemenezin
zijn georganiseerd,
onderhouden van onderiinq contact.Stimuleaangegeven welke activiteitensoortenbtnnen
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het raamwerkplan zijÍl opgenomen. Onderstaand is nu vermeld welke activiteitenin het
kader van de betreffende werkplannen daadwerkelijk zijn uitgevoerd.ln dit overzicht Ís onderscheid gemaakt tussen de inmiddels ook
administratief verwerkte activiteiten gedurende de eerstehelft van de verslagperiodeen
de al dan niet verwerkte activiteitengedurende
de tweede helft van dit seizoen zoals opgenomen in de jaarwerkplannen1986
RAYON NOORD
Voorlichting:
Werkbesprekingen tussen respectievelijk
rayon, commissió SBD,technisch kader en NBBfunctionaris;
Tweede helft van het seizoen:
GroVoorlichtrngsbijeenkomstte Stadskanaal,
ningen,Heerenveenen Leeuwarden.
Verenigingsprojecten:
Eerstehelft van het seizoen:
Nieuw-Buinent
Schoolprojecten:
Eerstehelft van het seuoen:
Nieuw-Buinenen Gasselternijveen;
Kadervorming:
Eerstehelft van het seizoen:
Veendam;
Clinics:
Winschoten;
,
RAYON OOST
Voortichting:
Werkbesprekingen tussen respectievelijk
rayon, commissie SBD,technisch kader STKmedewerker en NBB-functionaris;
Eerstehelft van het seizoen:
Voorlichtingsbijeenkomsten te Zwolle Nijverdal,Elst,Enschede,Wageningen en Wehl;
Tweede helft van het seizoen:
Voorlichtingsbijeenkomst in alie kernen;
Verenigingsprojecten:
Eerste helft van het seizoen:
Dronten,Millingen aan de Rijn, Steenwijk,Emmeloord, Wageningen, Haaksbergen,Delden,
Eiburg, Urk en Lelystad;
Tweede helft van het seizoen:
's-Heerenberg,
Deventer (2x),
Eibergen, Lochem, Didam Elst (2x), Oostmarsum,Delden
Wierden, Vroomshoop, Zevenaar, Arnhem/Vierhouten, Wagenlngen, Oldenzaal, Zwolle,
Dieren,Ommen,Zutphen(2x) Malden en Olst;
Schoolprojecten:
Eerstehelft van het seizoen:
Bemmel,Veenendaalen Dieren;
Tweede helft van het seizoen:
Wageningen en Erbergen;
Witte vlekken:
Eerstehelft van het seizoen:
Vorden en Steenderen;
Tweede helft van het seizoen:

Heerde, Hattum, Nieuwleusen,Wijhe Steenderen,Ulft/Dinxperloen Diereni
Kadervorming:
Eerste helft van het seizoen:
Dinxperlo, Hellendoorn,Staphorst Doorwerth,
Dieren en Steenderen,
Tweede helft van het seizoen:
Arnhem,Velp EIsten Wageningen;
Clinics:
Eerstehelft van het seizoen:
Doetinchem en Almeio;
Tweede helft van het seizoen:
Elburg, Zevenaar en Hengelo (O);
RAYON NOORD-HOLtAND
Voorlichting:
en
WerkbesprekingentussenNBB-functionaris
de stimuleringscommissiesvan de districten
van dit rayon:
Eerste helft van het seizoen;
Voorlichtingsbijeenkomsten te Amsterdam,
Haarlem en Akersloot;
Tweede helft van het seizoen:
Voorlichtrngsbijeenkomstente Hoorn en Den
Helder;
Verenigingsprojecten:
Eerstehelft van het seizoen:
Lisse en Schagen;
Tweede helft van het seizoen:
JulianadorP;
SchoolProjecten:
Eerste helft van het seizoen:
Haarlem,Nieuw-Vennep, Hoorn, Schagen Wieringen en Wieringerwerf,
Tweede helft van het seÍzoen:
Den Helder;
Kadervorming:
Eerste helft van het seizoen:
Hoorn en Haarlem;
Demonstraties:
Eerste helft van het seizoen:
Wieringen;
Clinics:
Eerstehelft van het seizoen:
Bloemendaal,Enkhuizenen Spaarndam;
Tweede helft van het seizoen:
Amsterdam en Hoorn;
RAYON WEST
Voorlichting;
Werkbesprekinsen tussen commissie SBD en
NBB-funciionaris;
Eerste helft van het seizoen:
Voorlichtingsbijeenkomsten te Rotterdam,
Nieuwegein en Delft;
Tweede helft van het seizoen:
in alle kernen;
Voorlichtingsbijeenkomsten
Verenigingsprojecten:
Eerstehelft van het seizoen:
Bleiswijk, Dordrecht, Voorne, Barendrecht,
Schiedam,Den Haag en Noordwijkerhout;
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Tweede helft van het seizoen:
Den Haag, Bunnik (2x), Funschoten,Vtanen,
Zwijndrecht, Schiedam (2x), Oud-Beijerland,
Rotterdam, Dordrecht,'s-Gravendeel, Barendrecht, Woudenberg en Nieuwerkerk aan de
IJssel;
Schoolprojecten:
Eerstehelft van het seizoen:
Vlaardingen;
Tweede helft van het seizoen:
Delft, Boskoop,Waddinxveen, Oudewater,Bunschoten, Culemborg, Zwijndrecht, Berkel-Rodenrijs, Barendrecht, Oud-Beijerland,Rotterdam,Schiedamen Maardingen;
ïVitte vlekken:
Eerstehelft van het seizoen:
Hendrikldo-Ambacht en Rhoon;
Tweede helft van het seizoen;
Viaardingen, Hendrikldo-Ambacht en Rhoon;
Demonstraties:
Eerstehelft van het seizoen:
Schiedam;
Tweede helft van het seizoen:
Ondersteuningten bate van verenigingsprojekten;
Kadeworming:
Eerstehelft van het seizoen:
Dordrecht, Nieuw-Lekkerland, en BerkelRodenrijs;
Tweede helft van het seizoen:
Schiedam, Rotterdam, Hendrik-ldo-Ambacht,
Rhoon en Krimpen aan de lJssel;
Clinics:
Eerstehelft van het seizoen:
Driebergen,Gorinchemen Vlaardingen;

Tweede heift van het seizoen:
Dordrecht en De Biltt

RAYONZUID
Voorlichting:
Werkbesprekingen tussen commissie SBD,
STK-functionarisen NBB-functionaris;
Tweede helft van het seizoen;
Voorlichtingsbijeenkomstente Maastricht,Nederweert,'s-Hertogenbosch,Eindhoven,OostSouburg en Breda;
Verenigingsprojecten:
Eerstehelft van het seÍzoen:
Budel, Geldrop, Oosterhout, Oost-Souburg en
Reuver,
Tweede helft van het seizoen:
Eindhoven(JeugdOlympischeDag),Reuver,St
Michielsgestel,Werkendam en Venlo;
Schoolprojecten:
Eerstehelft van het seizoen:
Zaltbommel, Mierlo, Urmond, Brunssum,Roermond, Tegelen en Vossenberg,
Tweede helft van het seizoen:
Veghel, Boxtei,Oirschoten Geleen;
Demonstraties:
Eerstehelft van het seizoen,
Heusden,Heeswijk Dlnther,Berlicum en Sasvan
Gent;
Kadervorming:
Algemeen ten behoeve van instuiven;
Clinics:
Eerstehelft van het seizoen:
Nuenen (2x) en Vlissingen;
Tweede helft van het seizoen:
Kerkrade
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Opgenomen ter completering van het jaarverslag. De Algemene Vergadering d.d. 14-6-1986
heeft de jaarrekening 1985 reeds goedgekeurd.

Verslag van de
FinanciëleCommissie
over het boekjaar1985

De commissieheeft het financÍeelverslag van
de Nederlandse BasketballBond met de penningmeester besproken Uit het verslag blijkt
dat ten opzichtevan de begroting een voordeIig saldo resteert van ruim f.82.000Rekening
houdend met een voordelig saldo over I9B4is
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percentage39 procent bedroeg.
Het voordelig saldo ad f 78 404is samengesteld
uit een aantalincidentelepositieve-en negatieve factoren.
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situatie.
De N.BB.zal de komendejaren voor stimulering
van activiteitenextramlddelen ter beschikking
moeten stellen.Gelet op de financiëlesituatieis
de mogelijkheid hiertoe aanwezig
De eindrapportage inzake het marketing onderzoek is nog niet afgerond; in de najaarsvergadering zal het rapport besproken kunnen
worden,
De automatiseringvan de administratieheeft in
het verslagjaar definitieve vormen gekregen.
Begin mei I9BGis het systeemgeïnstalleerd,
De subsidie van de Stichting de Nationale
voor nationale teams is
Sport{otalisator (S.N.S.)
in de laatstejaren drastischgedaald,voor I987
wordt wederom een korting toegepast.
Een woord van dank voor het vele werk dat de
penningmeesterheeft verricht is op zijn plaats,
mede door zijn toedoen zijn extra subsidiesbij
de overheid verkregen. Hierin werd hij bijgestaan door de enthousiastemedewerking van
de heer Muller en zijn, door hun teamwork, de
resultatenvan de N.BB.positiefbeïnvloed.
De commissie stelt de Algemene Vergadering
voor zijn gevoerd
voor om de penningrrneester
beleid decharge te verlenen,
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Financieelverslag 1985

vorznoV tni een hncrere hiidraoe in de orcanlsa-

INLEIDING
Na de financieel gezien slechte jaren i9B2 en
1983heeft de NBB. vervolgens een tweetal
betere jaren gekend Na een voordelÍg saldo
kon het jaar l9BS
over 1984van ruim f.60.000,-,
worden afgeslotenmeteen overschotvan bijna
f.BO
000,- Daarmee zijn de in het recente verIeden opgeiopen tekortengrotendeelsgecomn e n s o e r dv .
lJvrrrvvr

Bovendien

ziin de afoelonen

twee

jaar in die mate voorzieningen getroffen,dat
toekomstige verplichtingen niet tot uitholling
van het vermogen zullenleiden Hierdoor is de
financiële positie van de N.B,B,weer redelijk
sterk geworden.Het bestuur acht dit uiteraard
een goede zaak.Het basketbal is immers gebaat bij een financieel gezonde landelijke organisatie,waardoor de continuïteit niet in gevaar komt,
Het positieve resultaatover l9B5 is voor een
deel het gevolg van per saldoIager uitvallende
Iastendan begroot,Zo kan bijvoorbeeld gewezon rrrnrdon
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o
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voor het bondsorgaan en op de beneden de
hpcrotíncr oehleven netto-kosten van het
Bondsbureau,Aan de batenkantzijn de begrote
contributie-opbrengsten niet geheel gerealiseerd, doch dit wordt meer dan gecompenseerd door bijvoorbeeld aanzienltjkhogere intrestbatenen overige inkomsten.Het meerdere
malen aan het Ministerie van W.V C qerichte

tiekosten als uitvloeisel van de integratie van
het rolstoelbasketbal is uiteindelijk gehonoreerd,zij het voorlopig op incidentelebasis
Tevens dient speciaalte worden vermeld, dat
vooral dankzij de medewerking van bovengenoemd departement het marketingproject in
I9BSkon worden gecontinueerd,
Wat betreft de andere subsidiegever,de SNS.,
is het beeld echter aanzienlijkminderrooskleurig De subsidie voor de nationaleteams bleef
door het gehanteerde kortings-percentage
sterk achter bij de begroting waardoorde pro
Was er
gramma'smoestenworden aangepast.
in I9B4nog sprakevan een bestedingsplanvan
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joen gulden Deze ontwikkeling baart zorg,
zowel voor de aktiviteiten van de nationale
van
teamsals voor het stimuleringsprogramma
de NB.B
De subsidievoor stimuleringsportdeelnameis
Ín de periode van I9B3 tot 19BOgehalveerd,
terwijl de N B.B.voor de nationale teams ten
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dan

f I50000,- heeft moeten inleveren, Het is niet
reëel om te veronderstellen dat deze achteruitgang opgevangen kan worden door additionele externe financiering.Het bestuur acht het
dan ook noodzakelijk om aan deze problematiek bijzondere aandachtte schenken
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Vastgelegde middelen:
Gebouw incl, verbouwing
Inventaris:meubilair
kantoormachines
Auto's
Overige inventarissen
Basketbalvloer

3l december1985

3I december1984

320038
6.602
I0.615

332.002
2.374
3.742

I7.040
2.334
80.000

2 l38
5.449
90.000
435.705

ZtóO.OZY

Vlottende middelen en overlopende posten
Voorraden
53.963
77.862
Debiteuren
Verenigingen en rayons
I 3?460
Voorschotten
2,760
Vooruitbetaalde bedragen
14.872

57.r00
77.r86
I21.540
5.447
I0.336

m300-

merZ
Àf:Voorziening
Dubieuze Vorderinqen
il

21000

2i 000
265917

Geldmiddelen
Kas
Postgiro
Bank:
Rekeninocorrrant
Deposito's

250.609

16.r73

1.405
72.204

62098
650.000

75.909
475.000

I 791

730.062
r.€2.608

624.518

i3i6.6M

Toelichtingop de balansper 3l december lggg
(in Nederlandse
fidde-ns;
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Algemeen: waarderingsgrondslagen:
Alle Activa en Passivazijn voor zover niet anders vermeld gewaardeerd
op nominale
waarde, duurzame activa op aanschafwaardeminus afschriivinoen

ACflVA
I-

VASTGETEGDEMIDDELEN
Gebouw
te Amsterdam aangekocht
oktober 1977voor:
Afschrijving tot en met lgB4
Afschrijving l9B5,zvz% per jaar

388.499

70.007
9.7t2
79.719

308780
Verbouwing
Benedenverdieping maart IgBl
Afschrijving tot en met lg84
Afschrijving 198S,l0% per jaar

22.5t9
9.009
2.252
r 1 . 2I6

I r.zs8

Boekwaarde per 3l december lgg5

320.038

Inventaris meubiLair
Aanschafwaardetot en met lgB4
Aanschafl9BS

81.236
6.743
87.979
78.862
9 . Il 7

Afschrijving tot en met lgB4
AanschafwaardelgBl tot en met lgBS
Afschrijving in 198S,Z0%per jaar

Lá . Ct O

2.5r 5

Boekwaarde per 31 december lg85

6.602

lnventaris kantoormachines
Aanschafwaardetot en met lgB4
Aanschafl9B5

46.703
. 12.473
59r76
42.962

Afschrijving tot en met igB4
Aanschafwaardelg8l tot en met lg85
Afschrijving in lgB5,209oper jaar
Boekwaardeper 3i december lgBS

16.2t4
27.995

AttTo's
Afschrijving eerste jaar 40o/o,
tweede en derde jaar 30%
Honda Civic
Aanschal oktober t98I

s.599
10.615

t.b.v.Topsportcoórdinator
Áankoopprijs
Afschrijving tot en met 1984
Peugeot 305 - Break
.Aanschaljanuari 19BS
t.b.v Opleiding en RecreatÍe
Functionaris
Aankoopprijs
Afschrijving ll maandenin 19BS

19.435
19.434

49
26.904
9,865

r7.039
Talbot Rancho
Aanschaf,april 1982
t.b.v Opleiding en Recreatie
Functionaris
Áankoopprijs
Afschrijving tot en met 1984
Afschrijving 1 maand 19BS

28.500
26.363
7t3
27.076
lI424

1.424

Desinvestering
Boekwaardeper3l december I9BS

0
t?.040

Bij de verkoop van de TalbotRanchowerd een boekwinstbehaaldvan f B I76,welk bedrag
in de Staatvan Batenen Lasten over l9B5 is opgenomen onder Overige Inkomsten.
OVERIGE INVENTARISSEN
Inventaris huis Topsportcoórdinator
Aankoop in oktober l98I
Afschrijving tot en met 1984
Afschrijving I985,20%per jaar

r5.573

r0.r24
3 . II 5

13.239
Boekwaardeper 3l december I9B5

2.334

BASKETBALVTOER
De houtendemontabelewedstrijdsportvloerwerd in december I9B3aangekochtvoor een
bedrag"van tI00,000,waarvoor het Ministerie van W.V.C.voor het zelfde bedrag een
subsidieverleende.
's-Hertogenbosch is
De vloer is om niet in bruikleen gegeven aan de Gemeente
en
gelegen in de SporthaiMaaspoort.
's-Hertogenboschzich verplicht
Bij contract heeft de Gemeente
de vloer te onderhouden,
te verzekerenen vrijwaartde N B B. voor iedere vorm van teloorgaan.
Met ingang van I januari l9B4 is de alschrijving gesteld op l0% per jaar en wordt de
jaarlijkse waardevermindering ad f.10.000rechtstreeks via de balans gemuteerd.

VTOTTENDE MIDDEI.F.NEN O\TERLOPENDEPOSTEN
Voorraden
Hieronderzijn opgenomen de voorraden speiregelboekjes,ballen,stickers,folders,scoresheets,buttons,jaarboeken,enz,,welke tegen kostprijzenzijn gewaardeerd.
Debiteuren
Dit betreft de nog ontvangenbedragen van derden, (niet verenigingen)

VEREMGINGEN EN RAYONS
De verdeling van het saldo is als volgt:

D--,^r\oyvrr

\Í^^-À
r\uvlu

Cr.

Rayon Oost
Rayon Noord-Holland
Rayon West
Rayon Zuid

Rayonbureaus Verenigingen
1J4
1.799
5.701
27 97r
32.702
20.749
14389
12655
I 66t
1 99 6 7

54.3r9

VOORTTITBETAALDE
BEDRÀGEN
I P T.T-depotbedragfrankeermachine
2. Pensioenpremiespersoneel
3. Verzekering en motorrijtuigenbelasting
4. InschrijfgeldRolstoelbasketbalteamheren
5 NederiandseJeugdherberg
Centrale(BJC )

3.800
4.490
r.725
4.r07

83.141

Totaal
I 665
33.672
53.451
27.044
2r.628
137.460

f I0000 zal op genoemd bedrag in mindering
worden gebracht
VOORZIENINGEN
- Restitutie subsidies
Ultimo I9B4
Voorziening 1985

20.788
10000
30.788

750
14.872

VOORZIEMNG DTJBIEUZEVORDERINGEN
De voorzieningbedroeg per
I januariI9BS
21.000
Afqeboekt moest worden
4674

50

Groot onderhoud gebouw
VoorzÍeningultimo 1984
' ^^;
unoernouo ]n I vó5

I5.000
16.s00
-1500

Toevoeging ten lastevan de
ownlaitriio

16.500

IOQR

r 6.326
Toevoeging aan de voorziening
(begrootf 5000)tIv de exploitatie
Stand ner 3l der-cmber I9B5

15.000
4.674
21.000

Nationale teams
Voorziening uitimo I9B4
Toevoeqinq aan de voorziening

PASSIVA

s0.000

-

VERMOGENN.B.B.
Ingevolge het besluitvan de Algemene Vergadering d.d 15 juni I9BS te Nijkerk werd het
weerstandsvermogenrayons opgeheven,
Het totaalbedrag ad f.220000 is thans toegevoegd aan het vermogen van de N.B.B.
t.w
VermogenNB.B per 3l
december I9B4
Toevoeging weerstandsvermogen rayons

30.000
20.000

3r6.986
220.000

Totaal
Voordelig saldo over l9B5

536.986
78.404

Tntaal

6r5.390

Nationale rolstoelbasketbal teams
Voorzieningultimo I 984
Toevoeging aan de voorziening

l0 000
5.000

r5.000
Een bedrag van f 5000 is aan de voorziening
toegevoegdin verband met grote uitgavenin
l986 (W.K-Meibourne).
Automatisering
Voorzieningultimo 1984
Tnevoprrinof lrr doêxnloitetiê

30.000
1985

10000

40.000
1/êrm^dên

STDSIDIEFONDSBASKETBAT\I,OER
In verband met de aanschafvan een demontabele houtensportvloerontving de N.B.Bin lgB3
een subsidÍead f,l00.O0O
van het Ministerievan
W.V.C.De jaarlijkse waardeverminderinqvan

- Bedrijfsvereniging
Voorzieningultimo 1984
Voorlopige betaling aan de
bedrijfsverenigingin I9BS

30.000
r0.000
20.000

- Marketing project
Aangezien de N.B.B.zeer veel waarde hecht
aan de afsluiting van dit project, is ten laste
van de exploitatie een voorziening getroffen
20.000
van
V.U.T.-verplichtingen
Voorziening t.l.v.de exploitatie l9BS

15.000

scHt IDEN oP KORTE TERMIJN
EN OVERTOPEIVDE
POSTEN

Stichting de Nationale Sporttotalisator
Niet besteed bedraq over 1985

10.660

Ministerie van \lVelzijn,Volksgezondheid
en Cultuur
2.888
Niet besteedbedragover i9B3
Niet besteed bedraq over I9B4

30.174

Niet bestede bedragen over I9BS
a. Opleidingen
600
L
!,

^----i^^+i^
vr vortlèdLru

653

1.253
CREDITET'REN
De bondsschuldenbestaanvoornamelijkuit:
- handelscrediteurerr
- deklaratiesvan scheidsrechters,
bestuurs-en
commissieledenenz,
- aan de rayons te betalen reclame- en sponsorgelden
- een van WV.C ontvangenbedrag ad t30000,
ten behoeve van de automatiserinqbondsbureau.
Het totaal bedraq is
4r6.005
VOORT'ITGEFÁCIT'REERDEBEDRAGEN
De vooruitgefactureerdebedragen bestaanuit
de navolgendeposten:
Reclame& Sponsoring
InschrijfgeldenLandelijkecompetitie
Inschrijfgelden Landelijke competitie
rolstoelbasketbal
Inschrijfgeldbekercompetitie

16802
44.473
6.475
2.700

70.450

ct

l:
i.
i

L

Staatvan baten en lasten
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1985
j

I

L Contributies
2. Administratieve hefflngen
3. Bureauformulieren
4. Inschrijfgelden:
- Landelijke competitie
-

Ralzor

nnmnalifia

, -^-...r.^lgen
5, Scheidsrechtersvergoedingen
6. Reclame& Sponsoring
?. Interest banken
8. Bondsorgaan
9. SubsidieWV,C.:
-

-

\Iiar

rrrro rroraninir

rv r\ - ^ - - ; ^ ^ + , ^
vdrrrJdrrs

-

Opleidingen
Marketing Project
Stim.GehandicapteJongeren
Jeugd en Sportvereniging
Integratie Rolstoelbasketbal
I0. Overige inkomsten
Il SubsidieSN.S
SubsidieS,N,S,-Marketino
Subsidie N.l.S.
I2. Jeugdkampen
Subsidiejeugdkampen
I ?

AnloiÀinnan

1984

1986

Werkelijk
Begroot Verschil I/Verkelijk Begroot
630064
640000
9936 636.681 640000
44.598
30.000 14.598
+
46.318 30000
I4.855
rt.202
I r.250
3.605+
I1.250
96.384
8.475

r.200
77039
34.296
45.I 73
39.240

93.25s
3 129+
8.175
300+
1.500
300 76000
r.039+
30.000
4.296+
15.000 30.173
+
42.000
2.760-

540.1
92 530000
83.148 96.000
4r.905
4.118

l0 I92 +
t2.8524i.905+
4 . 7 1+8

22.500
+
22.500
398.828 260000 I38.828
+
316280 430000 t13.72024.068
24068+
25.000 25.000
39.870 33.600
6.270+

8s67r
107.390
l0 00s
7.215
1875
I.500
72.7t5 78.000
36.853 30.000
35.483 17.500
41.146 42.000
532.124 535000
56.4s7 88.000
r5.r20
l0.l l8

15.000

409940
463078

315.000
400.00Q

25.000
28.675

25.000
34600

Á c'7e

63.082

91800

40.000

40.000

28.718-

46.86
r

76940

50.160

60.000

14.StimuleringSportdeelname

(sN.s.)
15, CollectieveOngevallen
\larzoVaàra

I V,

I\OUgllV

èdIUU

94.443 72.100 22.343
+
72.075
2 685.3582 525.680 r59678+ 2.69
r 832 26083s0
3.710
37107.765

2.685.358
2.529.390 r55.968+ 2.69r.8322.6l6.lls

OVef 1985

(in Nederlandse
gruldens)
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1984
1986
1985
ïVerkelijk Begroot
Begrroot Verschil
+ l.t 14.4901.r56.s60
1166.r6sI.123.460 42.705
2r.609 30000
22.687 22.680
7+
2976+
19.325 26000
24.976
22000
r 835+
30.697 37000
34.83s
33000
r7.588 r9000
17.438
17.s00
62 8.sr6
r 1000
I0.125
10.000
I25 +
8 434
9.000
7.296
7500
204 t9 795
21000
18 . 19 8
19000
802 4.437+
16.076 22000
I6.437
t2 000
76146 62.000
s9 240
77.000 17.760
r0.s04 r r.000
I1.656
I i.000
656+
5.08537.992 26.000
1 2 . 9 1 5 18.000
rt2.284 I63500
I44 039
186.050 42.01180000 11469+
80204 85000
9 14 6 9
i.039
72715 78.000
77039
76.000
+
2.672
4.959
7.000
4.828
7.500

riVerkelijk
I Bondsbureau
2 . Ledenadministratie
3. Bestuurskosten
4 . Commissies
i na
5 Tnncnnrtl
6. Damesliga
7 . RolstoelbasketbalLiga
8 Kadervergaderingen
I Stagesen Congressen
t 0 Rnn d qnraa an
I I Lidmaatschappen
t 2 . Propaganda
l 3 Onleidincon
1 4 .Arbitrage
1 5 Scheidsrechtersv
ergoedingen
l 6 a. Bekerfinales/wedstrij dwezen
b. Bekercompetitie
rolstoelbasketbal
I 7 Internationalecontactenl
a SubsidieSN,S
b, Eigen bijdragen
n

\/nnrzioninn

t 8 Jeugdbasketbal
t 9 a. StÍmuleringSportdeelname
b. StimuieringGehand.Jongeren
n
T a r r n À a n Q n n r t r .r a, r-,
a n -..lgrngen
'
d. Marketing project
a

3t6280
202.854
25.000
38.042

66.0
r3
47lB

3000

55 -

4 3 0 0 0 0 r 1 3 7 2 0150.000 s2.854+
25.000+
56000 17.958
57000
9 0 1 3+
4 7 1 8+

3.262

3.000

4630?B
192.740
10.000
24.618
83786
34.9r2
17066

400.000
160.000

36057
72.075
I521
3.500

34600
93955
s.000

s6.000
84500
rs.000

65.973
+

65.973

\/nnrzioninn
marleoïinc

nroioct

20 Jeugdkampen
21. CollectieveOngevallenVerz,
22. Yoorztening Dub. Vorderingen
23. Voorziening Restitutiesubsidies
24, Lastenvoorgaande jaren:
-

2.945

\ v/ nunvr zl Zi al gr il n
l ln
llv

20.000
36.669
94.443
4.674
10.000

33600
72t00
5.000

30000

R. \ v/ ,ív- ,
u

25. Voordelig saido

20.000
+
3.069+
22.343
+
326 10.000
+

2.606.9s42 529.390
78.404

7?.564
+ 2.630
l5
949 2.616.1
78.404
+
60.883

2.685.358
2.529.390 155.968
+ 2.691.832
2.616.u5

Toelichtingstaatvan baten en lastenover 1985
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I. Contributiey

Senioren
Junioren
Mini's

ïVerkelijk
Begroot 1985
Aantalleden
Bedrag Aantal leden
2r961
t8,60
21.760
404.736
10,95
19.780
2 1 65 9 1
IB 596
4,75
3 500
16625
3.168
45.040

Overige contributies
Bondsleden
Recreanten
(excl. premie C.O.V.)
45.040
iil

r

ll

I
l

ll,

637.9s2

43.725

1985
Bedrag
408.475
203.626
t5048
627.149

848

I 190

1.200

L725

640.000

43.725

630.064

Voor de inkomstenuit contributieswasin de begroting l9BSuitgegaanvan een stijging
van één procent vanhet aantalleden (excl,recreanten).De gemiddelde terugloopwas
/
in werkelijkheid bijna Zo/o.De
onderverdellng is als volgt: Senioren|2o/o/ luníoren -5o/o
-B%.
Mini's

2. Administratieve heffingen
De hogere opbrengst ten opzichte van de
begroting is ondermeer het gevolg van een
hogere bijdrage in de kosten van Tucht- en
Geschiilen-zaken.

3. Bureauformulieren
De opbrengst bestaat uit de verkoop van
diverse reglementen, competitieprogramma's,
licenties Topsport Liga enz,
4. Inschrijfgelden

Competities
a. Landelijke competitie
b. Rolstoelbasketbalcompetitie
c. Beker competitie
d. Rolstoelbasketbal
beker competitie

l98s
1985
1984
\lVerkelijk BegrrootïVerkelijk
85.097 84.355 77.94s
n.287
8.900
7,726
6.375
7.375
7.465
2.100
800
2.540
104.859 r0r.430

95.676

De hogere opbrengst ten opzichte van de begroting komt voornamelijk door het feit dat
in de Rolstoelbasketbalcompetitie meer teams hebben ingeschreven.
Nieuwe verenigingen
In totaalhebben I6 nieuwe verenÍgÍngenzich laten inschrijven,hetgeen negen verenigingen minder is dan in 1984.

6. Reclame & Sponsoring
Op basis van de bestaande contracten werd
gerekend op een sponsorbijdragead. f30.000.
De werkelijk afgesloten contÍacten hebben
voor een hogere opbrengst gezorgd.

55
7. Interest banken
Uitgaande van de verwachte rentestand
werden de rentebatenbegroot op t15.000De
is het
oorzaak van de overschrijding ad. f,30.000
gevolg va^Í een op dit punt voorzichtig opgestelde begroting en een strak liquiditeitsbeheer Bij de opbrengstbepaling werd het
gebruikelijke kasstelselgehanteerd.
8. Bondsorgaan
Dit hetreft

de

onhrencrst

van

de

vernlichte

abonnementenop het bondsorgaan,
9. Subsidie W.V.C.
Door W V C. toegewezenen besteed:

r985
Personeelskosten
HuisvestÍngskosten
Organisatiekosten
Tonsnort r-oórcli n ator

Totaal organisatie
Opleiding/bijscholing
Marketingproject
Stimulering Sportdeelname
GehandicapteJongeren
Integratle Rolstoelbasketbal
TarrnÀ

an

325.878
20.449
123315
70.550

540r92
83148
4r905
47 t B
22.500

r984
1983
320.387 323.538
2r 006
2r.006
r22.805 122.936
67.926 6909s
532.t24
56.457

536.57s
89,324

r5.120

20.042

10118

., -,enlgtngen

Qnnrirrar

692.463

6r 3.8r 9 645.941

Voor de topsportcoórdinatorwerd in l9BSop incidentelebasiseen extra subsidievan
f.10.000
toegekend.ln verband met de organisatorischeen Íïnanciëleconsequenties
van de integratievan het rolstoelbasketbalis door WV.C met terugwerkendekracht
(1983,I9B4 en l9B5) een extra bijdrage verstrekt van in totaal f.22.500,
eveneens op
incidentele basis.
I0. Overige inkomsten
Dit betreft de opbrengst uit de verkoop van
diverse artikelen.alsmede de inkomsten van de
nationale teams, zoals sponsorbijdragen, subsidies van gemeentelijke/provinciale overheden en het kleding-contractmet AdÍdas.
Tevens is in deze post verwerkt de afdrachten
van de rayons Noord-Holland, West en Zuid
voor de salarissenen sociale lasten van de
rayonmedewerkers die via de salarisadministratie van het Bondbureau lopen.

I985
werkelijk
doorberekende salarissen
rayonmedewerkers
diverse inkomsten

1984
begroot werkelijk

r75.000
22s569
173.259 85000
398.828

260.000

203.389
206551
409.940

I l. Subsidie S.N.S.
Dit betreft de subsidie voor de nationaleteams,
inclusief het programma voor de nationale
rolstoelbasketbal-en l:adetten teams.De uiteindelijke toewijzing lag aanzienlijk lager dan
begroot, aangeziende S.N.S.
in lgBS een aanzienlijke korting heeft d,:orgevoerd in verband
met dalende inkomsten uit de LottolToto.
Subisidie S.N.S.- Marketing
Voor hít marketing project werd zowel van
W.V.C.(zie punt negen) als van S N.S.subsidie
ontvangen.
Subsidie N.I.S.
Conform een overeenkomst met de N.l.Sis het
bedrag ad. f.25.000een aanvulling op de subsidie van de nationalerolstoelbasketbalteams.

I 4. Stimulering Sportdeelname(S.S.D.)
De door de NBB ingediende begroting voor
stimulering sportdeelnamewerd door S.N.S.
niet
volledig gehonoreerd. Bij de aanvraag werd
rekening gehouden met de door de subsidiegever toe te passen korting ten opzichte van
i984.

15. Collectieve Ongevallenverzekering
Er is met ingang van 19BSeen nieuwe collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor
de tijdsduur van drie jaar voor alle leden van de
NBB ad. f,2,15per lid per jaar. Daar de premie
aan de leden wordt doorberekend is deze verzekering voor de NBB kostendekkend.ln I9BS
waren in totaal 43.927ledenverzekerd.

I"ASTEN- 1985

llt

Bondsbureau
a. Salarissenen SocialeLasten
medewerkers Bondsbureau
b. Salarissenen SocialeLasten
medewerkers rayons
c. Verwarming/verlichting/onderhoud
d. Voorziening groot onderhoud
e. BasketbalInfo
f Kantoorbenodigdheden
g. Portokosten
h. Telefoon
i. Afschrijving pand/verbouwing
j. Afschrijving inventaris
k. Accountant
l. Diverse personeelskosten
m. Adresboekje
n. Diverse kosten
o. OnkostenTopsportcoórdinator
p. Automatisering
q. V U.T.-verplichtingen

l

Werkelijk

1985
Begroot Verschil

1984
1986
Werkelijk Begroot

633.323 672.500 3 9 . 1 7-7

632.028

662.200

22s.569 167.500 58.069
+
20.928
22.500 157216.500
5 000 1 1 . 5 0+0
33.500 7.21926.281
28.732
29.000
268 _
22.199 25.000 2.801r4.909 17.s00 2 5 9 1.4+
1 1 9 6 4 il 960
1r.229 13.000 t . 7 7 t22.500 22.500
37.500 1.57635.924

203.466
r9.696
t0.672
r7.3BB
26.282
20.288
r4.680
1r.965
7.610
22.500
40.462
2.754
20.805
53.894
10.000

209.100
23.000
5.000
31.000
29.000
24.000
r8.500
11.960
12.800
22.s00
40.000

21.000 4.067+
25067
22.500
46.040 45.000 1 0 4 0 +
45.000
r0.000
10.000
+
r5000
r5.000+
1 . 1 6 6 . 1 61.I23.460
5
42.705+ l.t 14.4901.156.560

BOI{DSBTJREAU
ad a.
Salarissen en Sociale Lasten medewerkers
Bondsbureau
Daarer in I9BSgeen vuijzigingin de personeelsformatie is geweest, bleven de uitgaven ten
opzichte van l9B4 vrijwel gelijk.
ad h.
en SocialeLastenrayon-medewerkers
_Salarissen

Deze post wordt integraaldoorberekend aan de
betreffende rayons.
ad d.
Voorziening groot onderhoud
Wegens het in I9B5 gepleegde onderhoud en
het nog in 19BO
te veiwachten onderhoudls een
bedrag van f 16.500 aan de voorziening
toegevoegd

RA

ad e.
Basketbal Info
In I9B5 werden in totaal lB Info's uitgegeven,
inclusief het competitieprogramma,agenda
algemene vergaderingenen het adresboekje

ad I.
Diverse personeelskosten
De uitsplilsinqis als volgt:

'a

Reis- en verhliiftosten

Consumptiesbureau,
incl, vergaderingen
Reiskosten
woon-werkverkeer
Diversen

1985 ' 1984
17.933 r 9.580

vallen kosten heeft het Ministerie van W.V.C.
een éénmalige extra subsidie verleend van
f 10.000.
ad p.
Automatisering
Ten laste van de exploitatiewordt een bedrag
aande voorzieningtoegevoegd,om
van f.10.000
de automatiseringvoor de toekomst veilig te
stellen.
ad q.
V.U.T.-verplichtingen
\/^n \/êr\/rnenrle
Tnrrcrrnlca
oon
recrelin.Í
rrLVs v vrYv
vv,r
r vvvrrrr

5.734 6.I87

5 . r 4 4 6.693
7 I 1 3 B002
35.924 40.462

ad n.
Diverse kosten
Dit betrefteen verzamelpostvan een groot aantal uiteenlopendekostensoortenzoalsverzekenngen, vakliteratuur, onderhoud kantoormachines etc.

ad o.
Onkosten Topsportcoórdinator
In totaal werd uitgegeven een bedrag van
f 46 040 inzakehuisvesting,telefoon,verblijf- en
autokosten enz. In verband met hoger uitge-

3. BESTTruRSKOSTEN
Werke- Begroot
lijk
a, In totaal werd uitgegeven, inclusieftoerekening bureaukosten,
telefoon en nortikosten
b. Reiskostenbuitenland

22.008 20000
2.968 2.000

24.976 22.000

4. COMMISSIES

a. FinanciëleCommissie
b ReglementsCommissie
c Tucht-en GeschillenCommissie
d. ProtestCommissie
e. BondsScheidsrechtersCommissie
f. Bonds Commissie Opleidingen
o BondsTerrocl
Commissie
h MedischeCommissre
i, Commissievan Beroep
j BegeleidingsCommissie
k. AutomatiseringsCommissie
l. RedactieCommissie
m, CommissieOnderzoekNB.B

trittfe-

ding voor functionarissenvan gesubsidieerde
instellinqen heeft één medewerker van het
Bondsbureau te kennen gegeven hiervan
gebruÍk te willen maken Daar genoemde uitirodinn in IORA
za1n'16315
vinden is een voorziegetroffen
ter dekking van dat deel van de
ning
kosten dat over de periode van vier jaar niet
door het Ministerie van WV.C. zai worden
gesubsidieerd

1985
r985
1984
1986
Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot
768
1.000
648
I 000
s00
2s0
I 2 1 0 10.000
8.927 10s00
t00
BOB4 6.500
5 693
6 500
4.085 6.000
4.906 7.000
5 857
4.000
5.460 7.000
400
479
501
500
r.237 3 000
2 530
3 000
223
500
82
250
T.248 I 000
I 007
462
965
I 000
3 160
34.83s 33.000

30.697

37.000

8. KADERVERGADERINGEN
De uitgavenbetreffen:
-

Àlnomono

\/araadarina

"'Y

12. PROPAGANDA
In totaal uitgegeven een bedrag van f.12.915
voor de AlgernenePropagandaen Voorlichting
in de vorm van advertenties, brochures,
stickers,folders enz,

t' a" ' N ' I i i l z a r l z

BuitengewoneVergadering te Ede
9. STAGESENCONGRESSEN
Totaal uitgegeven f.16.437 voor

58
F I.B.A.-

13. OPLEIDINGEN
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IO. BONDSORGAAN
In de bQroting van I9B5is nog uitgegaanvan
voor het bondsoreigen bijdrage van f.35.000
gaan,Per i januari l9B5 is het bondsorgaanbij

a CursussenT.4..TB T.C.en M.T.B
b Scheidsrechters
stage,

c c n a n d e r e r r i lo p r r p r o n r l e r o e h r a c h l D e n i e u w e
qr LY v

Y

q. ltcè rvr vn rl a
v tL

tl a9 Jc ln.o/ sc u
i f li rnrourga rn9 l l .

Applicatie cursusrolstoelbasketbal D-scheidsrechters
ScheidsrechterscursussenD en E

overeenkomstresulteertin een besparingvan.
f,15000waardoor de eigen bijdrage van de
NB.B nu f20.000bedraagt
II. LIDMÀATSCHAPPEN
L
r {I aYl L rur ri lra9osavagr rvasnr r

} -sr o
u
u dorvr n

^
da u

f1 .Ir rI . A
v uAuA

l - sr aL+r rsarFt t
u

À
u sa

contributie die voortvloeien uit het hdmaats c h a ov a n F I B A N S F e n N O . C

l2I.B22

4 9Bo
17231
144.039

14. ARBITRAGE
De overschrijding van f 11469 van de arbitra
gekostenheeft de navolgendeoorzaken:
- door vele midweekse wedstrijden en de
ruio: :orl m
l l al sas

na
Jo d: m
l l laUn lhl lr Ln O
l l nVÀYal l U g

r rqnl rl V
r rqnrnr cViJi iL6r lJpunu r r
q

zijn de vergoedingen voor reizen per auto
qtorlz

tnoaan

nm on

- ton onzir-htcrran I9B4 een toenamevan 75
wedstrijdenwaarvan60 in de landelÍjkeen I5
in de rolstoelbasketbalcompetitie,
Ondanks de overschrijding stelt het bestuur
vorrr nm in teoonqteljino tot hetoeen in de
heorntincr l9R5 js vooropsteld cle meorkg5[g1

niet te verhalen op de betreffende verenigingen Tegenoverde extra arbitragekosten
staan namelijk ook meer inkomsten dan
begroot uit inschrijfgeldenen sponsorafdracht
I 7. IIfTERNATIONALECOI.ITACTEN
Totale Ten laste
Eigen
uitgaven
s.N.s. bijdrage
38l 357
225.000 I56.357
91.528
72.r00
19.428
46.249
t 9t B 0
27.069

Nationaieteams- olympisch
Kadettenteams- niet olympisch
Rolstoelbasketbal
teams

5 1 9 . r 3 4 3r6.280

l - )so E
o ilnvov nl l
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fers
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vh ri ijru] Ir q
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s

onoenomen
viJYv,r

Ii cJ lnl il os lt

nocelnloar.l
VsDolusslu

íhrr :to nnstellinrr\

6 lso vn Ii iJ li n
ll u

en

valt

daardoor hoger uit dan de begroting Eén en
ander betekent dat de inkomsten nationale
n+
lA
- lD- .a- tlnen n\ ) ^o^ol :K ar l t. s 'ur ;l rtrg a v e n
r e d r i l s /(-zi ^r e ^l r" u
ilr lu

t^-6^

onder de eigen bijdragenworden verantwoord,
Tevens is f 25000aan de voorzieningnationale
teams toegevoegd voor Jarenmet extra uitgaven in verband met de minder gunstige
ontwikkelingenbij de toto/lotto

202.854

I8. IEUGDBASKETBAL
Deze post heeft betrekking op verschillende
activiteiten op jeugdgebied welke in voor^-^-r^ ;--^- v^.,^meerdere
nnsten
waren
v\
v gr
rllssr
usi
I
vqorrug
Jol9rr
lJvèLsrr
verdeeld,
ln totaalwerd besteed:
a. Nederlandse
r0735
Jeugdkampioenschappen
b Bijdrage aan de rayons t.b.v
r0.000
l".t Jeugdplan Heger
c, KosteneindtoernooiPlanHeger,
alsmedede kostenvan een clinic
5.259
d. Activiteitent.b,v,aspiranten
3 000
153
e Mini-trainingsboek
- Passerelle
f, Teuqdbasketbal
B895

19. STIMT'LERINGSPORTDEETNAME
In totaalwerd uitgegeven:
q.

v vvl

RayonVoorlichtingshiiaonlznmctan

Alrromona infnrm4lig

7.724
3.242
3.464
14.480

b. Activiteiten:
Nike clinics

25.733
9.5i3
I1009
4IB9

Veren i nin r-rsnrnioglgll
Schnnlnrniontan

Witte Vlekken
Demonstratles

inl

l'rnrronrronnomr]

nrnior-i

werden de navolgendeuitgavengedaan:
46516
a Functioneringskosten
l^r Koslenenouête.s
en instructiemedewerkers inclusiefreiskosten,porti,
telefoon
3.491
Uitvoerinq onderzoek,inclusiefreiskosten,telefoonen portokosten
8.010
7 956
d Uitwerking/diversen
65.973
Ter dekking van de in dit kader nog
te maken kostenis een voorziening
aangeziende
van f 20000getroffen,
afrondingen follow-upvan het pro
ject niet meer gesubsidieerdworden

nlglngen tn:
rayon Oost
- rayon West
- rayon Zuid

229
3I70
926

Debiteurenhandel

4325
349

Totaalten laste van de exploitatie

4.674

23. VOORZIENINGRESTITUTIE
SUBSIDIES

r.606
2.762

Kedanrnrmina

hotrolzlzina

22. V OORZIENING
DUBIEUZE
VORDERINGEN
Afgeboekt moest worden op vere-

ltullLtllv.

Propagandaen publiciteit

PROIECT
MARKETING
I\/loi

54.8r2

Voloens

a r t 3 2 .v a n d e ' R i i k s r e o e l i n roY vv vnvn l 5 1 1 f -

sidiering van landelijke organisaties op het

7.516

c Materialen

Af:Bijdrage rayons

76758
r 07 4 5

tlv. NBB

66.0r3

In bovenstaandeopstellingzijn niet begrepen
de deelnemersbijdragenvan activiteitenzoals
bljvoorbeeld de Nike-clinics.

o e h i e d v a n r ^ l eq n n r t ' d i e n t e e n v o o r d e l i o s a l d o

op de resultatenrekening gedeelteiijk aan
W V C te worden gerestitueerd Het is dan ook
noodzakelijkom voor restitutieeen bedrag van
f.10000aan de voorzieninqtoe te voeoen
25. VOORDELIGSALDO
Het bestuursteltvoor om het voordelig saldoad
f.78.404,
aan het vermogen toe te voegen. in
vergelijking met enkelejaren geleden komt de
vermogenspositievan de N.B.Bhierdoor weer
^n

STIMT'LERING
SPORTDEELNAME
GEHANDICAPÏEJONGEREN

Van het Ministerie van WVC werd voor dit
project een subsidie ontvangen van t10.000.
Aannezion

.lit

nroieet

ovêr

het

sêizoen

I9B5/1986loopt zal de afrekeningen verslaggeving eerst plaatsvindenmedio 1986 Per 31
december l9B5is uitqeqeven f.4.718.

êón

rorloliil,

nail

59

Accountantsverklaring
60
Wij hebben het financieel verslag I9B5 van de
NederlandseBasketballBond,Amsterdam, zoals
opgenomenop pagina 46 tot en met 59 van dit
j aalverslag ge controleerd,
Op grond van dit onderzoekzijn wij van oordeel
dat dit financieei verslag een getrouw beeld
geeft van de grootte en Ce samenstellingvan
het vermogen van de bond op 3l december
l9BSen van het resultaatover 1985
KMG Klynveld Kraayenhof& Co
Amsterdam,7 mei 1986
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