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Inleiding
Zoals elders op vele piaatsen in dit verslag zal
blijken, werd het verslagjaar sterk beinvloed
door de voorbereidingsactiviteiten voor het
Pré-Olympisch Toemooi. Zeshonderd vrijwilligers namên de uitdaging aan om onder bezielende leiding van A. Helmig hêt toernooi tot een
organisatorisch succes te maken. Zij - ofliever
gezegd wij allen - zijn daarin geslaagd. We
mogen dat met emge trots constateren.Ëen
toernooi op vijf speelplaatsen,met 56 wedstrijden verdeeld over veeiien dagên, met een
exploitatiebegroting van ongeveer twee miljoen gulden, met een immense belangstelling
van de pers organiseren en over de kwaliteit
daarvan alom geprezen worden is voor een
vrÍjwilligersorganÍsatie een feit dat zeker in de
aanloop van haar jaarverslag geboekstaafd
mag worden.
Daarbij dient dan direct ook de dank te worden
verwoord aan de directeur van het bondsbureau met zijn kleine staf van medewerkers. Zj
stonden met het bestuur voor de opgave het
'going concern'
draaiende te houden. Dat het
toernooi voor de Nederlandseselectie niet zo
succesvol was, was voor iedereen teleurstelIend. Bij de samenstelling van zijn selectie
moest de coach veel tegenslagen verwerken.
Dat, maar ook andere punten, zou in een toe
komstgerichte evaluatie aandacht moeten krijgen.
Nu staanwe voor de opgave de vruchten van
de publicitàirebelangstellingin ledenwinstom
te zetten. Het bondsbestuur wêrkt dê plannen
uit om op het instellen van een commissie
Stimulering Basketbaldeelname te komen. Deze commissie krijgt als taak het voor de gehele
NBB opstellen en uitvoeren van plannen gericht op het werven van leden en ledenbehoud.
Daaronder begrepen het begeleiden van de
per rayon op te stellenwervingsactiesgericht
'witte vlekken', het actueel
op
houden van
informatiemateriaal voor nieuwe leden en
nieuwe verenigingen. Ook zou deze commissie
moeten aangeven welke activiteiten van andere bondscommissies worden verlangd voor
het welslagen van het wervingsplan. De door
deze commissiete propagerenactiviteitenzullen de volle aandachtvan een ieder in de bond
moeten hebben.
Demografrsche ontwikkelingen en verkenningen van het SociaalCultureel- Planbureau wijzen erop dat de basketbalsport als teamsport
zich bijzonder moet inspannen willen wij het
huidige ledenbestand gelijk houden. Dit klemt
des te meer daarde overheid plannenontwerpt
om het subsidiesysteemdusdanig te wijzigen
dat bij de bepaling van de hoogte van de

subsidie voor het bondsapparaathet aantal
leden, sterker dan voorheen,een bepalende
factor wordt. Naast de bestaandeactiviteiten
gericht op jeugd en 'witte vlekken' zullen we
ons moetenberadenhoe we beter dan voorheen in onze ledenaantallen
tot uitdrukking
kunnen brengen dat naastde deelnamecompetitie door velen in verenigdngsof toemooiverband de basketbalsportwordt beoefend.
Hetbondsbestuurslaagdeerniet in,gedurende
de verslagperiode
een bondssponsor
te vinden Bij de zoekactiewerd een intermediair
ingeschakeld.
In nauwoverlegmet dezeadviseurwerd vastgehouden
aanhet uitgangspunt
dat,wil een sponsorcontract
voor een sponsor
en eenbond vruchtbaarzijn,er sprakemoetzijn
van een meer-jarigeverbintenis.Uit dien hoofde werd niet geopteerdvoor een kortstondig
contractmet a1sinhoudde voorbereidingop
het P.O.T.Helaasmoest begin juni woÍden
geconstateerddat langdurige besprekingen
met een kandidaat-sponsor
niet in positievezin
kondenworden afgerond.
De voorbereidingenop het P.O.T.drukte het
bestuurop de noodzaakwederomtê onderzoeken hoe een andere huisvestingvoor het
bondsapparaat
kon wordenverkregen.Hethuidige pand voldoetdoorIigging,effectieveoppervlakteen indelingvandie oppervlakteniet
aande minimalevereistenwelke aaneen kantoorruimte voor een landelijke bond mogen
wordengesteld.Ook representatiefvoldoethet
niet.Als criteriavoor de locatievan de nieuwe
huisvestingwerden geformuleerddat het eên
centralelocatiemoestzijn,welkegemakkelijk
met het openbaarvervoer te bereikenis, en
waarbijvoldoendeparkeergelegenheid
is.Ander uitgangspuntwasdat van het personeelin
alle redelijkheid gevergd kon worden zonder
privé- verhuizingter plekke te werken.Nadere
afsprakenzoudendan nog over reiskostenvergoedingenen de methet reizengemoeidetijd
gemaaktmoetenv/orden In de eerstefasevan
het onderzoekbleekdat een dergelijkeoplossing niet in de directenabijheidvan Àmsterdam was te vinden. Tijdens verdere verkenning bleek dat een aantal andere landelijke
sportbondeneveneensopzoekwarennaareen
nieuwevestigingsplaats.
Beslotenwerd gezamenlijk verder te gaan,Een en ander resulteerdein eenbouwplantegenoverhetstationte
Bunnik.In eenzeerhoogtempowerd dooreen
gezamenlijke stuurgroep van deze bonden,
Íinancieelgesteunddoor W.V.C.,de voorbereiding ter handgenomen.Eindjuliwas de situatie
zo dathet projectook financieelhaalbaarbleek.
Het reglementairvoorgeschrevenoverleg
over de met de bouw gemoeideinvestering
metde financiële
commissie
vondin juniplaats.
In dit overlegwerdbeslotendatde N.B.B.
voort
zougaanmet de deelnamein hetprojecten dat

in september nader overleg met de Íinancië]e
commissie en de rayonvoorziiters zou plaatsvinden.
Het bondsbestuur vergaderde twee maal met
de rayonvoorzitters. Hoofdthema bij het overleg was de vraag welke onderwerpen door
N.B.B.en rayonvoorzitters als rayonoverschrijdend èn urgent om aan te pakken werden
aangemerkt De volgende onderwerpen kwamen daarbij naar vorenr verbetering van de
werkwijze van bondscommissies binnen een
duidelijke structuur welke de relaties tot de
rayons aangeeft. Daarbij werd de wens uitgesproken voor de belangrijkste activiteiten van
de bond de bêleidsplannen in korte notÍties
vast te ieggen.
Ook aandachtwerd gevraagd voor optimalisering van het werk door spoÍt- technisch kader
(S.T.K.).
Tevens werd gezocht met elkaar nog
eensde vraag te besprekenofde decentralisatie van de reglementering niet te ver doorgeschotenis. Ook werd de suggestiegedaan het
bestuurlijk gebeuren binnen de bond in jaarprogramma's beter op elkaar af te stemmen.
Dit was voor het bondsbestuuraanleidingeen
aantal van deze onderwerpen zo voor te bereiden dat direct bij de start van het nleuwe
seizoen met activiteiten ter zake gestart kon
worden. Zo werd een onderzoek naar betere
afstemming van automatisering binnen de
bond opgestart. Werden nieuwe concept-taak
omschrijvingenvoor de bondscommissiesgemaakt. Werden plannen ontwikkeld voor nauweÍe samenwerkingop een aantalpunten tussen de liga's Het ontwerpen van een P.R.-plan
moest door gebrek aan capaciteit een jaar
worden opgeschoven.
Het eerste bondsjaar onder een nieuwe voorzitter kan gekenschetst worden als vooral gericht
ziln op het stimuleren van en het voorbereiden
van alle activiteitenen afsprakenwelke ertoe
moeten leiden dat de gehelebond landelijk en
rayonaal tezamen efÍïciènter en slagvaardiger
werkt zonder van daarbij bestaande structuren
grondig worden herzien. De structuur van de
N B.B.,waarbij een nauwe relatie wordt gelegd
tussen bevoegdheden en verantwoordelijkheden gekoppeld aan toedeling van taken aan
vrijwilligers welke daarmee een grote afÍiniteit
hebben, wordt ook door dit bestuur als gezond
uitgangspunt voor een vrijwilligersorganisatie
onderschreven.

Bondsbestuur
van het bondsbestuur was
De samenstelling
per einde van de r r a r c l r n n a r i a À a

A. Mandersloot

Voorzitter

P.de Boer
J.Stuurman
P.Brouwer
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Vice-voorzitter
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Lievaart mede te moeten bedanken als lid van
het bondbestuur aangezien het van hem verwachte tijdsbeslag meer was dan hij kon waarmaken.Het bestuurbeslootvoorlopigniet in de
vacature te voorzien en zich eerst intem nader
te beraden over de invulling van de portefeuille sponsoring en P.R.welke J.Lievaart was
toebedeeld. Tijdens hei verslagjaar is intensief
gezocht naar kandidaten voor het bondsbestuurwelke met ingang van het niêuwe seizoen
de portefeuille voorzitter Topsportliga respectievelijk voorzitter Dames Liga zou kunnen
bezetten Aan het eind van het verslagjaarwerd
J.van Renen bereid gevonden kandidaatvoor
het bondsbestuur te zijn en te zijner tijd de
portefeuille voorzitter Topsportliga te gaan vervullen. Voor de vacature bondsbestuurslid/
voorzitter Damesliga werd nog geen geschikte
kandidaat gevonden.De penningmeestervan
het bestuur was tevens lid van het stichtingsbestuur van het P O.T.,terwijl P. de Boer en J D.
Loorbachvanuit hunfunctierespectievelijkvan
penningmeester,voorzitter Topsportliga wer
den benoemd in het bestuur van de Stichtinq
Haarlem Basketbal Week.

Bondsvergaderingen
Op voorstel van het Bondsbestuurheeft de
AlgemeneVergaderingin juni 1987besloten
om in het voorjaarvan 1988geen Algemene
Vergaderingte houdenmet het oog op de
organÍsatievan het Pre-OlympischToemooi
(P.O.T.).Een Algemene Vergadering in die
periode en de organisatievan het toernooizou
teveel tijd en inzet vragen van medewerkers
van de organisatlecomite's
en het Bondsbureau.
In de verslagperiodewerd een Buitengewone
Àlgemene Vergaderinggehoudenen wel op
28november1987in Nijkerk.In dezevergade,
rÍng werd uitvoerig gediscussieerdover de
financiering van het nationale herenteamin
1988in verbandmetde deelnameaanhetP.O.T.
Op 12 septêmber 1987 werd in Charleroi
(België)door het Bondsbestuur,
de voorzitters
van de rayons,oud-bestuursledenen enkele
journalistengebrainstormdover diversezaken
rond het herenteamin het kader van het P.O.T.

in september nader overleg met de flnanciële
commissie en dê rayonvoorzitters zou plaatsvinden.
Het bondsbestuur vergaderde twee maal met
de rayonvoorzitters. Hoofdthema bij het overleg was de vraag welke onderwerpen door
N.B.B en rayonvoozitters als rayonoverschrijdend èn uÍgent om aan te pakken werden
aangemerkt. De volgende onderwerpen kwa
men daarbij naar voren: verbetering van de
werkwijze van bondscommissies binnen een
duidelijke structuur welke de relaties tot de
rayons aangeeft. Daarbij werd de wens uitge
sproken voor de belangrijkste activiteiten van
de bond de beleiGplannen in korte notities
vast te leggen.
Ook aandachtwerd gevraagd voor optimalisering van het werk door sport- technisch kader
(S.T.K.)Tevens werd gezocht met elkaar nog
eens de vraag te bespreken ofde decentrallsatie van de reglementering niet te ver doorgeschotenis. Ook werd de suggestie gedaan het
bestuurlijk gebeuren binnen de bond in jaarprogramma's beter op elkaar af te stemmen
Dit was voor het bondsbestuuraanleidingeen
aantalvan deze onderwerpenzo voor te bereiden dat direct bij de start van het nieuwe
seizoen met activiteitenter zake gestart kon
worden. Zo werd een onderzoek naar betere
afstemmlng van automatisering binnen de
bond opgestart. Werden nieuwe concept taakomschrijvingenvoor de bondscommissiesge
maakt. Werden plannen ontwikkeld voor nauwere samenwerkingop een aantalpunten tussen de liga's. Het ontwerpen van een P.R.plan
moest door gebrek aan capaciteit een jaar
worden opgeschoven.
Het eerste bondsjaar onder een nÍeuwe voorzitter kan gekenschetst worden als vooral gericht
zijn op het stimuleren van en het voorbereiden
van alle activiteiten en afspraken welke ertoe
moeten leiden dat dê gehelebond landelijk en
rayonaal tezamen efficiènter en slagvaardiger
werkt zonder van daarbij bestaande structuren
grondig worden herzien De structuur van de
N.B.B.,waarbij een nauwe relatie wordt gelegd
tussen bevoegdheden en verantwoordelijkheden gekoppeld aan toedeling van taken aan
vrijwiLligers welke daarmee een grote afflniteit
hebben,wordt ook door dit bestuurals gezond
uitgangspunt voor een vnjwilligersorganisatie
onderschreven.

Bondsbestuur
De samênstellingvan het bondsbèstuurwas
per einde van de verslagperiode
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Voorzitter

P.de Boer
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Vice-voorzitter
P.Brouwer
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Lid
J.Loorbach
R.Snijders
Lid
In het begin van het verslagjaar deelde J.
LÍevaart mede te moeten bedanken als lid van
het bondbestuur aangezien het van hem verwachte tijdsbeslag meer was dan hij kon waarmaken.Het bestuurbeslootvoorlopigniet in de
vacature te voorzien en zich eerst intern nader
le beraden over de invulling van de porte
feuille sponsoring en P.R.welke J. Lievaart was
toebedeeld. Tijdens het verslagjaar is intensief
gezocht naar kandidaten voor het bondsbes t u u rw e l k e m e t i n g a n gv a n h e t n i e u w es e i z o e n
de portefeuille voozitter Topsportliga respectievelijk voorzitter Dames Liga zou kunnen
bezetten.Aan het eind van het verslagjaarwerd
J.van Renen bereid gevonden kandidaatvoor
hel bondsbestuur te zijn en te zijner tijd de
portefeuille voorzitter Topsportliga te gaan ver
vullen. Voor de vacature bondsbestuurslid,/voorzitter Damesliga werd nog geen geschikte
kandidaat gevonden.De penningmeestervan
hel besluur was tevens lid van het stichtings
bestuur van het P.O.T.terwijl P.de Boer en J D.
Loorbach vanuit hun functie respectievelijk van
penningmeester, voorzitter Topsportliga werden benoemd in het bestuur van de Stichtinq
Haarlem Basketbal Week.

Bondsvergaderingen
Op voorstel van het Bondsbestuurheeft de
AlgemeneVergaderingin juni lg87 besloten
om in het voorjaarvan Ig88 geen Algemene
Vergaderingte houdenmet het oog op de
organisatievan het Pre-OlympischToernooi
(P.OT ) Een AlgemeneVergadenngin die
periode en de organisatievan het toernooizou
teveel tijd en inzet vragen van medewerkers
van de organisatiecomite's
en het Bondsbureau.
In de verslagpêriodewerd een Buitengewone
Algemene Vergadering gehoudenen wel op
28 november I987in NÍjkerk.In dezevergadering werd uitvoerig gediscussieerdover de
fïnanciering van het nationale herenteamin
1988in verbandmet de deelnameaanhet P.O.T.
Op 12 september 198? werd in Charleroi
(België)door het Bondsbestuur,
de voorzitters
van de rayons,oud-bestuursledenen enkele
journalistengebrainstormdover diversezaken
rond het herenteamin het kader van het P.O.T.

Voor Charleroi was gekozen omdat in deze
plaatseen kwaliÍicatietoernooivoor het Europees Kampioenschapheren werd gehouden.
Juistop l2 septemberstondvoorhet herenteam
de sleutelwedstrijdtegen België voor deelvan hetEurpees
nameaande halve-frnaleronde
programma.
Kampioenschap
op het
Tweemaalkwam een kieine Bondsraadbijeen
in Amersfoofi en wel op 26 januari en 2 juni.
Dezevergaderingenwerdengekênmerktdoor
eenIevendigediscussieen drukkeuitwisseling
vaninformatietussenBondsbestuur
en de voorzitters van de rayons en liga's.Het bestuur is
voomemensdezebijeenkomstenfrequenterte
doenplaatsvindenom dê communicatiemet de
ravonbesturente oDtimaliseren

Bondsbureau
De verslagperiodezal in de annalenvan het
bondsbureaubijgeschrevenworden als een
uitzonderlijke periode. Vooral in het laatste
kwartaalwasbijna alle aandachtgericht op de
organisatievan het Pre-OlympischToemooi.
Eenaantalbondszakenkreeg daardoormÍnder
aandachtdan wenselijk,Mede dankzijdehulp
van bestuurs-en commÍssieledenbieef alles
tochnog op de rails.Inde komendetijd zalalle
aandachtweer gerichtzijn op 'normale'zaken.
Eenkamerin het bureauwasvolledig ingericht
alszenuwcentrumvande P.O.T.-organisatie
met
extra telefoonlijnen, telefaxapparatuur,een
door NashuaNederlandbeschikbaargesteld
kopieerapparaaten een door IBMbeschikbaar
gesteide personal computer. Gedurende de
periodevan I maarttot I augustusl988waseen
extrasecretaresse,
Ma Bakker,werkzaamop dit
zenuwcentrum,dat verder bemandwerd door
W. Mateboeren F.Vischschraper.
PerI mei 1988beèindigdeMej.C.vanSomeren
op eigen verzoek het dienstverbandmet de
N.B.B.
Juistin die zeer drukke penode werd zij
nodegemist.F.VischschraperzalnahetvervulIen van zijn vervangendedienstplichtop het
bureau aangesteldworden ais 'assistentbeIeidsmedewerker'met als specifieketaak het
behartigenvan zaken in de sfeer van public
relations. Deze functievervulling was reeds
vele jaren gewensten is nu geëffectueerd.
In het kader van het P.O.T.
werd een InternationaleCoachesClinic georganiseerdvoor welke
alle administratievezaken door het Bondsbureau werden verwerkt.De organisatiewas in
handen van de Bonds Commissie Opleidingen.
Per 30juni 1988wasde bureaubezetting:
- directeur,secretadaat
W. Mateboer
bondsbestuur

J.F.van der Haar

eerstemedewerker,
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S.S.D.
staÍÏunctionaris,
secretariaatBondsJeugd
Commissie
V. Hêger
TopsportCoórdinator
Financieelmedewerker
W. Àscherman
B.Barens
Competitiezaken,
secretariaatopleidingen
en scheidsrechters
commissÍes
Mej.A. Maarleveld- typiste
Mej.S.Pals
telefoniste,algemeen
assNlente
R.Veidhuysen
assistentfinancieel
medewerker
Mevr.L. v.d.Zee- - assistenteÍinancieel
Rijksen
medewerker(part{ime)
Mevr.G.Winksecretaresse
Tuchl en
Duyf
GeschillenCommissie
(part-time)
E.Halewijn

P O.T.)
Mej. M. Bakker (tijdelijk mede\À/erker
F. Vischschraper (tijdelijk medewerker P.O.T.)

Contactenmet
overkoepelende
organisaties
De Nederlandse$ort Federatie(N.S.F.)is in
beweging.De reorganisatievan het bureauis
bijnavoltooiden met de bouwvanhet kantoor
op Papendalwordt binnenkort gestart.Top
sport krijgt meer aandacht.In de verslagperiode werd, op initiatief van N.S.F.en Nederlands Olympisch Comite,een 'Ioket'geopend
voor topsport(st)ers
die daar terechtkunnen
voor allerlei zakendie betrekking hebben op
de uitoefeningvan hun sport,
Onze oud-voorzitterR. Frese trad toe tot het
bestuur van de N.S.F.als portefeuillehouder
voor topsport.J.Bertelingwerd vice-voorzitter
van het N.S.F.-bestuur.
Een nieuwe commrssre
werd ingesteld (Comite Topsport) om de belangenvan topspofierste behartigen.De afdeling MaatschappelijkeBegeleidingwerd omgedooptin IndividueleBegeleiding.Voorlopig
komt er in de werkwijzevan dezeafdelingnog
geen wijziging, maar dat Iigt wel in het verschiet.De CommissieAutomatisering
zagzich
voor grote problemengestelddaarhet softwarehuis Van Spaendonckde overeenkomstopin softwareniet
zegde,waardooraanpassingen
Ianger mogelijk zijn. In de gebruikersgroep
wordt naaroplossingengezocht.
Doorde reorganisatiewerdenin de verslagperiode slechtsenkelebijeenkomstengehouden
met de contactgroepen.De N.S.Foverweegt

hiervoor een andere procedure te ontwikkeIen.
Het Nederlands Olyrnpisch Comite (N.O.C.)
richtte zich geheel op de Olympische Spelen
1988in Seoul. Diverse bijeenkomsten werden
gehouden met coaches en medische begeleiders om deze te informeren over de Spelen.De
bijdragen van de Stichting Nationale Sporttotalisator voor de olympische bonden voITneneen
bron van problemên. Met de penningmeesters
van de bonden vond een overleg plaats.Voorlopig geldt voor de subsidies de nullijn. Slechts
voor deelname aanWereldkampioenschappen
en Europese Kampioenschappenkan facultatief
een extra bijdrage worden verstrekt. De bondspenningmeester P de Boer is lid van de FinanciëleCommissievan het N.O.C.
Met het Ministerie van llvelzijn, Volksgezondheid en Cultuur (W.V.C.)zijn diverse besprekingen gevoerd over de opzet van een Jeugd
Begeleiders Cursus. Van belang is dat deze
opleiding de erkenning krijgt van het Ministe
rie. De belangstelling van de zijde van het
Ministerie voor het Pre-Olympisch Toernooi
was groot. Een aantal betrokken medewerkers
bezochten zowel de voorronden als de finaleronde in Rotterdam.
Het jaarlijks overleg tussen het hoofd van de
afdeling sportorganisatiesen het Bondsbestuur
werd tevens gebruikt als kennismakingsbezoek van de bondsvoorzitter met het Ministerie.
Met de invoering van de Welzijnswet zal de
subsidieregelingeen belangnjke w4ziEng ondergaan,te welen een budgetnnancieringvoor
de welzijnssêctor.Welke gevolgen dit zal hebben voor sportorgarisatiesis nog niet geheel
duidelijk.
De Stichting Sporlsupportwas in de verslagperiode uitsluitend actief in het kader van het
Pre-Olympisch Toernooi. Het bestuur kreeg
een andere voorzitter,M. Hullen, die het voorzitterschap overnam van R. Frese. Deze iaatste
bleef wel zitting houden in het bestuur van de
Stichting.

Conferencebijeen in Rome.Namens de N.B.B.
waren aanwezig A. Helmig, J. Berteling en W.
Mateboer, als lid van de Financiële Commissie L
Rotteveel. Tijdens het congres heeft A. Helmig
uitvoerig verslag gedaan van de organisatie
van het Pre Olympisch Toernooi, hetgeen met
instemming door de vergadering werd ontvangen. Tevens werd informatie gegeven over de
organisatie van het Europees Kampioenschap
I99O voor Jongens Junioren,te houden in Groningen en Emmen.
De regels met betrekking tot speelgerechtigheid van spelers en verandering van club
werden gewijzigd en aangenomen door de
vergadering. Een eerste voorstel tot aanpassing van de spelregels werd toegelicht door de
Technische Commissie. Ongetwijfeld zai een
aantal van de voorgestelde spelregelwijzigingen in 1990van kracht worden.
J.Berteling,À. Helmig en L Rotteveelwoonden
FIBA bestuurs- en commissievergaderingen
bij. De commissie voor gehandicapten vergaderde in Lonent tijdens het Europees Kampioenschap voor Dames en Heren.

Ledenbestand
De balans van het ledenbestand is bijna in
evenwicht gebleven. De leruggang is in pro
centen practisch nihil. In de leeftijdscategorieën traden verschuivingen op Het aantal
senioren vertoonde een teruggang ten opzichte van 1987van 8,1procent,de jeugd en de
mini's zijn in opgaande lijn met respectievelijk
plus 7.5procent en I5 8 procent

;1

Federation
Internationalede
Basketball(FIBA)
:
In het kader van de organisatie van het PreOlympisch Toernooi is er frequent contact geweest met B. Stankovic en D. Tumer van FIBA.
De besprekingenverliepen in een goede ver
standhouding. Diverse organisatorische zaken
zijn doorgesproken en naar tevredenheid van
hoirlo

n:rtiian

naranalrl

Op 24,2I en 22 mei 1988kwam de Standing

.'#:.***"-Geregistreerderecreanten:1007.

Verenigingsgrootte
Het aantal aangeslotenclubs bleef gelijk. In
totaalstondenper 30juni 1988501clubs geregistreerd.
Het landelijkgemiddeldeaantalleden per club
was83.6.Per rayonwashet gemiddeideaantal
larlon

nor

81.6 (77.3)
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RayonZuid
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alrrh

Aantalleden
9080?0-

599

30
20

461

640

699

729

743

768

8l.3

830

852

837

854

81.9

a2.2

83.6 83.6

556

l0

Seizoenen ?O/?l 7l/72 72/73 73/74 74/75 13/76 16/n 77/7A 7A/79 ?9/80 80/81 A\/A2 A2/e3 A3/U U/AS 85/8686/87 8?/88

Ledenstandper 30 juni 1988
/ ry.^

// vêrêtugmgel

A/r/
5l

/
ós

+" / o,./
Noord

94

94

I12

111

/"r"./"r/rs/.r""/",r/rr/.r./ís/
od

Oost

/ *o ,/ è..-/

742
2108 I050 625
1366
( r406) (698) (2104) (960) (?80)

"è

( 1740)

/ *ë /*".7"e

/".-

260
(220)

4164
(41?6)

lll

22t5
t255 3470 2091 I32l
34t2
666
(20s1) ( r502) (3s93) (2040) ( l2s3) (3293) (543) (330)

Noord 3015 1893 4908
Holland ( 3 1 1 ? )(1824)

I6S5
1074 2769
( r5??) (124t) (28r8)

554
(442)

944
(769)

t24

126

West

r970 5648
3678
29m lB49 4769
(4798) (2399) ( ? t 9 7 ) (2130)( l s l 2 ) (3642)

t20

I l6

Zuid

2952 1446 4398 2723 l 4 ? l
(3047) ( l4s7) (4s04) (2s97)

50t

501

ót I

( u 2 ) (332)

302

1004
(873)

?886
(77s9)

856

8533

(B0r) (8560)

30?
l25l
I1668
(33s) ( l 1 0 4 ) (r 1943)

4194
736
303
( 4 1 6 4 ) (4S8) (297)

I03S
(79s)

9631
(9463)

13226 ?306 2u532 10479 6350 r6829 3 1 6 0 I 3 6 I
4521
4t8€2
(144s9)(7880) (22339) (9304) (63s3)( 1565?) (2472) ( r433) (390s) ( 4 1 9 0 1 )

Verhoudingtussensenior-en jeugdleden

1966/6?
1967/68
1968/69
1969/70
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t976/77
ts77/78
1978/79
1979/80
r980/81
I98t /82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
r987/88
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4962
5560
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6398
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IOI86
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I3403
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De twintig grootste
verenigingenvan de
laatstevijf jaren

B.V The BlackEagles
Kolf& Molijn/Orca's
RacingBeverwijk
LandslakeLions
M.S.V.
De Dunckers

238
228
224
218
212
2tl

The Windmills

206
206
205
203
200
r96
196

w.G.w.
1983/84:
LT.T.Hoofddorp
Albed v. ZoonenCracks,/Noordkop
The BIackEagles
Kuipers/Orca's
B.V.Aalsneer
Àkrides
Leiderdorp
H.B.V.
Jumpers
P.S.V.
Àlrnonte
De Dunckers
LandslakeLions
B.V.Amstelveen
B.V.Odijk
B.V.Voome
B.V.Groningen
B.V.Ceres
êru<chnnnarc

Coveco
A.M.VJ./Ámsterdam
Utrecht
O.S.G.

366
306
280
276
272
252
252
252
247
240
235
228
227
227
225
222
2t3
2t2
2to
208
208

B.V The Mustangs
B.V.Aalsmeer
B,V.Alphen
1986/87:
Kolf& Molijn/Orca's
BV Hoofddorp
De Boo/DAS
BV Ceres
BV Akrides
PSVAlmonte
BlackEagles
BSLeiden
EBVMustangs
HBVthe Jumpers
BV Odijk
Tonego'65

wGw

1984/85:
B.V.Hoofddorp
Doppeldouche/DenHelder
B.V.Leiderdorp
D,A,S,
B.V.Akrides
B.V.Orca's
B.V.The BlackEagles
B.V.Aalsmeer
LandslakeLions
P.S.V./Almonte
M.S.V.
B.V.Cêres
B V. Odijk
The Dragons
B.V.The Mustangs
TheJumpers
H.B.V.
BlackVelvet Canadians
The Windmills
Rabobank/Gouda
TheJugglers

344
293
266
265
253
253
250
247
241
238
228
228
221
2t9
2t4
210
209
207
204
203

r985/86:
B.V.Hoofddorp
D.A.S.
Doppeldouche/DenHelder
B.V.Leiderdorp
B.V.Àkrides
B.V.Ceres
P.S.V./Almonte

301
289
288
279
270
243
242

New Stars
Jugglers
Landslake
Lions
Hurricanes
The Dragons
r987/88:
Kolf& Molijn/Orca's
ESTSAkrides
De BooDAS
Ceres
BV Hoofddorp
Hurricanes
BlackEagles
Jumpers

wGw

Jugglers
EBVMustangs

oBc

RisneStars
K & L Trotters
BV Odijk
BZ'72
Red Stars
Dunckers

2to

309
275
272
264
261
253
247
236
235
231
225
221
220
2t9
2t5
209
208
206
206
200
383
294
290
283
277
265
250
242
240
231
226
223
222
219
215
2t5
2t3
209
204
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Topsportliga
Voor eenmaal dienen de formele grenzen van
het verslagjaar te worden verlegd: de belangrijkste gebeurtenis van het afgelopenjaar vond
immers twee dagen na de formele sluiting
daarvanplaats:op2 juli 1988verloor Nederland
zijn laatste wedstrijd in dê voorronde van het
POT met 85 65 van Groot-Brittannië,en miste
aldus de hnalerondein Rotterdam.Het klimaat
gedurende het gehele verslagjaar was in belangrijke mate bepaald geweest door de voorbereiding van het Nederlands team op dat POT,
en sedert de loting in maart 1988 voor de
voorronden was duidelijk, dat de wedstrijd
tegen Groot-Brittannië de slêutelwedstrijd zou
zijn. Het is een mateloze deceptie geweest voor
spelers, staf en bestuurlijk verantwoordelijken,
dat juist in deze kritische wedstrijd de krachten
bleken te ontbreken,die zo zorgvuldig opgebouwd en gebundeld waren.
In het verslagjaarhadden de competitieseen
regelmatig verloop en waren de krachtsver
houdingenopnieuu/zodanigdat er in een groot
percentage van de wedstrijden serieus strijd
rnoestworden geleverd. De prestatiesvan de
promovendi naar de Eredivisie waren zodanig,
dat het erop gaat lijken dat de eerder zo breed
schijnende kloof tussen de Eredivisie en Promotiedivisie toch overbrugbaar gaat worden.
Niettemin blijft het spelpeil wel onderwerp van
zorgt de indruk bestaatdat het schaarseIonge
talent,dat zich aandient,zekerwel klasseinhuis
heeft doch onvoldoende concurentie onderv i n d t o m d i e t o t e e n o p t i m a a nl i v e à ue n i n e e n
voldoende snel tempo te ontwikkelen.
In de afgelopen periode is weer duidelijker
zichtbaargeworden dat evenementenrondom
de competitie-organisatiezich in een toene
mende belangstelling mogen verheugen en
derhalve ook in toenemende mate kunnen
bijdragen aan de uÍtstraling en wervende
kracht,die het topbasketbalmoet hebben.Zodanige evenementenzijn geweestde seizoen
opening/perspresentatie onder het goede
gastheerschapvan Direktbanken de gemeente
Den Helder,het eveneensin Den Helder gehou
den basketbal-galavoor de Eredivisie,het door
PeIkan Basketiersgeorganiseerdegala voor
de Promotiedivisieen natuurlijk de Haarlem
BasketbalWeek. Daarnaastwerd er in samenwerking tussen Nederlandse en Belgische
clubs nog een Benelux-competitie georganr
seerd, die het echter moest doen met minder
gunstige speeldata,zodat het beoogde publicitaire elíect daar niet werd behaald. Het toenemende belang van al deze evenementenrond
de kern van de competitie lijkt niettemin êen
duidelijk gegeven,waaraande Iiga beleidsma

tig niet voorbij moet gaan.
Het afgelopen verslagjaar heeft de Iiga vertoefd
in het interregnum dat is ingezet door het
besluit van de Algemene Vergadering dat
Topsport- en Damesliga zouden moeten fuseren en dat in de competitie-omvang en compe
titie-structuur van de liga's substantieel zou
moeten worden ingegrepen. In de loop van het
verslagjaaris duidehjk geworden dat dit besluit
aan een herevaluatiezal worden onderworpen.
De wijze, waarop in de formele, maar vooral de
informele overlegstructuur van de Iiga beleid
werd voorbereid, getoetsten uitgewerkt,heeft
wel aangetoonddat juist de achterbanvan de
Topsportliga de wijze waarop de liga wordt
bestierd gaarne behoudt. In die zin heeft de
Liga-vergadenng zich ook ondubbelzinnig uit
gesproken.

HET BESï'T'I'R
In de loop van het verslagjaartrad P.Vogelaar
na een langdurig lidmaatschapafals lid van het
bestuur Hij heeft zich op zeer gevarieerde
terreinen verdienstelijk gemaakt en vaak in
projectmatÍgeacties zaken tot stand gebracht
die voor de liga van aanzienlijkewaarde zijn
geweest Oveígens ondervond het bestuur
geen wijziging in zijn samenstelling,zodat het
bestuur aan het einde van het verslaoiaar als

volgtwasbemand:
J.Loorbach
R.Tuin
P de Vos
D Wesselz

Voorzitter
Lid
Lid
Lid

COMPETITIE
Eredivisie
Hoewel de srdrt vàr de competitie een geringere afstandtussenNashuaen de volgers deed
vermoeden,maakteNashuahaardoorstartnaar
de play-offs toch weer met een behoorlijke
voorsprong op de achtervolgers De play off
finale werd nog even spannend toen Miniware
in Den Boschwon,maar Nashuamaaktevervolgens de reeks met 3 I uit.Vermeldenswaardis
zeker dat Nashuain dit seizoende laatsteacht
van het Europacup{oernooi voor Landskampioenen haalde,en daarin,ondanks veel bles
sure-pech,goed heeft gedraaid.
Promotiedivisie
Gunco/AMVJ,net vanuit de EersteDivisie naar
de Promotiedivisiegepromoveerd, had maar
een konê periode van gewenning nodig en wist
het kampioenschap in de wacht te slepen.
Gunco maaktevan haarpromotierechtgebruik,
terwijl de tweede promovendus, Voorburg,
daar na rijp beraad van afzag.
Eerste Divisie
De kampioenen van de EersteDivisies waren
BV Groninqen Earlv Bird en Elemêntum.
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NÀTTONALETEAMS
Kadetten
In het verslagjaar waren er voor de kadetten
geen oÍficiële evenementen. De activiteit van
kadettencoach A. van Helfteren beperkte zich
daardoor tot het samenstellên van een grote
selectiegroep, waaruit het team zal worden
geselecteerddat in 88-89wèl de nodige evenementen zal meemaken.
Junioren
Na een aantal voorbereidende activiteÍten
moest Nederland zich in Frankrijk zien te kwalificeren voor het Europese Kampioenschap in
augustus1988.Daarvoorwas een overwinning
op Frankrijk,in het hol van de leeuw,nodig en
dat lukte in een van Nederlandse ziide zeer
sterk gespeelde wedstrijd.
Senioren
Voor het herenteam is het het jaartje wel geweest. Àllereerst werd Nederland, door op het
Europees Kampioenschapvan lg87 met één
enkel schot de eersteacht van dat toernooi te
missen, verwezen naar het kwaliflcatietoernooi
voor het volgende Europese Kampioenschap.
In de beslissendewedstrijd têgen België was
een onwaarschijnlijke driêpunter van Emill Hagens voldoende voor een 64-61winst, waarmee
Nederlandzich plaatstevoor de voorronde van
het uiteindelijke EuropeseKampioenschap.In
dit nieuw ingevoerde systeem moest Nederland in het vorige verslagjaar op basis van uiten thuiswedstrijden al een viertal wedstrijden
in deze EK-voorronde afwikkelen Nederland
was hierÍn uiterst succesvol: van Tsjechoslowakije werd uit en thuis gewonnen,van Engeland
werd thuis eveneens gewonnen,en van Griêkeniand werd uit verloren. De kans op plaatsing
in de eindronde van het Europese Kampioenschap mêt de beste acht landen, is daarmee
zeer reëel geworden.
En dan was er de aanloop tot het Pre-Olympisch
Toernooi, en dat toernooi zeli Meer dan ooit
tevoren zijn er voorwaarden gecreëerd, waardoor de spelers zich maatschappelijk ofanderszins hnancieel onbelemmerd konden voelen
om veel tijd aanhet Nederlandsteam te besteden. Niettemin is het aantal bedankjes nog
zelden zo groot geweest en soms zo mager
gemotiveerddat bezinningover nadere regels
over beschikbaarstelling
zeker op zijn plaatsis.
Er is door alle betrokkenen hard gewerkt, en
met goede inzet. Het zelfvertrouwen, waarmee
aan het POT werd begonnen, was dan ook
gerechtvaardigd.Des te bitterder was dus de
teleurstelling van die zwarte tweede juli, toen
alle bronnen van tegenspoed samenvloeiden
tot eên stroom, waar nlet meer tegen op te
roeien bleek.

Damesliga
Het internationale niveau van het Nederlandse
vrouwenbasketbal ondergaat een verandering,
die een aantal vragen oplevert.
De senioren schaardenzich na de kwalificatie in
Ierland en de goede prestatiestijdensde Chal
lenge Round weer bij de eerste acht van Europa. Dat laatstegeeft recht op deelname aan de
Europese Kampioenschappenin J'989.
Anders
was het bij de jeugd. De kadetten strandden bij
de kwaliÍicatie en ook de.junioren konden zich
voorhet eerst niet plaatsenbij de sterkste twaalf
van het Europese continent.Is er sprake van
een structurele terugval? Doet de N.B.B.er te
weinig aan? Zijn de opleidingsplannen niet
goed? Een intensieve bezinning lijkt nodig.
Bezinning gold eveneens het besluit van de
Algemene Vergadering om de liga's tê gaan
samensmelten.Die bezinning en het informele
overleg lijken nu de druk voor de liga's enigs
zins van de ketei te halen. Bij een eventuele
herziening van het besluit van de Algemene
Vergadering moeten de liga's wel lering trekken uit de onderzoeken van de Commissie
OrganisatÍe Onderzoek.
Boos was het ligabestuur toen bleek dat het
basketbalgala op een laat tijdstip verplaatst
werd naar een datum waarop de nationale
ploeg in het buitênland verbleef. Het gala
speelde zich geheel zonder het vrouwenbasketbal af. Ook het bestuur ontbrak. De speurtocht naar êen nieuwe ligavoorzitter heeft nog
geen vruchten afgeworpen. Dat weerhield de
voorzitterniet geheel volgens planning tijdens
de Ligavergadering in juni de hamer neer te
leggen.
BESllJI'R
De samenstelling van het bestuur bleef ongewijzigd:
JH. Stuurman- voorzitter
Mw. H. v.d. Groep
Mw. E. de Groot
Mw, H. v.d.Meijden
De maandelijkse bestuursvergaderingen vonden alwisselend plaats in Àmsterdam en Den
Bosch.
UGÀVERGÀDERING
De Ligavergadering van 3l mei besprak de
voorgenomen regeling met betrekking tot de
beschikbaarheidvan jeugdspeelstersvoor de
nationale teams. De vergadering wees het bestuur op haar verantwoordelijkheid te waken
voor de persoonlijkevrijheid van dê speelster,
maar ging accoord met intentie om tot een
regeling te komen in het nationale wedstrijdreglement.
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De liga behandelt in het vervolg net als de
Topsportliga administratieve protesten zeli De
vergadering fiatteerde eveneens het voornemen van het bestuur om samen met de Topsportliga toi een uitbreiding van de uitstelrege
ling voor wedstnjden te komen, Deze uitbreiding is nodig om ook de coaches van de
nationaleteamsvrij re maken bij hun club.
COMPETITIE
Eredivisie
Het speelseizoen veriiep volgens de inmiddels
vertrouwd geworden opbouw: een hele competitie tegen alle teams, ïvaama een splitsing
plaatsvindt in de bovenste zes en de onderste
vier. ln de zo ontstanepoules werd ook nog een
hele competitie gespeeld, zodat de eredivisieteams respectievelijk 28 en 24 wedstnjden
speelden.
Na de start van de competitie op 3 oktober
excelleerde Ahoy RZaanvankelijk, maar kreeg
concurrentie van HOI Den Helder en Hoofddorp. De zo langzamerhand gebruikelijke spannende ontknoping in de eredivisiecompetitie
betekende dit versiagjaar dat de beslissingviel
door het onderling doelsaldo van de teams uit
Den Helder en Hoofddorp. HOI Den Helder
kwam door dit saldo als Kampioenvan Nederland uit de bus.
In de degradatiepoule kon Jolly Jumpers geen
stand houden en verlaat na een jaar Eredivisie
deze kiasse weer. Prego Cheetah won beide
wedstrijden iegen het ais tweede in de Promo
tiedivisie geèindigde Tonego en blijíi in de
Eredivisie.
Prornotiedivisie
De acht teamsin de Promotiedivisiespeleneen
dubbele competitie. Na deze 28 wedstrljden
vierde Grasshoppers na een overtuigende
klassering het kampioenschap. Grasshoppers
promoveert naar de Eredivisie.
Anders verliep de compeiitie voor Racing Amsterdam en Elementum, die beiden degraderen.
Eerste Dvisie
Ook in de beide eerste divisies spelen de elk
acht teams een dubbele competitie met 28
wedstrijden.
In de Eerste Divisie A werd Akrides kampioen,
terwijl die eer in de Eerste Divisie B aan het
eerste toegelaten tweede team van Ahoy RZ
toekwam. Het Rotterdamse team wilde geen
gebruik maken van het promotierecht.Na een
besiissingswedstrijd tussen de als tweede
geëindigde teams van Landslake Lions en PSV
promoveert de laatste met Akrides naar de
Promotiedivisie. In de loop van de competitie
gaven Mustangs en Excercitia te kennen in het
vervolq in het rayon uit te willen komen.

Het bestuur besloot dat de als achtste geëindigde teams zouden degraderen, terwijl de
nummers zeven, zijnde Sporty en Flash,zouden
strijden voor de overige dêgradatieplaats.
Flashgaàt terug naarhet rayon.
Na de late terugtrekkingen van Sea Devils en
Jolly Jumpers in de Promotiedivisie gunde het
bestuur de open plaatsen aan Racing Amsterdam en LandslakeLions.De door deze teams
achtergelaten open plaatsen in de Eerste Divi
sie worden ingenomen door Àrnhemia Eagles
en Leiderdorp.
NAI'IONALE TE.AIV[;
Wat in de schaduwoperend van de beiangrijke
gebeurtenissen bij de heren werkte het damesteam zich weer naar een Europeesniveau van
klasse, misten de junioren de kwalificatie en
mag deze ploeg na de kadetten eveneens niet
naar de Europese Kampioenschappen.
Darnês
Voor de eerste keer werd de internationale
damescompetitie volgens de nieuwe methode
afgewikkeld. Dat betekent een lange weg naar
het uiteindelijke doel: de Europese Kampioen
schappen. De eerste stap, het Kwalificatietoernooi voor de ChallengeRound werd een dure
schertsvertoning. Na een gedegen voorbereidlng met onder meerwedstrijdenin Nederland
tegen het sterke Tsjechoslowakije en het nabu
rige België loopt Nederland met veel machts
vertoon over Denemarken, Engeland en gastland lerland. Dan kunnen de dames zich opmaken voor het nieuw ingestelde B-kampÍoenschap in Italië, waaraan twaalf Ianden verdeeld
over twee pouies strijden voor plaatsing bij het
Europese Kampioenschap dat in juni 1989zal
plaatsvinden in het Bulgaars Vama.
In de voorbereiding tot de Challenge Round
neemt dê formatie van M. van Veen deel aan
een Zeslandentoernooi in het gastvrije Franse
Orleans en wordt een tegenbezoek gebracht
aan de Tsjechen.
De Challenge Round blijkt een moor toernooi te
zijn, waarin een steeds hechter wordende Nederlandse ploeg alleen in Italië haar meerdere
moest erkennen. Oosteuropeselanden als Roemenië en Polen, maar ook Israël en Zweden
beten in het Italiaansestol Nederlandv/as terug
bij de eerste acht var Europal
steeds hechter wordende Nederlandse ploeg
alleen in Italië haar meerdere moest erkennen.
Oosteuropeselanden als Roemenië en Polen,
maar ook Israël en Zweden beten in het ltaIiaanse stoI Nederland was teruq bii de eêrste
^^L,r ..^- E',,-^^^l
durrr vdrr LurulJo:

Junioren
Het resultaat bij het Zeslandentoemooiin
Frankrijk rond de jaarwisselingbeloofde niet
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veel goeds. Nederland werd laatste en verloor
slechts met gering verschil van West-Duitsland
en Engeland. De andere deelneemsters bleken
veel te sterk.
Na een eveneens weinig succesvolle oefencampagne tegen onze oosterburen leek een
slechte afloop van de kwalificatie onafwendbaar.De niet geheel vrij te krijgen bondscoach
C. Sideris moest heen err weer reizên naar het
Franse Agen en het roer soms overdragen aan
assistent R. v.d. Wielen. Het bestuur heeft dit
resultaat als een onvermijdelijk gevolg gekwalificeerd van een wat minder talentvolle selectie, die zich al aftekende bij de kadetten,die zich
in hetjaar ervoor ook niet konden plaatsen voor
de Europese Kampioenschappen. De voortgang van het intemationale vrouwenbasketbal
Ioopt echter geen gevaar, mits de huidige
jonge damesploeg nog enkele jaren bijeen
blijft.
Kadetten
De kadetten kwamen niet in actie. Wel selecteerde het bestuur met de topsportcoórdinator
uit de vele sollicitanten een nieuwe bondscoach voor deze belangrijke jeugdgroep R.
van der Wieien. Hij heeft in het verslagjaar zijn
werkzaamheden vooral gericht op de samenstelling van êên nieuwe selêctie.
ET'ROPACI'P
Landskampioen Hoofddorp nam deel aan de
Europa Cup en lootte in de eerste ronde het
Zweedse Solna. De Scandinavischen schakelden de Noord Hollandsen uit.

Rolstoelbasketbal
Liga
BESII'I'R
Het bestuurbestonduit:
- voozitter
E.Barendse
- secrelans
Mw.F.Eilers
- Iid
W. Ludeke
P.v. Velzen
P.Bokem

1id
- lid
- bijzonder commissaris

Evenals vorig jaar heeft het bestuur P. Bokern
tot lid van de bijzondere commissie rolstoelbasketbal benoemd, teneinde in die functie de
verantwoordelijkheid te dragen voor het opleidingswezen. Tevens is hij voorzitter van de
RolstoelbasketbalScheidsrechtêrs Commissie,
onder wiens verantwoording alle competitieen bekerwedstrijden worden gearbitreerd. Mw.
F.Eilers heeft het afgelopenjaar het secretariaat
vervuld. F. de Jong heeft (in samenwerking met
C. Broekman wat betreft de tweede divisie)
zorg gedragen voor de competities en toer

nooien. W. Ludeke heeit zich voomamelijk
beziggehouden met het jeugdbasketbal,P. v.
Veisen heeft zich georiënteerd op het gebied
van de mogelijkheden om te komen tot een
specifïeke trainer,/coach cursus voor het ro1stoelbasketbal en waarschijnlijk zal in het komende jaar een en ander uitgewerkt kunnen
worden.
UGAVERGADERING
De Ligavergaderilg, welke op 26 mei 1988te
Amersfoort werd gehouden, werd door een
groot aantal afgevaardigden bezocht. Een van
de belangrijkste onderwerpen vormde de bestuursverkiezingen. Na het nemen van enige
hindernissen werd een voordracht aan het bestuur van de N.B.B.opgesteld mêt betrekking
tot de benoeming van een nieuwe voorzitter.
Daarnaastwerd de heer J.Staarthofgekozen in
hei bestuur. De heer P. v. Velzen werd niet
herkozen. Besloten werd de bekercompetitie
op de huidige voet voort te zetten. In het
seizoen 1989/1990zal het gebruik van zichtbare 30-seconden-apparatuurin de Eredivisie
verplicht zijn; de huidige recreatieve toernooicompetitie zal opgaan in een daartoe door de
competitieleider in te richten afdeling van de
Tweede Divisie.
NANONALE TEAI\4S
Heren
In het kader van een programma over gehandicaptensport werd in Huizen een vriendschappelijke v/edstrijd tegen België gespeeld, welke
werd gewonnen en die gêdeeltelÍjk rechf
streeks op de televisie te zien was. Mede door
de resultatenbehaaldtijdens de Gold Cup I986
en het Europese Kampioenschap I98? bleek
het hoofdbestuur van de Nederlandse Invaliden Sportbond bereid de voordracht van het
bestuur van de Rolstoelbasketbal Liga om het
team te laten deelnemen aan de ParalvmDics
I988 te Seoel,te accepteren.De voorbeieiding
zal, naast een aantal trainingen, bestaan uit een
trainingsweekend, het spelen van vriendschappelijke (vierlanden) toernooien in Frankrijk
(begin juni), België (medlo septembêr) en
Duitsland (begin oktober). Trainer./coach van
het team is R. Verheuvel.
Dames
Evenalsvoor de heren,gold voor de dames,dat
na de EuropeseKampioenschappen1987,men
zich in een rustige fasebevond. De derde plaats
behaald tijdens de EK 198?(en de resultaten
daaraan voorafgaand) bleek van voldoende
gewicht voor het hoofdbestuur van de Nederlandse Invaliden Sportbond, om de voordracht
van het bestuur van de RolstoelbasketbalLiga
het team te laten deêlnemen aan de Paralym-
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pics 1988te Seoel,te honoreren. De voorbereiding zal naast een aantal trainingen bestaan uit
het deelnemen aan een internationaal toemooi
in Trier (BRD) en een zeslanden toernooi in
Gotenburg (Zweden).Trainer,/coachvan het
team is mw. G. Gootjes.
Jeugd
Ook in 1987werd door het team deelgenomen
aan de StokeMandevilleGames(Engeland)en
met goed resultaat.Daarnaastlijkt er een posi,
tieve internationaleontwikkeling op gang te
komen, door het voorstel. om tijdens deze Games een competitievoor jeugdteamste organiseren. Welke rol bij de besluitvorming hiertoe
de prestaties en presentatie van het Neder,
landsjeugdteamheeftgespeeld,laatzichslecht
meten, maar de relatie lijkt duidelijk. Mede
gezien de inspannilgen voor de dames- en
herenselectie, in het kader van de voorberei
dingen op Seoel, en het niet plaatsvinden van
de Stoke Mandeville Games, is het financieel
een probleem om een aantrekkelijk programma samen te stellen voor dit team,doch er zal
getrachtworden het functionerenvan het team
op zijn minst te continueren. De trainer./coach
van het team is A. Leyten.
Gezien het feit, dat na de Paralympics 1988te
Seoel,de overeenkomstenmet de coachesvan
alle nationale selecties aflopen, heeÍl het bestuur besloten om reeds nu de besprekingen
over de invulling van deze functies op te
starten.Dit mede gezien het tijdstip waarop de
Paralympics aflopen (eind oktober) en het tijdstip van de Europese Kampioenschappen in
mei 1989. In een open overleg met de nu
functionerende coaches is hen gevraagd naar
hun bereidheid om ook voor de komende
periode van vierjaar alstrainer/coachte willen
functioneren. Daarnaastoriënteert het bestuur
zich op eventuele andere candidaten.Het ligt in
de bedoeling om per medio novembêr met
voorstelien aanhet bondsbestuur ter vervulling
van de vacatures,te komen.
BESI'T'URINTERNANONÀÀI
R Verheuvel is in het Sub Committee Wheel
chairbasketballvan LS.M.G.F.
belast met het
beheer van de penningen, alsmede met het
onderhouden van de contacten tussen
LS.M.G.F.
en F.I.B.A.Onder voorzitterschap van J.
Berteling werkt de Commissie Basketbal
Gehandicaptengestaag verder aan de voorgestane ontwikkelingen. Het bestuur van de
RolstoelbasketbalLiga heeft aan het Bondsbestuur een verzoek gedaan om in de begroting
middelen te reserveren voor het bezoek van
een lid van het bestuuraan de jaarlijksebijeenkomst van het Sub CommÍttee Wheelchairbasketbal.

SAMENWERXING MET DE
NEDERLANDSEIWÀIJDEN SPORItsOND
De Rolstoelbasketbal Liga maakt binnen de
van de NederlandseInvalidenSportbond
S.W.S.
deel uit als technische commissie.Daarnaast
vindt ernaar behoeÍïe, overleg plaats tussen de
voorzitters dan wel de directeuren van beide
bonden.

TOTS[,oT
Zoals uit de verslagen van de competitieleider
en de Rolstoelbasketbal Scheidsrechters Commissie blijkt, hebben een aantal maatregelen in
meer of mindere mate geleid tot een iets
gecoórdÍneerder verloop van de competities.
Er is echter geen reden om overdreven te zijn
en er is voldoende aanleiding om hier op attent
te blijven. Daarnaastkomt het bestuur met een
voorstel om de bekercompetitieop een betere
wijze te doen verlopen. De rolstoelbasketbalclinic te Rotterdam, kon door gebrek aan belangstelling geen doorgang vinden
COMPETTTÏE
Bij aanvang van de verslagperiodê bleek er
slechts een geringe groei te zijn in het aantal
aan de competitie deelnemende teams; per
saldo één team.Nieuw aan de competitiedeelnemende teams zijn:Jonk Cars uit Purmerend
en de tweede teaÍls van Redeoss en Amersfoort. Tot de teams die afvielen behoorde naast
het tweede team var Braggarts het team van
Flux.Drt Iaatsteteamwas voortgekomenuit het
roemruchte team van Marathon,waardoor een
hoofdstuk uit de geschiedenis van het Nederlandse rolstoelbasketbal afgesloten lijkt te zijn.
De ligabestond ditjaaruit 28 verenigingenmet
45 teams,die alsvolgt zijn ingedeeld:Eredivisie
l0 teams, Eerste Divisie I teams en Tweede
Divisie 26 teams,die verdeeld waren over drie
afdelingen.
Wederom waren er veel wijzigingen in het
competitie-programma Vaak waren de redenen, die werden aangevoerd,heel begrijpelijk,
maar verenigingen zouden in deze toch ook
hun verantwoordelijkheid moeten kennen.
Eredivisiê
De competitie kenmerktezich door een steeds
dominanterepositievan Racing,het terugtrekken van het eerste team van Doorbraak en een
spannendestrijd in de middenmoot.Het team
van Doorbraak werd reeds in een vroeg sta
dium teruggetrokken, waardoor het competitieverloop niet verstoordwerd, maar sportief gezien weinig waardering verdient. De kloof tussen Racing en de overige teams lijkt steeds
groter re worden. Zelfs legen teams als Aalsmeer en Antilope loopt het verschil al op tot
twintig punten perwedstrijd.Ook blijkt de kloof
tussen deze laatste twee teams en de overige
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teamste blijven bestaan.Misschiendat in de
komende jaren deze klool wel overbrugd zal
worden, daar de strijd om de vierde plaats
steedsmeer open blijkt te zijn. Dit jaar bleek
Árrows '81 nog net dezê plaats te kunnen
behalen,maarUmondrollerszat hen zeer dicht
op de hielen.Peperbuseindigde helaaspuntloos onderaanen hoewel men niet hoêft te
degraderenin verband met de terugtrekking
van Doorbraak,
heeftmen naaraanleidingvan
degradatie
aangevraagd.
dil resuitaat
In de play-offshadRacing,zoalsverwacht,geen
moeitemet nummer4Arrows'81,maarde strijd
tussennummer2 Aalsmeeren nummer3 Antilope moest beslist wordên in de derde wedstrijd.Antilope moestuiteindelijk aantredenÍn
tegenRacing,en werd doorde
de finale-ronde
huidige EuropeseKampioenin twee wedstrijden verslagen,
EeÍste Divisie
De competitiein deze divisie was zeer spannend. Bij veel wedstrijdenbleef het verschil
binnen de vijf puntenen warener relatiêlveel
Hetderdeteamvan
verlengingennoodzakelijk.
Arrows'81bleekhet meestconstantte presteren, maar om een indruk te krijgen van de
krachtsverhoudingen,kan bij dit kampioenschapvermeldworden,dateenwedstrijdtegen
nummer6 Animo slechtsmet één punt verschil
gewonnenwerd,één keer verlenging noodzakelijk wasen drie wedstrijdenslechtsmet drÍe
punten verschil gewonnenwerden Daar Arrows'81al een teamin de Eredivisieheeftzal
nummertweekunnenpÍomoverenenzullende
Ooievaarsen Amersfoorthet volgend seizoen
in de TweedeDivisiemoetenproberen.
Tweede Divisie
De afdelingenin de Tweede Divisie stonden
onder de bekwameieiding van C. Broekman.
Hoewel het karaktêr van deze divisie meer
recreatiefis, wordenwedstrijdentoch te ge
makkelijk afgezegd.Teamszouden op dit nÍveau meer rekeningmoetenhoudenmet het
feit, dat de tegenstanderook graag zijn wedstrijden wil spelen en daarvoor zaalruimte
huurt.
De TweedeDivisiebestonduit drie afdelingen.
Voor dÍt aantaiwasgekozen,omdatdivisiesvan
vijiin de oostelijkeenzuidelijkeafdelingeneen
te smallebasisvooreencompetitiezoudenzijn.
De consequentiehiervanwasechter,dat reisafstandenvan sommigeteamsgroter werden.
In alle afdelingenwasgeen team dominanten
werden de kampioenenin een laat stadium
bekend. Kampioenin 2À werd Drenthe,kam
pioenin 28 werd het tweêdetêamvan Racing
en in 2Cwerdna eenaantaltweedeplaatsenin
voorgaande
Redeoss
kampioen.
seizoenen
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BEI{ER
De strijd om de bekercompetitie kende dit
seÍzoenweinig verrassingen.Het lot was ook
dit seizoen de bovenste drie teams uÍt de
Eredivisiegunstiggezind.De eerstetopperwas
de halvefinalewaarÁntilopeAalsmeermetéén
puntverschilversloeg.In
de Íinaleechterbleek
Racingveel te sterkvoor Antilope.De Íinale
werd door Racinggemakkelijkgewonnenmet
80-55.Eenminder goede ontwikkelingbij deze
competitieis,datteamsvlakvooreenbepaalde
bekerronde zich afrnelden.De redenen, die
menaandroeg,warenook hier heelbegrupelijk,
maar wellicht speêlt het grote krachtsverschil
tussende eerstedrie teamsuit de Eredivisieen
de overigeteamshierbij een rol.In dit verband
heeft het bestuur dan ook gemeend met een
voorstelte moetenkomenom de bekercompetitie meer interessant
voor de deelnemende
teamste maken.

ROLSTOEIAA$|ETtsAL
SCHEIDSRECITTERS
COMMISSIE
Gedurende de verslagperiode bestond de
commÍssie
uit P.Bokern,voorzitter,
R.Bobbink,
secretarisen de ledenJ.Gónning,G.van Loon
en J.Staarthof.De commissieheeft het afgelopen seizoen acht maal vergaderd, waarvan
twee maaltelefonisch.

PI,ÀNNING
G.van Loonheelïde planningen afschnjvÍng
van de scheidsrechters
verzorgd.Deze zeeÍ
omvangrijkeklus heeft wederom veel tijd gevergd,waarbijhet gebruikvan eengeautomatiseerd arbiters-bestandeen ware uitkomst is
gebleken.Hetaantaltussentijdse
wijzigingen
in
het programmais helaasook dit jaar erg hoog
geweest.Daardooris aan het begin van het
seizoenenorm veel energie in het herplannen
van de wedstrijdengestoken.
De verenigingen,uit de Eerste-en Tweede
Divisie moesteneen scheidsrechter
leveren.
Doordezeleveringsplichtkondenaliewedstrijden in principe met twee scheidsrechtêrsbemand worden.Over het algemeenis dit goed
verlopen,hoewelnog enkeleverenigingenniet
aan hun verplichtÍngenkonden voldoen of
helaaseen'papieren'
scheidsrechter
leverden.
Vanafjanuariis voor de TweedeDivisiehet
systeemingevoerddat voor dezewedstrijden
in principeéén scheidsrechter
door de commissie op naam wordt gêpland, terwijl de
tweede arbiter door de thuisspelendevereniging wordt geleverd (en zelf aangewezen).
Voor het fluitenvan de rolstoelbaskeibalwedstrijdenhaddenwij dit jaarde beschÍkkingover
7?arbÍters,
waarvaner 28doorde verenigingen
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warenopgegeven.Totaalzijn er circa 650arbiters aangeschreven.Van de aangeschreven
is l7 keeréénenzijntweekeer
scheidsrechters
beide scheidsrechtersniet opgekomen(is 3,6
procent).Gelukkigis dit jaar geen enkelewedstrijd niet doorgegaanvanwegehet niet opkomen van beide scheidsrechters.Van de 50
wedstrijden,die vanafjanuari door de verenigingen zelf van een tweede scheidsrechter
moesten worden voorzien,is 15 keer (is 30
procent) geen arbiteropgekomen.Dit percentage,hoewel natuurlijkte hoog, is zeker voor
een eersteseizoenniet onoverkomelijkte noemen.Kortom,net als vong jaar,als totaalgeen
onverdienstelijkresultaat.
Het aantal(ervaren)scheidsrechtersis dit jaar
helaasgedaald,waardoorvooral in de regio's
Oost,Zuiden Noord-Hollandde problemenmet
de planningzijn gestegenen de 'fluitdruk'voor
de overige scheidsrechtersÍlink is verhoogd.
Dit is één van de redenenwaardoorde eerder
genoemdeveranderingvan de planning van
de scheidsrechtersin de TweedeDivisie nog
dit seizoenis ingevoerd.Hopelijkkan volgend
seizoenvia een grootaanbodvoor de Rolstoelbasketbal-Bcursus en doorstromingvan de
cursusin dezesituatiever
Rolstoelbasketbal-A
beteringwordenwaargenomen.
OPI,EIDINGEN
Ondankseen tekort aanfinanciëlemiddelenis
ook dit verslagjaar een rolstoelbasketbalapplicatie cursus (RB) georganiseêrd.Onder
leiding van docent G. van Loon namen 14
cursistenop 3 okotober in Utrecht deel aan
deze cursus.Uiteindelijk kon aan 12 deelnemers een RBlicentie verstrekt worden. Een
volgde dê reguaantal rolstoelbasketballers
Iiereopleidingenbinnende kernen,aangezien
alle rolstoelarbitersminimaalin het bezit van
een F-diplomamoetenzijn.Op dezewijzeis de
plaatsvan het rolstoelbasketbal
binnende NBB
nog eens duidelijk naar voren gekomen.Teleurstellendwashettochwei gïote aantalopgegeven kandidaten,dat zo maar weg gebleven
was.Er is geen RA-applicatiecursusgeorgani
seerd wel zal er door de commissienaar
gestreefdwordenom in februari1989wêer een
RA-applicatiecursuste latenplaatsvinden.
ZAI(EN
II,ITERNATIONALE
Tijdens de EuropeseKampioenschappen
van
mei 1987 (Lorient) en de Stoke Mandeville
Gamesvan juli 1987zijn in totaaltv/ee Nederlandsearbitersbeoordeeldvoor internationaal
arbiter.Helaasheeft alleen T. van Velzen de
intemationalelicentie behaald,zodat Nederland nu vijf intemationalerolstoelbasketbalscheidsrechters
heeft.Doorde technischecdmvanLS.M.G.F.zirn
missievande Basketbal-sectie

alle nog actieve internationale scheidsrechteis
op een kwalificatiêlijst met drie groepen geplaatst.Het is verheugend te vernemen dat vier
van onze vijfarbiters in de hoogste kwalificatiecategorie terecht zijn gekomenl De commissie
streeft er naar om in de toekomst nog enkele
ervaren rolstoelarbiters te laten beoordelen
voor internationaal scheidsrechter.
TOERNOOIEN
Naast de competitie-, promotie/degradatie-,
play-off- en bekerwedstrijden, verzorgde de
commissie onder leiding van J. StaaÍhof de
scheidsrechters voor de door de liga goedge
keurde toernooien.

in 1987:
(02105) Braggarts
( l3&14106)
Bunschoten
FinaleEurocup
Antilope (05/09)
Parnan
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(0r 03/05)
(16/05) Aalsmeer
( I2109)
Ooievaars
Dongen(2sl05)
EGS(12109)
Vlaardingen(30/05) St.OIof (04l 10)
VIOS(13/06)
Enschede( I0/ l0)
Uden( l3&14106)
in 1988:
EurocupLokeren
Keulen(24&25103)
( l r- l3103)
Góteborg(9&10/04)
Tenslottezijn de door de liga georganiseerde
'recreatieve' toemooien en een tÍental
demonstratie-wedstrijden
en oefen-interlands
bemand.
INIERNAT'IONÀLE
ACTn'TTETIENSCTIEIDSRECTIIERS
J. Staarthof (EKllorient): Frankrijk-België;
Frankrijk-Zwitserland; Frankrijk-Duitsland;
Israël-Spanje; Spanje-België en IsraëlDuitsland.
T. van Velzen (EK/Lorient):IsraëlFrankrijk;
Frankrijk-GrootBrittannië;Italië-België;BelgiëZwitserland;Italië-Zwitserlanden DuitslandIsraë1.
R. Bobbink (Stoke Mandeville)rUSA-Egypte;
EgypteGroot
Brittannië-Japan en
Denemarken.
G. v. Loon (vierlandentoernooi Brugge):
Nederland-België;
Duitsland-België.
P.Kusters(Huizen):Nederland-België.
P.Bokern(Huizen):Nederland-België.
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BEOORDETTNGEN
Gedurende dit verslagjaar is doorJ. Gónning, in
samenwerking met H. Bloem en P. Kusters,het
beoordelen en begeleiden van scheidsrechters nog verder uitgebreid. Erwerden 6l beoordelingen gemaakt van 32 scheidsrêchters.Aan
de hand van deze en vroegere beoordelings
formulieren konden bijna alle scheidsrechters
'kwalificatielijst'
op een
met drie groepen (4, B
en C) worden geplaatst.Het ligt in de bedoeling
om deze lijst te gebruiken bij de planning voor
doorstroming
naar
top-wedstrijden, de
intemationaal- of RÁ arbiter en het begeleiden
van beginnendescheidsrechters.
Ook is ditjaar
een aanvang gemaakt met de opvang en het
begeleiden van de speciÍieke mogelijkheden
en problemen van (clubgebonden) scheidsrechters, die in de rolstoel Íluiten.
COMMISSIE SAMENSIEUING
Na ruim negen jaar lang voorzitter van de
commissie te zijn geweêst, heeft P. Bokern aan
het einde van het seizoen besloten een punt
achter deze activiteitte zetten.In 1979was hij
een van de vormgevers van de op te richten
commissie. Bij deze wiUen wij hem bedanken
voor de vele tijd en energie die gestopt is in het
opzetten en vormgeven van het gehele roistoelbasketbalscheidsrechtersgebeuren.In het
bijzonder het opleiden van de scheidsrechters.
Zijn opvolger zai J.Gónning zijn, die ook kandidaat gestêld wordt voor het liga-bestuur voor
de portefeuille scheidsrechtersaangelegenheden. P. Kusters zal de vrijgekomen plek innemen
Verontrustend beschouwt de commissie het
teruglopende aantal gevorderde scheidsrechters. Hun aantal loopt behoorlijk terug zonder
voldoende respons vanuit de rolstoel- ofvalide
basketbalwereld.Nadrukkelijker dan voorheen
zulien met de rayons contacten gelegd dienen
te \Àrordenom deze problematiek bij de horens
te vatten. Het bemannen van toernooien zal
zoalshet er nu naaruitziet,over niet al te lange
tijd door verenigingsscheidsrechters opgepakt
dienen te worden. Echter als alle 7? arbiters één
toemooi fluiten moet het toch mogelijk zijn om
zonder problemen de toernooienvan scheÍds
rechters te voorzien?

IEUGDACTnITEITBI
Langzaammaarzekerbeginnende opgestarte
activiteitenvan 1985en 1986effectte krijgen.
Hetis met nameverheugendte kunnenconstateren dat de initiatieventot ontwikkelingvan
voorlopersvanuit
rolstoelbasketbal/basketbal
de diverserayonszelfkomen,waarbijde RBL/
NBBdan een ondersteunenderol speelt.Deze
ondersteuningkan naastinformatietevens fi-

nanciële hulp betekenen. Wel zien we een
verbreding van de doelgroep:was het in eerste
instantie louter en alleen jeugd waarmee de
activiteiten opgestart werden, nu worden oudere belangstellenden ook direct in de stroom
meegenomen. \Mel blijven de mytylscholen
vrijwel overal het aangrijpingspunt.
In de verslagperiode concentreerden de ont
wikkelingsactiviteitenzichinvierrayons.Allereerst bevinden de al in 1986opgestarte activiteiten in Rayon Oost zich in een afrondend
stadium.
J. van Boxtel, medewerker van de Gelderse
Sport Federatie, coórdineert het geheel hetgeen onder andere geresulteerd heeft Ín een
zeer nauw samenwerkingsverband met de Nijmeegse (validen) basketbalvereniging Cheetah. Bij deze vereniging trainen nu wekelijks
rolstoelers èn lopers, die voornamelijk afkomstig zijn van instituut Werkenrode en de Maartensschool.Ook in Arnhem trainen er wekelijks
vergelijkbare groepen. Hoewel dit alles zeer
gunstig klinkt, bestaat er bij de coórdinatoren
toch de angst voor het moment waarop de
verantwoordelijkheid voor het bezoeken van
trainingenen oefenpartijtjesgeheelbij de deelnemers zelf komt te liggen. De dagelijkse activÍ
teiten op en rond een instituut schijnen dermate
veeieisend te zijn, dat er nogal gemakkelijk
afgezegdwordt, als er al afgezegdwordt.
Zeer actiel is in Rayon Zuid basketballer en
medewerker van Sportservice Noord-Brabant,
B. Klerks. Hij heeft een groot aantal activiteiten
ontplooid. Zo werden in Den Bosch, Tilburg,
Eindhoven, Breda en RoosendaaLdemonstratieen informatie-bijeenkomsten gehouden, waarbij onder andere ook Racing-speler Makkenze
en de Miniware-spelers Williams en Kittles
aanwezig waren. Opgestart werd eveneens een
trainingsmogelijkheidvoor lopels bij vereniging Den Bosch, waar overigens dezelfde problemen een rol spelen als genoemd bij Rayon
Oost. Dê samenwerking met de NBB-rayonbestuurders verloopt ook hier perfectr P. Kodde,
iszeer nauwbetrokkenbij het
NBB-functionans,
geheel.Tenslottewerd op de mytylschool Den
Boschwederom eentoernooivoorlopers geor
ganiseerd,waaraaneen groot aantalmytylschoien deelnam.
Ook Limburg zit Inet stil. De wat dreigende
problemen bij Braggarts lijken prima onder
vangen te kunnen worden door de activiteiten
van Rayon Zuid-man Pierre Bongarts Zijn inspanningen hebben ertoe geleid, dat de sportvereniging MGS uit Maastricht gestart is met
een rolstoelgroep, die zeer waarschijnlljk volgend seizoen àf aan de gewone- èÍ aan de
recreatiecompetltiedeel zal gaan nemen. De
Iaatste ontwikkelingen vonden ln het verre
Noorden plaats.RayonNoord stimuleringsme
dewerkerG.Schokkerismomenteelin een fase,
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waarin de mogelijkhedentot het spelen van
rolstoelbasketbal meer vorm binnen de
(valÍden/gehandicapten)basketbalverenigingen begint te krijgen. Zeer nauwe contacten
met onderanderede mytylscholênin Harenen
Beetsterzwaag,
D.OV.,SportclubDrenthe,G.S.G.
en een aantalvaliden basketbalverenigingen
moetenhier een rol in gaan spelen.Met name
aan de bekendheid van rolstoelbasketbal
wordt hard gewerkt,onder andereresulterend
in het uitbrengen van een BasketbalAndersvoorlichtingsfolderen het spelenvaneenvoorwedstrijdÀhrend Donar-DeBoo/DAS.
Tenslottedienen de samenwerkingsactiviteiten met de NIS nog genoemd te worden.De
SectieJeugdsportvan de NISorganiseertsinds
jongeren
enkele jaren eên Jeugdsportkamp:
tussende l0 en 20jaar kunneneen week lang
onderdeskundigeIeidingsporten.Rolstoelbasketbal is daar ook een ondêrdeelvan en het is
verheugend te kunnen constateren,dat het
aantal deelnemersmet name bij deze sport
iederjaarstijgt.InI987warendater I9,voorhet
jeugdsportkamp1988hebben zich inmiddels
26deelnemersaangemeld,meisjesen jongens,
waarvan de jongste negen jaar oud is. De
practischeondersteuningvindt vanuit de liga
plaats.
Concluderendkunnenwe zeggen,datwe op de
goedeweg zijn:steedsmeermytylscholen,dus
jeugd, weten de weg naar het basketbal te
vinden.We zijn er echter nog niet:de opvang
bij validen-maarook bij gehandicaptensportverenigingenlaatnoaleenste wensenover.En
dat is iets, waar de Rolstoelbasketbal
LÍga de
komendejaren haaraandachtflink op zal dienen te vestioen.

Eindstanden
competitie1987/1988
Rolstoelbasketbal
Liga
Eredivisie
Raninn

Aalsmeer
Antilope
Arrows'81
umondrollers
D.O,V,
E.C.S.
Peperbus

I6 16 032
I6 13 326
540
l6 13 326
566(509)*
l6 8 816
l6 7 I 14
I6 610 12
l6 5 lt l0
lo
4t2
8
l6 016
0

* In verband met de reglementate uitslag
Àalsmeer-Hengelo
2-0staatachterhet doelsaldovanÀntilopehtssenhaakjeshet gecorri.róêr.lê

rinolcrlrln

PlayOtrs
Voorronden
Anows '81
RacingR,

- RacingR.
- Arrows '81

34-88
84-24

Aalsmeer
Antilope
Àalsmeer

- Ántilope
- Aalsmeer
- Antilope

44-47
37-43
4G46

Finaleronde
RacingR.
Antilope

- Antilope
- RacingR.

54-51
4l-50

RacinqR.kamoioenvan Nederland.
Eergtedivisie
Arrows'813
Leiderdorp
DenBosch
Kameleon
Antilope 2
Arrows '812
Animo
Ooievaars
Àmersfoort

16
16
16
16
16
16
16
16
16

t4 228
lr
5 22
ll
5 22
l0 620
I
?18
7 914
6IO 12
313
6
l15
2

I80
I48

Belerwinnaar
RacingR.

À:3

Tweede diYisie A
L Drenthe
2,ISÀmsterdam
3,Devedo
4.BC Aalsmeer
5.Hengelo2
6.Utrecht
7.Amersfoort 2
8,JonkCarsWaterland
T\reede divisie B
L Racing2
2.Braggards
3. Àntilope 3
4.Usselstreek
5,Amhem
6.EGS2
7.DenBosch
8.Doorbraak
Tweede divisiê C
L Redeoss
2.Vios '82
3.Redeoss2
4.Arrov/s'814
5.Das
6. Leiderdorp
7.Kameleon2
8,RBVM
9,Arrows '815
I0, IJmondrollers2

6
I4
l4
l3
l4
l3
l4
l4
I3
t4
l4
l4
l4

t4
I4
I4

t4
l8
t7
l8
lo

t7
l6
l8
I3
I5
I5

..#
i - l-.4F"
c"r, À
13t26
12224
I0320
8616
5810
5910
l132

Itz2
14028
12224
10420
95I8
7714
4r08
2t24
0 14
18036
t2524
lt
7
8816
8916
7914
? ll
498
é

tá

2134

0

22

14
o
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Interlandwedstrijden
NationaleTeams
HEREN
- Kralificatieioemooi Europeeekampioenschap
vanI septembêÍtot enmet I 2 septemberI 98?
te Charleroi (BelStë).
- Hongarije
Nederland
66- 72
- Nederland
Oostenrijk
52- 59
- Nederland
Wales
43-108
- Nederland
Pêl.rió
6l- 64
Eindstand:
L Hongarije;2. Nederland;3. Belgié;4. Oostenrijk; 5.Wales.
Spelers:
P. van Noord
O. te Velde,C. van Rootselaar,
(Direktbank/Noordkop);
E.Hagens(ESTSAkriDenBosch);JEmanuels
des);R.Schilp(Nashua
(Kolfen Molijn/Orca's),
C.vanDinten,H.Heijdeman (MiniwareBSW);R. van Helfteren(De
Boo/DAS),
E de Haas(SponlifeCanadians).
Hongarijeen Nederlandplaatstenzich voor de
kwartfinales
Twee wedstrijden tegen llve8t Duitsland
25oktober1987te Gelsenkirchen
West Duitsland
Nederland
83- 98
26 oktober 1987te Venray
WestDuitsland I l7- IO0
Nederland

Spelers:
R.Schilp,J.Kuipers(NashuaDen Bosch),M. de
Waard P. van Noord, C van Rootselaar
í Dlrektbdnk/Noordkop
) H Heijdeman B
Kragtwijk(MlniwareBSW);D van Egmond,A.
van Helfteren(De Boo/DAS),E Hagens(ESTS
Akrides)
ÍIalve-finalerondeEuropeesKampioenschap
29oktober1987te Bratislava
(Tsjecho Slowakije)
Tsjecho-Slowakije
Nederland
79- 86
9 november 1987,Thessaloniki(Grlekenland)
GrÍekenland
Nederland IA2'62
Spelers:
R Schilp J.Kuipers(NashuaDen Bosch);M de
Waard, P v. Noord, C van Rootselaar(Direktbank Noordkop); H Hei;deman,B Kragtwijk
(MiniwareBSW),D. van Egmond,A. van Helfte
ren (De BoolDAS),E Hagens(ESTSÀkrides)
27 jantari I988, Amsterdam
Nederland
Engeland
93- 75
3 februari 1988Groningen
Nederland
Tsj Slcwakile 89 67

Spelers:
R.Schilp,R.Korthout(NashuaDenBosch);M.de
Waard,C. Rootselaar,
O.te Velde (Direktbank/
Noordkop);E. Hagens(ESTSAkrides);D, van
Egmond,A. van Helfteren(De Boo/DAS);B.
Kragtwijk,H. Heijdeman(MiniwareBSW).
In de wedstrijd tegên Tsjecho-Slowakije
speeldeJ.Kuipers(NashuaDenBosch)meein
plaatsvan R.Schilp(NashuaDenBosch.).
SupeÍCup te DoÍtmund(ïVest Duitsland)
26 tot en met 28 mei 1988
g7- 62
- Nederland
Italië
- Nederland
90- 66
- Nederland
Frankrijk
78- 79
(5een 6e plaats)
Spelers:
R. Franke,E. de Haas(SportliieCanadians);J.
Emanuels(Kolfen Mol4n/Orca's):
O te Velde,
M. de Waard,C. van Rootselaar(Direktbank/
Noordkop);D. van Egmond,A. van Helfteren
(De Boo/DAS);E. Hagens(ESTSAkrides);R.
Ebeltjes(FresnoStateUnlv,);M. Huybens(Lei
derdorp).
Eindstand:
L Joegoslavië;2. Sovjet Unie;3. Italié;4. \Mest
Duitsland;5.Nederland;6.Frankriik.
Drie wêdstrijden tegen China
2 iuni 1988tê Arnhem
- China
Nederland
3 juni 1988te Barendrecht
- China
Nederland
5 junÍ te DenBosch
- China
Nederland

ll7- 96
I07-103
92-I0l

Spelers:
(Arnhem) R Schilp, R. Bottse (Nashua Den
Bosch);R. Franke,E. de Haas (SportiifeCanadians); R. Ebeltjes (Fresno State Univ.); E. Hagens (ESTSAkrides);M de Waard (Direktbank/
Noordkop);A. van Helfteren(De Boo/DAS);C.
van Dinten (Miniware BSW);R. van Poelgeest
(Nebraska).
Op 3 juni te Barendrechtspeelde O. te Velde
(Direktbank/Noordkop) mee in plaats van R.
Franke (SportlifeCanadlans)
Op 5 juni te Den Bosch speelde R. Franke
(SportlifeCanadians)in plaatsvan M. de Waard
(Direktbank/Noordkop)
Wêdstrijd tegen Frankrijk (Vitiel)

9 juni 1988
Frankrijk

Nederland

84- 9l

Toemooite Nancy,VittelenEpinal(Frankriik)l0
tot €n met 12juni 1988
l 0 1 u r ,1; 9 8 t8e N à n c y
- Nederland
Frankriik
90- 88

20

I I juni 1988te Epinal
- Nederland
West Duitsland
l2 juni 1988te Vittel
- Nederland
GrootBrittannië

n2- 87
t {- oo

Eindstand:
l. Groot Brittannië;2. Frankrijk;3. West Duitsland;4.Nederland.
Spelers:
R. Bottse,R. Schilp,J. KuÍpers (Nashua Den
Bosch);E. de Haas (SportlifeCanadians);R.
Ebeltjes (Fresno State Univ.); C. van Dinten
(MiniwareBSW);R.van Poelgeest(Nebraska)l
M, de Waard, O. te Velde (Direktbank/
Noordkop);E. Hagens(ESTSAkrides); A. van
Helfteren (De Boo/DAS);R. Franke (Sportlife
Canadians).
I/Vedstrijdte Finland(Helsinki)
Finland
Nederland
Toêmooite Kotka (Finland)
I 7 tot en met I g juni I 988
I7 juni 1988
- Nederland
USA
l8 juni 1988
- Nederland
Finland
l9 juni I988
- Nederland
GrootBrittannië

80- 82

84- 68
68- 94
70- 6?

Eindstand:
L USA;2. Groot Brittanniëi3 Nederland;4.
Finland.
Spelers:
R. Bottse,R. Schilp (NashuaDen Bosch);R.
Ebeltjes(FresnoStateUniversity);C.vanDinten
(MiniwareBSW)tR.van Poelgeest(Nebraska);
M. de Waard,O.te Velde (Direktbank/Noordkop); E. Hagens(ES|SAkrides);À. van Helfteren,D.van Egmond(De Boo/DAS);M. de Jager,
R.Franke(SportlifeCanadians).
Pré-OlyrnpischToernooi
voorrondete Gronitqen
28 juni tot en mêt 2 ju[ f988
- Nederland
Ierland
- l\eoenand
Zweden
Nederland
Spanje
Nederland
Gr. Brittannië

67-104
II- 9z
68- 94
65- 85

(SportlifeCanadians);À.
vanHelfterên(DeBoo/
DAS);R.van Poelgeest(Nebraska);
R.Ebelties
(FresnoStateUniversity),
Coachbij alle wedstrijden:
R.Harrewijn.
À$istentroach:
R.Tuinstra.

JONGENSII'MOREN
Ivedstrijden tê Luik/\lvigemont (België)
26 tot en met 28 augÍustuslg8?
Nederland

65- 5l
72- 57

Spelers:
D. Duyvelshof(Direktbank/Noordkop);D. Bergens (NashuaDen Bosch);J.van Veen (Leiderdorp);N.Meijerink,B.WÈner(Tonego);D.Moteman (ESTSAkrides);G.Hammink(PelikanBasketiers); R. v.d. Put (ELBC);M. Ebeltjes (The
Jugglers)jD. van der Heyden (Cheerah);F.
Derks (BVO);F.Steenmetz(Ahoy/RZ).
Zestandentoernooite Cuenca(Spanje)
26 tot en mêt 3l december 198?
- Frankrijk
Nederland
63-100
- West Duitsland 44- 63
Nederland
- Zweden
Nederland
63- 65
- België
Nederland
73- 74
- Spanje
Nederland
60- 89
Eindstand:
l. België;2. Spanje;3. Frankriik;4. West Dui!
sland;5.Zweden;6.Nederland.
Spelers:
D.Bruens(BVGroningen)t
R.de Bruin(Excerci
tia), G Brockhof(WilskrachrSNL),E Derks
(BVO);D. Duijvelshol(Direktbank/Noordkop),
M. Ebeltjes (The Jugglers); D. v.d. Heiiden
(PrêgoCheerah).
D.Moteman(ESTS/Akriáes),
M Pikaar(Leiderdorp)r
R.v.d.Put(ELBC)t
R.Slim
(lCLZaandam);J.
v. Veen(Leiderdorp).
Vièrlandentoemooite Neêrpelt,
Houthalenen Hasselt(België)
I5 tot en mêt 19Íebruari1988
- Israêl
Nederland
Elolnia

Eindstand:
L Spanje;2. Croot Brittanniël3. Nederland;4.
Zweden;5.Ierland.
Spanjeen GrootBrittanniëdoor naarde finaleronde te Rotterdam.
Spelers:
E,Hagens(ESTS
Akndes)tR.Bottse,J.
Esveldt,
H.
Pieterse,
R.Schilp(NashuaDen Bosch);C. van
Dinten (Miniware BSW);M. de Waard, O. te
Velde (Direktbank/Noordkop); R. Franke

- Nederland
- Ierland

Nederland

- Nederland
Zwitserland

73- 90
75- 59
95- 87

Spelers:
D. Duijvelshoff(Direktbank/Noordkop);J. van
Veen (Leiderdorp);F.Steenmetz(Ahoy/RZ);E.
Derks(BV Odijk);c. Hammink(pelikanBasketiers);R.v.d.Put (ELBC);D.Bruens(BV Groningen);R.Slim (lCL Zaandam);
M. EbeltjesOugglers);M. Pikaar(Leiderdorp).

2l

KwaliÍicatietoemooiEuropeestrarnpioenschap
in la Rochelle(Franbiik)
5 tot en met 9 april 1988
- Nederland
ItalÍë
ll8- 80
- Nederland
Frankrijk
75- 82
- Engeland
Nederland
69 68
- Nederland
Schotland
60- 93
Eindstand:
L ltalië;2,Nederland;3.Engeland;4.Frankrijk;5,
Schotland,
Italiè en Nederlandplaatsenzich voor eindronde EuropeesKampioenschapte JoegoslavÍë.
Spelers:
D.Bergens(NashuaDen Bosch);D.Duijvelshof
(Direktbank/Noordkop);
J. v. Veen (LeÍderdorp); F. Steênmetz(Ahoy/RZ);E. Derks (BV
R.v.d.
Odijk);G.Hammink(PelikanBasketiers);
Put (ELBC);D. Bruens(BV Groningen);R.Slim
(BV Zaandam);
E.v d Veen,
Coachbij alle wedstrijden:
L. Lubeek.

DAMES
Drie wedstrijden tegen
Tsjecho-Slowakijein Nederland
2l augustus198?DenHelder
- Tsj.-Slowakije 60- 88
Nederland
22 augustusI987Enkhuizen
- Tsj.-Slowakije 60- 72
Nederland
23augustusI987Hippolytushoef
Nederland

Tsj.-Slowakije

65- 75

Speelstêrs:

A. Blangé(DJKAgon);A. Keur,L. van Reemst,J.
Hoolboom(BV Hoofddorp);D. Kwinkelenberg,
E.Wender (HOIDên Helder);S.van Embricqs
(UCLA); L. Schaap (BV Groningen);M. van
Dulmen, M. Delmee (NashuaDen Bosch);S.
Klaverdijk,E.Lewis(Ahoy/RZ),H.v.d.Lagemaat
(Orchies)iY. Mols (Old Dominion).
Twee wedstrijden in Belgiè
29 augustus1987
- Nederland
België
augustus
1987
30
- Nederland
België

Eindstand:
L Nederland:2.Engeland;3.Ierland;4.
Denemarken,
Nederlandplaatstzich voor ChallengeRound
te Italië.
Spêêlsters:
A. Blangé(DJKAgon);E,Wender,D.Kwinkelen
berg (HOI Den Helder);H. v.d. Lagemaat(Orchies);A. Keur,J.Hoolboom(BV Hoofddorp);S.
van Embricqs (UCfÁ); L. Schaap(BV Groninqen); M. van Dulmen (NashuaDen Bosch);E.
Lewis(Ahoy/RZ).
tandenwedstrijd te Orlearu (Fradaijk),
20 april 1988
Frankrijk
Nederland
99- 82
ZeslandenToemooi tê Orleans(Franlaijk)
2l tot en met 24 april 1988
- Zweden
Nederland
70- 60
- Nederland
Zuid-Korea
65- 50
- Frankrijk
Nederland
to- Ic
Eindstand:
L Zuid-Korea;
2.Polen;3.Nederland;4.Frankrijk;
5.Israël;6.Zweden.
Speelsters:
A. Blangé(DJKAgon):A. Keur(BV Hoofddorp);J.
Hoolboom,E.Wender,D. Berends,L. Moll (HOI
(UCLA);P.
DenHelder);S.
vanEmbricqs
Weeda,
H. Bult (Àhoy/RZ);Y. Mols (OId Dominion);
M.
vanDulmen(NashuaDen
Bosch);L.
Schaap(BV
Groningen).
Twee wedstrijden tegen Tsjecho-Slowakije
29 april 1988te Jicin/Praag
TsjechoSlowakije - Nederland
68- 55
30 april 1988te MladaBoieslav
Tsjecho-Slowakije - Nederland
74- 70

Speelsters;
Idem Orleans.
59- 64
58- 79

SpeêlsteÍs:
zie Tsjecho-Slowakije,
minusM.Delmeeen L.v.
plusH.Bulten D.Berends.
Reemst,
KwalificatieEuropeesKampioenschap
te Cork (Ierland)
I I tot en met 13septêmbeÍ1988
- Denemarken 90- 54
Nederland
- Nederland
Ierland
44- 86
- Nederland
Engeland
47- 74

ChallengeRoundtê CatanzaÍo(Italië)
op 9 mei 1988
Italië
Nederland

75- 52

ChallengeRound(kwalilicatie toernooi
voor het Europ€esKampioenschap'89)
tê CatanzaÍo(Italië)
I I tot en met 15mei 1988
Polen
Nederland
Italië
Zweden
Nederland

-

Nederland
Roemenië
Nederland
Nederland
lsraël

52- 58
63- s9
58- 49
44- 58
82- 53
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Eindstand:
l. Italië;2. Nederlandi3. Roemenië;4. Israêl;5.
Zweden;6.Polen.
Italië en Nederlandzijn geplaatstvoor het
EuropeesKampioenschap
in Bulgarije.
Speelsters:
A. Blangé (DJKÀgon); L. Moll, E. Wender, D.
Berends(HOI Den Helder);M. v. Dulmen (NashuaDen Bosch);L.Schaap(BV Groningen);A.
Keur,J,Hoolboom(BV Hoofddorp);S.van EmbrÍcqs(UCLAt:Y. Mols(OldDominion).
Coach:
M. van Veen.

I\'EIIIJES
lut'uonrN

Zeslandentoernooite StraatsbuÍg(Frankrijk)
27 tot en met 30 decemberI98?
Nederland
België
44- 63
WesÈDuitsland
Nederland
68- 70
Spanje
Nederland
84- 68
Nederland
66- 64
Frr nkriik
Nederland
89,45
Eindstand:
l. Frankrijk; 2. Spanje;3. West-Duitsland;4.
België;5.Engeland;
6.Nederland
Speelsters:
J. Imanuel,L Flapper (SportlifeCanadrans):P.
Rêeberg (HOI Den Helder); R. Groenhuis,H.
Verwijst (NashuaDen Bosch);R. van Blokland
(PregoCheetah);
B.Hermse(BVGroningen);
E.
v. Rijn,B. Tuinzaad(ESTSÁkrides);L Molema
ker,A.Wayerdink(Tonego);A.
Schoonderbeek
0olly Jumpers).
Drie wedstrijden tegen llvest-Duitsland
I5 februari 1988te Doorwerth
- West-Duitsland
Nederland
72- 79
16februari 1988te Amhem
- WesfDuitsland 73 6l
Nederland
l7 februari1988te Doorwerth
- West-Duitsland64- 73
Nederland
Speelsters:
idem Zesl3ndentoernooi
en C Maas(HOIDen
Helder).
KwaliÍicatietoernooiEwopeesKampioenschap
te Àgen (Frankrijk),6 tot en met l0 april 1988
- Nederland
België
82- 64
- Nederland
Hongarije
65- 79
- Engeland
Nederland
53 48
- Nederland
Frankrijk
8l- 52
Hongarijeen Frankrijkplaatsenzich voor het
EuropeesKampioenschap.
Eindstand:
L Hongarije;2.Frankrilk;3.België;4.Nederland;
5.Engeland.

Speelsters:
L Flapper,J. Imanuel (SportlifeCanadians);R.
Groenhuis (NashuaDen Bosch);C. Maas,P.
Reeberg(HOIDen Helder);E.van Rijn,B.Tuinzaad (ESTSAkrides)j H. Verwijst (NashuaDen
Bosch);B. Hermse(BV Groningen);
A. Wayerdink (Tonego).
Coachbij alle wed$rijden:
C. Sideris.

Eindstanden
competitie1987/88
HereneÍedivisie
l, NashuaDen Bosch
2. MinÍwareBSW
3. Direktbank/Noordkop
4. SportlifeCanadians
5. Kolf& Molijn/Orca's
6. Red Giants
7. Ahrend Donar
8. De Boo/DAS
9. ESTSAkrides (Gedegrr)
10.HatransHaaksbergen(Gedegn,)
PIÁY OFF'S
EeÍste Íonde:
NashuaDên BoschSportlifeCan.
SportlifeCan.-Nashua
Den Bosch
NashuaDen BoschSportlifeCan,
MiniwareBSW-Direktbank
N.
DirektbankN.-MiniwareBSW(n.v.)
MiniwareBSW-Direktbank
N.
DirektbankN.-MiniwareBSW
MiniwareBSlM-Direktbank
N.

36- 64
36- 54
36- 44
36- 40
36- 36
36- 28
36- 26
36- 24
36- 22
36- 22

109-?5
99-104
92- 78
95- 74
87- 83
92- 78
78- 69
66- 64

Finaleronde:
NashuaDen Bosch-Miniware
BSW
MiniwareBSW-Nashua
Den Bosch
NashuaDen Bosch-MniwareBSW
MiniwareBSW-Nashua
Den Bosch
NashuaDen BoschKampioen

93- 82
89- 9l
82- 84
84- 9l

Dameseredivisie
Ibmpioenspoule
L HOI Den Helder (&ampioen)
2. BV Hoofddorp
3. AHOY/RoIterdamZuid
4. NashuaDen Bosch
5. BV Groningen
6. SportlifeCanadians

28- 46
28- 46
28- 38

28- 20
28- t6

Degradatiepoule
l, BV Voorburg
2. Midland
3. PregoCheetah
4. JollyJumpers(Gedegr.)

24- 22
24-t6
24- t6
24- 06

áó-

,7ó
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6, BV Lisse
7. RacingÁmsterdam(Gedegr.)
8. ElementumGE(Gedegr.)

Promotie/degradatiecompetitie
Eredivisie/PromotieDivisie
Prego(Eredivisie)
Tonego(PromotieDivisie)
Ileren PromotieDivisie
L Gunco Rotterdam (IcamPioen)
2. BV Voorburg
3. Groeneveld/Goba
4. BC Eindhoven
5. BC Utrecht
6. PelikanBasketiers(Gedegr.)
7. BVOAlphen (Gdegr.)
8. BV Zaandam(GedegrrJ

28- 38
28- 36
28- 34
28- 30
28- 28
28- 26
28- 22
28- l0

HerenEersteDivisie (A)
L BV Groningen(kampioen)
2. \Myba
3. Uitsmijters
4. Celeritas
5. Ceres
6. Ymir
7. TekonArriba
8. The Jugglers (Gdegr.)

28- 44
28-38
28- 36
28- 32
28-22
*28 22
28- 22
28-06

* 2 winstpuntenin mindering
Degradatiêcompetitie
- DBV RowÍc
TekonArriba
- BV Lisse
DBVRowic
- Tekon Arriba
BV Lisse

56- 58
93- 92
ór- óo

Lisseen TekonArriba degraderen.
HerenEersteDivisie(B)
l. Early Bird (J<amprben)
2. Leiderdorp
3, ASVU
4. Wyba/Leiden
5. Zeemacht
6. RacingBeverwijk
7. BV Lisse
8. DiscussportDSS(Gedeg.)
HerenEersteDivisie (C)
l. Elementum(kampioen)
2. Kimbria
'l

Àh^1,

P^

êr.l.m

4. BC Shooters
5. Springfield
6. JRCBoxtel
?. DBVRowic
8. Fiash(Gedegr.)
DamesPÍomotieDivisie
(kampioen)
L Grasshoppers
2. Tonego
3. M,S,V
4, DAS
5. SeaDevils

DamesEeÍste Divisie (A)
l. Akrides (kampioen)
2. LandslakeLions
3. Olympia
4. Kolf& Molijn
5, Mustangs
6, Excercitia
?. Sporty
8. 3 Es Amstelveen (Gedegr.)

28- 18
28- t4
28-08
28- 48
2& 46
28- 38
28- 30
28- 28
27- 16
28- 14
27- 02

Excercitia - 3 Es Amstelveen niet meer gespeeld.
DamesEeFte Divisie (B)
L Ahoy RotïerdamZuid?(kantpioen) 28- 5O
28- 40
2. PSVAlmonte
2830
3. B.C.A.',60
2728
4. The Dragons
2824
5. Cangeroes
2820
6. BlackEagles
*2816
?. Flash
12
2l(Gedegr.)
8. AmhemiaEagles
* = tweewinstpunten
in mindering.
Arnhemia The Dragonsniet meer gespeeld
DegradatievtêdstÍijden (numrnerzeven)
EersteDivisie
- Sporty
60- 65
Flash
(Gedegrr.)
Flash
60- 64
Sporty

28- 46
28,44
28- 32

Promotiewedstrijden naarPromotieDivisie
- Landslake
75- 50
PSV
66. 55
PSV
Landslake

28- 26
28- 24
28-20
28- 04

(PSVnaarPromotieDivisÍe)

28- 42
28 40
28- 40
28- 28
28- 26
28, 20
28- 20
28- 08

Damesbeker
BV Hoofddorp

zv 28

28- 54
28 48
28- 32
28- 30
28- 20

BEI{ERWINNÁARS
Herenbeker

Jongensbeker
Direktbank/Noordkop
Meisjesbeker
SportlifeCanadrans
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Resultaten
Nederlandse
clubs in de Europa
Cup Competities
HEREN
EuropaCup voor Landskampioenen
Eersterondê
23september1987,
DenBosch
NashuaDenBosch - Helsinki(Finl.) 91- 78
I oktoberI987Helsinki
- Nas.Den Bosch 83- 87
Helsinki

DÀMES
EuropaCup voor landskampioenen
24 september198?,Hoofddorp
- Idrottsfóren. 72- 74
BV Hoofddorp
(Zweden)
- BV Hoofddorp 78- 67
Idrottsfórening

Commissievan Beroep

DeCommissie
vanBeroepkreegin hetvêrslagjaar duidelijk minder zaken ter behandeling
voorgelegd dan de voorgaandejaren,waarin
geschillenen verzoesteedszo'n30beroepen,
Tweede Ronde
interpretaties
werden
ken
om
behandeld.Het
15oktober 1987,Den Bosch
ging
verslagperiode
deze
slechts
om l? zaken,
NashuaDen Bosch - ïJ Zbrojovka 87- 78
waarvoor
de
commissie
driemaal
bijeen
(Tsjecho-Slowakije)
kwam.
22 oktober 1987,Bmo
In twaalf gevallen werd beroep aangetekend
- Nas.Den Bosch 83- 97
TJZbrojovska
tegen een uitspraakvan de Tucht-en Geschillen
Commissie,driemaal werd een geschil
Halve'ÍinaleRonde
gemaakttegen een bondsinstantie
aanhangig
26novemberI987,Belgrado(Joegoslavië)
zaken
betroffeneen gevraagdeinteren
twee
- Nas.D.Bosch l0l- 94
KKPartizan
pretatie
van
reglementsbepalingen.
In twee
3 december198?,
DenBosch
gevallen
wegens
moest
een
beroep
vormfouNashuaDenBosch - Mac.Tel Aviv 103-102
ten niet-ontvankelijkworden verklaard.
(lsraèl)
Naar verwachting zal het in voorbereiding
l0 december I987,Milaan(ltalië)
jurisprudentie-overzichtover enkele
zijnde
- Nas. Den Bosch 96- 92
TracerMilaan
kunnenwordengepubliceerd.
maanden
l7 december1987,
DenBosch
De
was dit verslagjaaralsvolgt sacommissie
NashuaDên Bosch - Orthez(Frank.) 96- 87
mengesteld:
7 januari 1988,Barcelona(Spanje)
- voorzltter
HJ.T.Blom
- Nas.D.Boschll5- 90
Barcelona
- vÍce-voorzitter
J.Hórchner
l4 januari I988,Saloniki(Griekenland)
- Nas.D.Bosch I20- 99
Aris
20januariI988,DenBosch
NashuaDen Bosch - BSCSatum
97 126 LLA.Coenen
D.van Teerns
(West-Duitsland)
I I februari 1988,DenBosch
NashuaDenBosch - KKPartizan
85-106
foegoslavië)
l8 februari 1988,Tel Aviv (lsraël)
- Nas.D.Bosch l13- 80
MaccabiTel Aviv
24 februari1988,Den Bosch
NashuaDen Bosch - TracerMlaan 80- 85
2 maadOrthez(Frankrijk)
- Nas.D. Bosch I 12-100
De daling van het aantal door de Tucht- en
Orthez
Geschillencommissie
te behandelenzakenzet9 maartI988,DenBosch
te
zich
deze
vêrslagperiode
voort. In vêrgelijNashuaDenBosch - Barceiona
9l- 90
jaar
geleden
king
twee
is
tot
het aantalaange(Spanje)
ki"'art
veminderd.
brachte
zaken
met
een
Door
16maart1988,
DenBosch
de
toegenomen
comp.,xiteit
van
een
deel
NashuaDen Bosch
Aris (Griekenl.) 87- 88
daarvan
waren
êchter
nog
steeds
ongeveer
24 maarl1988,
Keulen(West-Duitsland)
- Nas.D.Bosch 100-105 vijfentwintig zittingen van een Kamer noodzaSaturn

Tucht-en
Geschillenconrmissie

Europa.Cup voor bekerwinnaars
22september1987,Kingston(Engeland)
- DirektbankN. A4- 82
Team Polycell
29 seDtember1987,Den Helder
- TeamPolycell 82- 84
DirektbankN.

kelijk om tot afdoening te komen.
Leden die zich op enÍgerlei wijze aan een
opgelegde straf (pogen tê) onttrekken, alsmede wangedrag van niet-bondsleden die zich
als coach en dergeLijke misdroegen, zijn bronnen van zorg voor de TGC. Daamaast werden
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steedsvaker sporenzichtbaarvan hetin onderling overleg annulerenvan diskwalificerende
fouten.De op ruime schaal verspreide nietneutralearbitragevereenvoudigtdit soortmalversatiesuiteraardzeer.Hetis dusnog de vraag
of de uit bijgaandjaaroverzichtblijkende verminderingvan diskwaliÍicatieseen reëele verbetering van het gedrag op de velden inhoudt.
De Commissiewashet afgelopenjaar alsvolgt
c.mêndêclêl.l

Voorzitter:
J.v.d.Meijden
Secretaris:
M van Bracht
Kemleden:
B.Bakker
P.Biesheuvel

J.Bleijerveld
A. Brakel
F.Malaihollo
l,eden:
P.Bokem
F.Brouwer
D. Croes
T.Doornbos
G.Gommers
À. de Groot
A. van Gurp
Mevr.L.Herweijer
P Kusters
Mevr. H.Oderwald-Mul
E.Pattiselanno
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I' V.d. Veide

J.de Vries
Administratrice:
Mevr.M. Wink-Duiií

OVERZICHTTGC-ZAKEN
I98?,/88
aantal %

r986/87
aantal %

r985/86
aantd %

1984/8s
aantal %

1983/84
aantal %

Spelervercusofficial
aanmerkingen
Iichamelijkeagressie
combinatieshiervan
Sub-totaal

2
22
48
2
16
6
96

8
2l
66

36

t6
I
t24

7
58
3
t0
2l
42 l3l

6
23
74
3
I7
I8
38 I4I

8

40

23
60
l0
IO
16
127

38

CoachvêÍsusofÍicial

Iichamelijkeagressie
combÍnatieshiervan
Sub-totaal

t2425
l99l8t2
35895
2-2-t
42353
7
36
14

Spelersonderling
wangedrag
ruw spel
lichamelijkeagressie
Sublotaal

-6
26
61
87

Geenstraf opgelegd

l5

Sepot

15

aanmerkingen

33

12

14
32

30
70
106

I9

Boeking

lt

8
43

rr
39

34

il

I
35

ll

43
31
62
97

27

50
43
96

29

22

4I

t2

45

14

25

l8

2
48
67
35 lt7

Nlacht
Totaalaantalzaken 263

12

l8

ll

100 298

100 351

100 353

100 333

100

BondsProtest
Commissie
De commissieheeft dit verslagjaarvijf protes
ten ter behandelingvoorgedragengekregen.
In twee gevallen heeft de commissiezich bevoegd geachteen bindendeuitspraakte kunnen doen. De commissieis via telefonische
besluitvorming tot haar oordeel gekomen.
Beide wedstrijden maakten deel uit van de
Damesliga.
In de drie overblijvende protesten was de
commissie niet bevoegd om een bindende
uitspraakte doen.Dit werd veroorzaaktdoor
het feit dat de betreÍïendeliga'sdezebevoegdheid reglementairzelf regelen.
Dezecommissiebestondin de verslaqperiode
uit:
P.Jongejan
Mw.R.À.Hogenkamp
P.Kusters
J.Thomas
R.Hoek

-

voorzitter
secretaresse
Iid
tid
tid

MedischeCommissie
De samenstelling van de commissie was dezelfde als in de vorige verslagperiode: F. Verstappen (voorzitter), H. Gootjes (contactpersoon naar de NBB, commissie Opleidingen), F.
Nusse (medische begeleiding heren), P.Schipper (paramedischebegeleiding dames).
- De (para)medische begeleiding van de nationale ploegen was geregeld in een dÍrect overleg tussenbetrokkenen (teammanager,coach,
.ric

{1rei^rhÀr.hêIt\

- In de verslagperiode heeft intensief overleg
plaatsgevonden tussen de Bondscommissie
Opleidingen (BCO) en de Medische Commissie Dit heeft geresulteerd in een nieuwe inhoudsbeschrijving van de onderdelen sportgezondheidsleerenconditieleervandeTrainer-A
cursus.In overleg met de B.C.O.wordt gewerkt
aan het samenstellen van een nieuw docentencorps voor deze onderdelen. Ook voor de
Trainer B cursus is inmiddels de nieuwe inhoudsbeschrijving voor het onderdeel conditieieer gereed.
- Tijdens het PréOlympisch Toernooi is de
dopingcontrole verzorgd door de Medische
Commissie en zijn bijdragen geleverd aan de
organisatie van de (para)medische verzorging
van de gastlanden.

- Het ministene van WVC stelt subsidie ter
beschikkingvoor de aanstellÍngvan drie ofvier
sportartsenbij de bonden.De NBB stelt zich
kandidaathiervoorin aanmerkingte komen.De
procedure (vanuit WVC/NSF) is inmiddels
qestan

BondsCommissie
Opleidingen
Dat het werken met een voltallige commissie
een goede en prettige zaak is, heeft de afgelopen verslagperiode bewezen. Het heeft reeds
zÍjn vruchten aigeworpen in de afronding van
het Trainer-À-cursusboek en het inhoud geven
aan de opzet van het Trainer-B-cursusboek.
Een nieuw Reglement Dispensaties ten bêhoeve van de diverse trainers-cursussenwerd
afgerond en zal in het zogenaamde rode boek
terug te vinden zijn.
De opkomst van de docenten op de docentenbijeenkomst was erg laag. Velen hadden afgeschreven of hadden totaal niets van zich laten
horen. Naar aanleiding hiervan vond er een
opschoning plaats op het docentenbestand.
Betreurd wordt dat de Rayon Technische Commissies nog niet alle optimaal functioneren,
waardoor de achterban van de rayonvertegenwoordiger soms gevaarlijk klein is enlof niet
volledig wordt geinformeerd over het reilen en
zeilen van wat besproken wordt in de commissie.
De afgevaardigde van Rayon Oost, J. Jonker
werd per december Ig87 als kernlid opgenomen met als taak de public relations voor dê
commissie te gaan behartigen naar met name
de verenigingen toe. Áls opvolger van Jonker
werd B. Riemeijer welkom geheten. In januari
1988gaf W. v.d. Sommente kennen niet langêr
als rayonafgevaardigde te willen fungeren. Na
enlge correspondentie met de Rayon Techni
sche Commissie van Rayon Zuid kwam zij met
een nieuwe kandidaat in de persoon van A. de
Laat.

CI'RSUSSEN
Er werden dit seizoenéén Trainer-Bcursusen
zes Trainer-A cursussengehouden. Tevens
werd er in Utrechteen her-examendaggehouden waar alle kandidatenmet een her-examen
van alle gehoudencursussenher-examenkonden afleggen.Tevenswerden op deze dag de
Trainer-B-examens
afgenomenvan de kandil
daten van de Academie voor Lichameliike
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Opvoeding uit Amsterdam.Het insteUenvan
een supervisorper cursusblijkt nu zijn vruchten te gaanafwerpen
in de comOok de rayonvertegenwoordigers
missiezijndezemeningtoegêdaan
enzijnvoor
een voortzettingvan dezeprocedure.Het herschrilvenvan het Trainer-B-cursusboek
en het
maken van de JeugdTrainerBasketbalcursus
heefteen grootdeelvan de tijd vande kernleden opgeslokt.HethernieuwdeTrainer-À-boek
is met ingang van september 1988in gebruik
genomen.
De goedkeuringvoor het houdenvan de Begin
AspirantenTrainerscursusis bij het Ministerie
Welzijn VolksgezondheidCultuur afgewezen
en door W.V.C.omgedooptin een JeugdTrainer Basketbalcursus.
TOERNOOI
CUMC PRÉ-OLYMPISCH
De clinic die gehoudenwerd tijdens de finale
rondevanhet toernooite Rotterdamwaszeerin
trek bij vele Nederlandseen een tientalbuitenlandse coaches.Het niveau van de uitgenodigde docentenwasuitstekenden met name
de AmerikaansedocentH.Brown,wasvanhoog
niveau.Het vele extrawerk, dat hiervoor door
diverse commissÍeledenverrÍcht moest worden,bleekveelvoldoeningte gevenenmagals
v,/ordersuccesvolaangetekend
De commissiesteltzich voor in het komende
seizoente werkenaan:
I. voltooienTrainer-B-cursusboek.
2 uitvoeringgevenaande JeugdTrainer
B-cursus.
3. bijeenkomst
met de docentenen
bijscholing.
4.applicatiecursusRolstoelbasketbal
Trainer.
5.vervolmakenTrainer-A-cursus
6. uitwerkenminibasketbalcursus.cLlrsusMÍnibasketbalTrainer.
AI{DEREÀCTN'TTETTEN
Het docentenbulletinwerd ook dit seizoen
weer gêbruiktom de docentenop de hoogtete
binnen
stellenvan de diverseontwikkelinqen
de commissie.
EXTERNECOÀNAC1EN
Er is overieggeweestmet de Academiesvoor
LichamelijkeOpvoeding over het geven van
de Trainer A enlof Trainer B cursus in deze
instellingen.
Er is contactgeweestmet de BondsScheidsrechtersCommissie
voorhetonderdeelspelregelkennisbij de trainerscursussen
en Tecniek
Coachingbijde scheidsrechterscursussen
Een
D,
De commissieheeft gesprokenmet de MedischeCommissieover de onderdelensportgezondheidsleeren conditietrainingom deze in

de cursussenin te kunnenpassenen ervoor de
benodigdelesurenin te plannen.
Tevenszijn de vergaderingenvan de Nederlandse Sport Fêderatiebezocht die bedoeld
waren voor de contactlunctionarissen
belast
met de opleidingen.
De commissie heeft de KMBO-opleidingte
Rotterdamwaar belangstellingbestaatom het
vak basketbalin het programmaop te nemen.
Ook is hetCIOSte Arnhembezochtin veÍband
voor rolstoelspelers.
met een basketbalcursus
SamenstellingcommÈsie
A.Kallenberg
voorzitter
HJ.Vos
secretaris
L. Lubeek
2e voorzitter
D. de Liefde
kernlid
lid RayonWest
!q
r\d yu,'
vvè!
J.Jonkers
liÀ P:rrnn
hlnnrÀ
L Buderman
C. Smits
lid Rayon Noord-Holland
W. v.d. Sommen

lid Rayon Zuid

BondsScheidsrechters
Commissie
De commissieheeftin de achterliggendecompetitie ernstigte kampengehadmet personele
problemen.Zo bleek reeds in oktober dat P.v,
Vliet, secretaris,wegens werkzaamhedenen
pnvé-omstandigheden
zijn activiteitenvoor de
commissie,met onmiddellijkeingang,moest
beëindigen.De takenmoestenwordenherverdeeld en enigeleden van de commissiewerden geconfronteerdmet niet door hen gecombineerde taken.De commissiewaardeerthet
ten zeêrste dat P. v. Vliet zich bereid heeft
verklaard om alsnogzorg te dragen voor het
vervaardigenvan het'interpretatie-stencil'
ten
behoevevan de scheÍdsrechters.
HetBondsbestuur
heeftbeslotenomeenmedewerker van het bureauals administratiefmedewerker aan de commissietoe te voegen.Deze
beslissingwerd doorde commissie
alspositief
gezien en zal tevens de continuiteitvan de
werkzaamhedenverhogen.
Het eerste personeleprobleem was nog niet
opgelostofhet tweedediendezich reedsaan.J.
vanVoorstmoestompersoonlijke
redenenzijn
werkzaamheden
per 31decemberbeëindigen,
De commissieverheugtzich dat R.Offersvanaf
28januari,op zeer actievewijze de werkzaamheden van J. van Voorst heeft willen overnemen.Mededoordezesnellewisselingbehoefden de beoordelingen
van B-,C- en kandidaat
C-scheidsrechters
nietreveeire vertragen
De commissie,reeds op de hoogte van de
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maal niet opgekomen. Voor dêze gevallen
werd achterai een plausibele verklaring gegeven.
STAGES
De jaarlijkse stage voor scheidsrechters heeft
plaatsgevonden te Papendal op 4 en 5 september. Een aantal scheidsrechters moest helaas
wegens werkzaamheden en vakantiespreiding
afschrijven. De aanv/ezigegastspreker C. Sideris coach van de nationale meisjes junioren
ploeg alsmede van een heren Ere-divisie
ploeg, bleek een zeer prettige en zinvolle
spreker te zijn. Dat zijn zienswijze niet geheel
overêenkomt met die van scheidsrechters en
commissie moge duidelijk zijn. Doch de daarop
voortvloeiende discussiewerd door beide partijen als leerzaam en positief bezien, alhoewel
tijdens de discussie bleek dat de tactische
kennis van een aantalscheidsrechters te gering
De limieten voor de gebruikelijke conditietest
werden over het algemeen goed behaald.
Scheidsrechters opgenomen in de Juniorengroep' moesten aan een verhoogde, FIBAconditie eis, voldoen. De scheidsrechters
welke op Papendal niet voldeden of wegens
werk enlofvakantie niet aanwezig waren, hebben in een te Utrecht gehouden conditielest

dan wel op een andere plaats de gelegenheid
gehad om alsnogaan de normen te voldoen. Als
gevolg van deze testen moest helaas één kandidaat C-scheidsrechter naar het rayon worden
terugverwezen, terwijl die scheÍdsrechters
welke in het geheel geen test hebben afgelegd
niet meer in het Iandelijk programma werden
opgesteld.
Onderdeel van de stage was de dia-presentatie
van de arbitragetechniek onder leiding van C.
van Dishoeck. Het door de FIBA,in de Engelse
taal uitgegeven boekje over arbitragetechniek, zie ook de opmerking hierover onder
'opmerkingen',
werd verhaald. De Nederlandse
vertaling werd als een soort 'handbode'aande
Iandelijke scheidsrechters als een soort bindendê richtlijn meegegeven. Verheugend is
geweest dat de Belgische Basketbal Bond een
'Àrbideel van de Nederlandstalige uitgave
trage Techniek', van de N.B.B.heeft aangekocht
waardoor kostenbesparend kon worden gewerkt.
Op een intemationale-kandidaten stage, georganiseerd door de FIBA te Barcelona, werd
door de commissie J.Ennik voorgedragen. Hij
heeft zijn examen met goed gevolg afgelegd en
kan dientengevolge aan het lijstje van intemationale scheidsrechters worden toeqevoeqd.

.OPLEIDINGEN
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?tssenlaakles1986
TotaalaantalcuÍsu$en
n,
E

tt

F

100

(2)
(16)
(e9)

* Áantalgesl,aagden
per óursus
D,
22
(23)
E
148
(r??)
F
t464
(l4sl)

0
- s
- I

TotaalaantalveBtekte diploma's:
1634( 169l) (is -3,4%)

Tot.

Maximumaantalgeslaagdedeelnemers
D13
(r2)
F28

-29
-27

(1691)

Aantal docenten
Zuid
18
West
t2
Oost
l0
Noord
o
Noord-Holland t 2

Minimumaantalgeslaagdedeelnemers
(1r)
D
I
E6(0)
F1(4)

LZO

1634

-l

60 docentenvoor
I l3 cursussen

(24)
(34)

In januari/februariwerd voor de tweede maal
de opleiding voor rayon-spelregeldocent
verzorgd.Aangemeldwaren dedien deelnemers,
Zêvenbehaaldenhet diploma.Docentenwaren
C.v, Dishoecken P.Bokern.De volgendecursus
zalover tweejaarplaatsvinden,
Eennauwkeurigere aanmeldingvanuit de rayons dient dan
plaatste vinden.
In januariis de scheidsrechters
E-opleiding,na
eenjaar geëxperimenteerdte hebbenmet een
gewijzigdeopzet,geëvalueerdmêt de rayons.
Een aantalschoonheidsfoutjes
zijn weg genomen en de gereviseerdescheidsrechtersEopleidingwerd vastgesteld.
Na de F- en de E-cursusaangepastte hebben
aan de wensenen ontwikkelingenbinnen het

baskêtbalgebeurenis nu de beurt aan de Dcursus.Omdatdit de laatsteregulierescheidsrechtersopleidingbinnen ae IV.S.S.
is en de
scheidsrechterseen optimale bagage dienen
meete krijgen,is beslotende blik te vem:imen.
Contacten zijn gelegd met de werkgïoep
scheidsrechtersopleidingen van de NederIandseSportAcademie.Samenmet dezewerkgroep en de Bonds CommissieOpleidÍngen
dÍent een optimale invulling van de Dopleiding bewerkstelligdte worden.Eind december dient een en ander gepresenteerdte
worden aan de Bondsspelregeldocenten.
Een
expenment van een jaar zal dan gehouden
worden,waarnade cursusbijgesteldkan worden.

In het verslagjaarzijn vier D-cursussengeorganiseerd.
RayonWest
RayonZuid
RayonNoord-Holland
RayonNoord

WÍlnis
EÍndhoven
Amsterdam
Groningen

13gêslaagdedeelnemers
I0 geslaagdedeelnemers
9 geslaagdedeelnemers
7 geslaagdedeelnemers

Het corps Bondsspelregeldocenten
is uitgebreid met B.v,d.Graafen W v, Rosmalen,
Medio april verscheende Nederlandsevertaling van het FIBA boekje over arbitragetechniek.Eenfraaieveelkleuige uitgave,resultaat
van vele maandenhard werken,die de uniformiteit en duidelijkheidin de arbitragetechniek
dient te bewerksteligen.Een boekje wat niet
gemist kan worden door scheidsrechtersop
welk niveaudan ook.Eenwoord van dank aan
de producentenP, Bokem,J. v.d. Graaf,B. v.d.
GraafJ.Thomasen R.Snijdersis zeker op zijn
praars.
Devideo-bandvandeFIBAnaaraanleidingvan
het EuropeesKampioenschap
in Àthene werd
getoondop de stagePapendal.
Eengoed opge-

docentB.v.d.Graaf
docentP.Bokern
docentT.Rolvink
docentH,v. Ek

bouwde band, waarin veel essentiëlezaken
rondom de persoonlijke fouten werden getoond.Voor het begeleidenvan de scheidsrechterseen welkomeaanvullinq.Vele coDiën
^een
zijn verspreid in de hoop dai dit ook
bijdrage tot de verbetering van de scheidsrechterzal geven.
In novemberwerd de commissiegevraagdde
opleiding van juryleden voor het Pré OIympisch Toernooi te organiseren.De opzet, de
Ínhoud en de geinstrueerdedocentenwaren
redelÍjk snel voor handen.De uitvoering,door
de lokale organisaties,liet in enkele gevallen
veel te wensen over. In juni werd de laatste
nnleirlina

efnaran^
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Arnhem
Groningen
Den Bosch
Rotterdam
Amsterdam

:
:
:
:
:

7 geslaagdedeelnemers
I0 geslaagdedeelnemers
8 geslaagdedeelnemers
8 geslaagdedeelnemers
7 geslaagdedeelnemers

Ervaringen opgedaan in deze opleidingen
maar ook luisterend naar de klachten/
opmerkingen van onze arbiters geven steeds
meer grond om te gaan praten over juryopleiding op Topsport- en Damesiiga niveau.
Ook nu werd over het kalenderjaar I98? een
overzicht van de scheidsrechters-opleidingen
in Nederland gemaakt. Gesignaleerd is dat dê
meeste opleidingen door (vrijgestelde) rayonspelregeldocenten gegeven zijn. Van deze
groep mag uniformiteit verwacht worden.
Voor het bijscholen van de rayon spelregeldocenten is gekozen voor 'de berg gaat naar
Mozes-principe'. De Rayon Scheidsrechters
Commissies organiseren een bijeenkomst met
hun spelregeldocenten waarbij de organisatorische zaken door de betreffende commissie
opgepakt worden en de inhoudelijke zaken
door de Bonds Scheidsrechters Commissie.
Een werkwijze met kleinere groepen om te
proberen Iokale trends te signalerenen uit te
bannen.
Bij het werken met en aan diverse overzichten
kwam de duidelijke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen naarboven.Het aantalvrouwelijke arbiters, op niveau, is re tellen op de
vingers van één à twee handen. Ontwikkelingen zullen op gang gebracht gebracht moeten
worden om ook hier de emanciDatieoedachte
te laten klinken.
BEOORDEUNGEN
De commissie ervaart het als verheugend dat
ruim dertig procent meer beoordeiingen zijn
ontvangenover 'A -arbiters.De toenamekwam
voornamelijk tot stand door de inzet van enige
commissarissen alsmede commissie-leden
welke in staat waren rapporten over beide
scheidsrechtersin te dienen. Onze hoop dat
coaches of verenigingsbesturen gebruik zouden maken van de gelegenheid om hun visie
van de aanwezigescheidsrechtersaande commissie kenbaar te maken wordt als mislukt
beschouwd. Slechts een zeer beperkt aantal
rapporten heeft de commissie bereikt, waarbij
de inzending van IB rapporten van H Konings
(Miniware) een uitzonderingwas Desondanks
zal de commissiehet komênde seizoenmet een
nieuw vereenvoudigd rapport de coaches of
verenigingsbesturen in de gelegenheid stellen
de commissieop de hoogte te stellenvan hun
bevindingen.Dat rapportagevan coachesniet
alleen schrifteliik behoeft te qeschieden heeft

docentP Leegwater
docentP.Bokem
docentP.Leeg'water
docent P.v. Vliet
docent P.v. Vliet/P. Bokern
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M. v. Veen, coach van HOI Den Helder bewezen.
Regelmatigwerden de betrokken scheidsrechters en commissies. middels zijn videoopnamen en geschreven mening geinformeerd. De commissie ziet het belang van dergelijke video-opnamen en heeft dan ook in de
beoordelingsgesprekken, waarnodig, gebruik
gemaaktvan deze waarnemingsmethode.
De overige scheidsrechters werden nagenoeg
allen beoordeeld door leden van de commissie
alsmede beoordelaars Naar aanleiding van
rapporten werden met meerdere arbiters eva
luerende gesprekkengevoerd.
CONTACTEN
Op nagenoeg alle ligavergaderingenwas de
commissiedoor één oi meerdere leden vertegenwoordigd. Middels een centrale bijeen
komst met de RayonScheidsrechtersCommis
sies,het bezoeken van enkele van hun vergaderingen alsmede schrifielijke correspondentie werden de contacten met de rayons versterkt.Inhet komendeseizoenzullenonzezijds
deze bezoeken worden voortgezet. Mel de
BelangenverenigingBasketbal Arbiters werden diverse gesprekken gevoerd. Naar wij
hopen zullen deze contacten in de komende
periode geprolongeerdworden.
De commissiebetreurt dat het aantalvrouwelijke scheidsrechtersin het korps slechts één
bedraagt. De commissie verzoekt alle geledin
gen in de bond te willen meewerken aan een
doorvoering van de emancipatie,opdat over
enige jaren het aantalvrouweiijke scheidsrechters aanzienlijk groter zal zijn.
FIBA
Contactenmet veÍantwoordelÍikemensen van
de FIBA werden regelmatig onderhouden. In
het bijzonder werden de contactenverstevigd
tijdens de FIBA-stagete Haarlemin december
en tijdensde voorrondesen finalerondevan het
Pré-OlympischToemooÍin de maandenjuni en
juli.
De nominatiesvan internationalescheidsrechters en commissarissenbleven ten opzichte
van voorgaande seizoenen enigszins achter,
hetgeendoor de commissieals onbevÍedigend
wordt aangemerkt Daarentegenwerd P.Leegwater meerdere malen door de FIBA genominaorÀ

:lc
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leoeerde bii FIBÀ evenementen.
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SI,oT
Bij aanvangvan de verslagperiodewerd de
commissiebenaderddoor een wetenschappevan de FaculteitderBewelijk onderzoeksteam
gingswetenschappen
van de Vrije Universiteit
van
te Amsterdam,onderleiding van Dhr.J.H.Á.
Rossum.Van Rossumverzocht de commissie
medewerkingbij een onderzoekvan stressbij
Dergelijke onderbasketbalscheidsrechters.
zoeken werden reeds verricht bij de Koninklijke NederlandseHockey Bonden de Koninklijke NederlandseVoetbal Bond.De commissie heefthaarmedewerkinguiteraardvanharte
gegeven.De werkgroep heeft schriftelijkaan
alle landelijkescheidsrechtersvragen gesteld
over fysieke belasting alsmede algemene
Verheugendwasde respons
basketbai-vragen.
op deze enquete.Daaropvolgend werden de
activiteiten van twee scheidsrechtersR. de
Bakkeren T. Visser,tijdenseen wedstrijddoor
twee videocamera'sopgenomen.Technische
apparatuurmaaktehet mogelijk om voor, tijdensen na de wedstrijddiversehartfrequenties
vanvldeovastte leggen.Uithetsamenvoegen
hartfrequenties
denkt
het
onderbeelden en
gevoelige
spelsituazoeksteammogelijkstress
tiesin beeldte brengen,Bij het schrijvenvan dit
verslag was nog geen resultaatbekend,doch
te
tijdens de te houden scheidsrechtersstage
Papendalzal door het onderzoeksteameen
tussenverslagworden gegeven. Het onderzoeksteamzal tijdens de komende competitie
haaronderzoekenvoortzetten
Gedurendehet seizoenwerd een aantaljeugdige scheidsrechtersgeselecteerdom toe te
Het
treden tot de zogenaamde
Juniorenclub'.
groep
is
midvan
deze
scheidsrechters
doel
dels extrabeoordelingen begeleiding op langere termijn de kwaliteit van het corps te
waarborgen.Alle kandidatenwerdenregelmatig beoordeeld door een mentor en ingeschaaldin een daarvooropgesteldfasenplan.
De resultatenvan beoordelingenwerden middels een tussentijdsverslagaanalle betrokkenen rnedegedeeld.Wêgens de reeds eerder
genoemdepersoneleonderbezetting
moesten
het
fasenplan
worden
aangepast.
data
in
enige
Vóór het komendeseizoenwordenallekandi
daten op de hoogtegesteldvan hun persoonIijke resultaten.Met deze resultatenzal bij het
samenstellen van het scheidsrechtersprogrammavoor de komendecompetitiezoveel
mogelijkrekeningwordengehouden
De commissieis trotsdat twee leden van het
corps zijn genomilandelijkscheidsrechters
evenementin
neerdom het Rolstoelbasketbal
Seoulte mogenleiden.De commissiewenstJ.
StaarthofenT.Visserveel succesbij dÍt evenement.
De samenwerkingmet anderegeledingenvan
werd door dê commissieals goed
de N.B.B.

beschouwd.De commissiedankt alle medewerk(st)ersvoor hun ingezettetijd en inspanning.
Tijdens de verslagperiodewas de commissie
als volgl samengesteld:
- voorzrller
H.Nanninga
- secretaristot 27 oktober,
P.van Vliet
vacature
- Iid
P.Bokem
- Iid
P.Leeg'water
- Iid tot 3l december
J.van Voorst
- Iid vanaf28januan
R.Offers

BONDSSCHEIDSRECH1ERS
A-scheidsrechters
R.de Bakker
H.Denies
C. van Dishoeck
H. van Ek
J.Ennik
S.Faasen
B.v.d.Graaf
J.C.Herweijer
H.van Houten
E.de Jager
H.Kamêrling
H.Kleersnijder
G.Peeters
A. Rolvink
B.Woudstra
B-scheidsrechters
H.Dijkema
H.van Es
J.Gónning
L. v.d.Gragt
M. Hodenius
H Kastermans
M. Kempers
A. Langkamp
H.van Manen
A. Mafiens
J.Nijdam
C. Papo
H. v.d.Pluym
W. van Roosmalen
R.Ros
H Schoonderbeek
F.Siegerist
J.Staarthof
B Verweij
T Visser
A. de Vroet
M. Zegwaard
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C-scheidsrechters
C, Blankensteijn
R.BenjamÍns
R.v.d.Berg
J.Berkhout
Mw A. Blaauw
J.Bruin
F.van Dael
W. v.d.Esschert

DAMES
EuropaCup voor Landskampioenen
24 september1987,Hoofddorp
- Solnaldrottsfërening
BV Hoofddorp
(Zweden)

P. LEEGI,VÀTER
HEREN
EuropaCup voor landskampioenen
22 oktober lg8?,Keulen(WeslDuitsland)
- Sódertálje(Zweden)
BSCSatumKóln
l6 maart 1988,Orthez,(Frankrijk)
- MaccabiTel Aviv
EIanBeamais
(lsraël)
5 april 1988,Genr(België)
- MaccabiTel Aviv
KK Partizan
(lsraël)
Kwalificatiè EuropeesKampioenschap
29 oktober 1987,Poznan(Polen)
- Finiand
Polen
3 februari 1988,Wuppertal(West-Duitsland)
- Zweder
West-Duitsland

H. de Groot
N,van Hussen
P.Koekkoek
H.Koorenhof
R.Leegwater
J.Luiken
G,Makelaar
P,v.d.Mars
D.van Mui.jden
M. Pennings
R.Potters
B.Salzmann
H.Sanders

DÀMES
EuropaCup voor landskampioenen
I3 januari1988,
(SovjetUnie)
Novosibirsk,
Dinamo
VicenzaPrimigi (ltalië)

B.Timmerman
H.Veenstra
P.v.d.Velde
R.Vermeij
T.VrÍezen
E.Wallaart
N. Wetzels
H.Wijnen

ACTI\'ÍTEI'IEN
FEA-COMMISSARISSEN
J.BERTEUNG
HEREN
EuropaCup voor Landskampioenen
I5 september1987,
DenBosch
NashuaDen Bosch - TJZbrojovka
(TsjechoSlowakije)
EuropaCup voor Bekerwinnaars
l7 december1987,
Leverkusen(West-Duitsland)
- Team Polycell
TSVBayer04
(Engeland)

Koracbokaal
l9 januari1988,
(Engeland)
Manchester
ManchesterUnited , RacingClub de
France(Frankrijk)
Interlandwedstrijden
PréOlympÈch Toemooi
l0 juli 1988,Rotterdam
- GrootBrittannië
Frankrijk

HEREN
PréOlympisch Toernooi
26 juni tot en met I0 juli f988
te Amsterdamen Rotterdam
30 iuni 1988,Amsterdam
- Frankrijk
Zwitserland
- Polen
Sovjet Unie
I juli 1988,Amsterdam
SovjetUnie
Frankrijk
Polen
Zwitserland
2 juli I988,Amsterdam
Frankrijk
Polen
SovjetUnie
Zwitserland
4 juli I988,Rotterdam
- Griekenland
SovjetUnie
5 ittli I aAR R^[êr.l.m

- GrootBrittannië
Joegoslavië
6 juti I988,Rotterdam
- Frankrijk
Italië
8 juli I988,Rotterdam
- WesfDuitsland
Frankrijk
9 juli 1988,Rotterdam
- GrootBrittannië
West-Duitsland
l0 juli 1988,
Rotterdam
- SovjetUnie
Italié

C. ONRUST
HEREN
EuropaCup voor Bekerwhnaan
29 september1987,Den Heider
Direktb.D. Helder - TeamPolycell
(Engeland)
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I december 1987,Kingston (Engeland)
- BasketClub 'lMI'
Team Polycell

0oegoslavië)
16februari1988,Leverkusen(West-Duitsland)
- RAMJoventut(Spanje)
TSVBayer'04
DAMES
EuropaCup voor landskampioenen
I4 januari 1988,Poissy(Frankrijk)
'08
St.Franc.Versailles - DJKAGON
(West-Duitsland)
LilianaRochettibokaal
l3 januari I988,Parijs(Frankrijk)
Rac.Cl. de France - B.FeminileDeborah
(ltalië)
Pré OlympischToernooi
26juni tot en met l0 jufi 1988
tê Amhêm en Rottetdam
Amhem
28juni 1988,
Turkije
West-Duitsland
Finland
Italië
29juni 1988,Arnhem
Turkije
Denemarken
West-Duitsland
Italië
30juni I988,Àrnhem
- Italië
Denemarken
- West-Duitsland
Finland
I juli 1988,Àrnhem
- Italië
Denemarken
Finland

- West-Duitsland

2 juli 1988,Amhem
- Finland
Turkije
- Denemarken
West Duitsland
juli
4
1988,Rotterdam
GrootBnttannië
Italië
5 juli I988,Rotterdam
- WestDuitsland
SovjetUnie
juli
I988,Rotterdam
6
- GrootBrittannië
Griekenland
Rotterdam
8 juli 1988,
- GrootBnttannië
SovjetUnie
juli
1988,Rotterdam
I
Toeonslaviê

- Frankriik

ln ir,li I OAR P^ftêrd.m

Gnekenland

- West-Duitsland

I. ROTTEVEEI.,
HEREN
EuropaCup voor Landskampioenen
23septemberI987,DenBosch
NashuaDen Bosch - HelsinkiYMCA
(Finland)
Parijs(Frankrijk)
l6 december1987,
Rac.Cl de France - ManchesterUnited
(Engeland)

EuropaCup voor Bekerwinnaars
6 januari 1988,KiryatShmna(lsraël)
HapoelGalil Elyon - ScavoliniBasket
(ltalië)
35

ACTIVITEITEN
IhTTERNATIONÀLE
ARBITERS
C. VANDISHOECK
DAMES
EuropaCup voor landskampioenen
I5 oktober1987,
Poissy(Frankrijk)
St.Franc.Versailles - Tungsram(Hongarije)
I6 decemberI987,Praag(Tsjecho-Slowakije)
- AS VicenzaPrimigi
Spada CKD
(ltalië)
Liliana RonchettiBolaal
23 september1987Wuppertal
(West-Duitsland)
- RunksterBC (België)
BeumerTV Wup.
I4 oktoberI987
Clermond- Ferrant(FrankrÍjk)
Às Montlerrandaise - ISKRADeltaJezika
0oegoslavië)
H. ENNIK
DAMES
Junioren
KwaliÍicatie EuropeesKampioenschap
6 tot ên met l0 april 1988te Ágen (Frankrijk)
Hongarije

- Engeland

Juniorente StraatsbuÍg(Frankrijk)
27 tot en mêt 3I december1987
Frankrijk
Spanje
Frankrijk
Spanje

- Engeland
- Engeland
Engeland
- Rêldiê

E. DEJAGER
}IEREN
Koracbokaal
22septemberI987,Brussel(België)

- RacingCl. de France
AS Maccabi
23 september 1987,Brussel(België)
Trane Castors Briane l'Allend-llhabum Clube
(Portugal.)
Zeslandentoemooi
Junioren te Cuenca (Spanje)
27 tot ên met 30 december 1987
- FrankrÍjk
Spanje
- RolaiÀ
Spanje
Fr:nLnik

West-Duitsland
West Duitsland

- Frankrijk

S.FAASSEN
HEREN
Koracbokaal
23 september1987,Giessen(West-Duitsland)
MTV 1846Giessen - ÀS MonacoBasket
(Frankrijk)
9 juni 1987Vittel (Frankrijk)
Frankrijk
Nederiand
Viêrlendentoernooi,Vittel (Frankrijk)
I0 tot en met 12juni 1988
- GrootBrittannië
West-Duitsland
- GrootBrittannië
Fr: nlrriilz
- lMest-Duitsland
Frankrijk

B.V.D.GRAAF
HEREN
Koracbokaal
22 oktoberI987,Oostende(België)
ElizurNatanya(lsraël)
SunairBCO
KwaliÍicatiêEuÍopeesKampioenschapJunioren
La RocheUe(FranIrifi),
5 tot ên met 9 april 1988
- Italië
GrootBrittannië
- Frankrijk
GrootBrittannÍë
Schotland
Frankrijk
Interlandwedstrijden
Heren
4 juni I988,Barendrecht
- ChÍna
Nederland

I.C.rrERïVErÍER
DÀMES
EuropaCup voor landskampioenen
24 september1987,Luxemburg(Luxemburg)
BasketSpoding
DJKAgon'08
(West-Duitsland)
24 februari I988Drisseldorf(West-Duitsland)
- SpartaCKD
DJKAgon '08
(TsjechoSlowakije)
LilianaRonchetti-bokaal
23 september1987Luxemburo
- BasketAstarac
CentsBasket
(Frankrijk)
Interlandwedstrijden
Heren
2 juni 1988,Arnhem
Nederland
China

H.KLEERSI.IIIDER
HERSN
EuropaCup voor Bekerwinnaars
8 december 1987,Limoges(Frankrijk)
LimogesCSPBasketBall - TSVBayer'04
(WestDuitsland)

Koracbokaal
30 september1987,Charleroi(België)
- Nyon Basket
CEPBoigelotCharieroi
(Zwitserland)
2l oktober1987,
Bologne(ltalië)
Virtus Pall.Dietor - NH KGOstrava
(TsjechoStowakije)
6 januari 1988,Madrid (Spanje)
EstudiantesTodages - PAOK(Griekeniand)
DAMES
EuropaCup voor Landskampioenen
9 december I987,Rambouillet(Frankrijk)
St.Franc.Versailles - SpartaCKD
(TsjechoSlowakije)
junioren
KwaliÍicatie Europee Kampioenschap,
16tot en met 18april 1988,Natanya(lsraël)
- RoemenÍë
Israël
Griekenland
IsraëI
KwaliÍicatie EuropeesKampioênschap,dames
I I tot en met I5 rnei 1988,Catanzaro(Italië)
- Israël
Roemenië
- Israël
Zweden
- Roemenië
Italië
- Zweden
Roemenië
lnterlandwedstrijden
I mei 1988 te Catanzaro (Italië)
- Nederland
Italië

J.VANRENEN
TIEREN
EuropaCup voor Bekerwinnaars
(West-Duitsland)
20 oktoberI98?,Leverkusen
- Levski Spartak
TSVBayer'04
(Bulgarije)
2 december I987,Kingston(Engeland)
Team Polycell
Limoges CSPBasketb.
(Frankrijk)

Koracbokaal
22septemberI987,Brussel(België)
- RacingCl.de France
AS Maccabi
(Frankrijk)
23september1987,
Brussel(België)
Tr.CastorsBriane - IlliabumClube
(Portugal)
(Frankrijk.l
l3 januariI988.Villeurbanne
ASVEL
Estudiantes(Spanje)

DAMES
EuropaCup voor Landskampioenen
22 oklober I 987,Diisseldorf(West-Duitsland)
- Solnaldrottsfórening
DJKAgon '08
(Zweden)
l7 lebruari 1988,ClayessousBois(Frankrijk)
St.Franc.Versailles - Dinamo(SovjetUnie)
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HEREN
Kwatlicatie voor EuropeesKampioenschap
5 november 1987,Palmade Mallorca(Spanje)
- Zwitserland
Spanje
(Frankrijk)
4 februari 1988,Parijs
Frankrijk
SovjetUnie
Pré OlympischToernooi,Arnhem en Rotterdam
29juni I988,Arnhem
- \Mest-Duitsland
Italië
juni
30
1988,
Amhem
- West-Duitsland
Finland
juli
2
1988,
Amhem
- Finland
Turkije
juii
4
1988,Rotterdam
- GrootBrittannië
Italië
juli
5
I988,Rotterdam
- Griekenland
Frankrijk
juli
B
1988,Rotterdam
- West Duitsland
Frankrijk
juli
l0
1988,Rotterdam
- GrootBrittannië
Frankrijk
Interlandwedstrijden
25oktober1987,
Gelsenkirchen
(WestDuitsland)
- Nederland
West-Duitsland
26 oktober 1987,Venray (Nederland)
Nederland
West-Duitsland
SuperCup te Dodnund (ïllest-Duitsland)
26 tot en met 28 mei 1988
Drie wedstrijden
2 juni 1988,Arnhem(Nederland)
- China
Nederland

B.ïVOt DSTRÁ
I{EREN
Ewopa Cup voor Bekerwinnaars
l9 januariI988,Kingston(Engeland)
- TSVBayer'04
Team Polycell
(West-Duitsland)
Koracbokaal

(Engeland)
22septemberI987,Manchester
Manchester
United - Panionios
(Griekeniand)
I4 oktoberI987,Berlijn(WesfDuitsland)
(Spanje)
Charlottenburg
CAI Zaragoza
Interlandwedstrijden
20april I988,Orleans(Frankrijk)
Frankrijk
Nederland
Toernooite Orleans(Franlaijk)
2l tot en met 24 april 1988
- Frankrijk
Polen
- Zuid Korea
Zweden
- Zweden
Frankrijk

Kwalilicatie toernooiEuropêesKampioenschap,
Charlêroi (België),
8 tot en met 12 septernber1987
Oostenrijk
\Males
Relrrió
- Oostenrijk
- Wales
Hongarije

DAMES
Europa.Cup voor landskampioenen
3 decemberI987,Versailles
(Frankrijk)
- Jedinstvo
StadeFrancais
0oegoslavië)
I I lebruari 1988,Vicenza(ltalië)
Vicenza-KKKKJedinskvo-Aida(Joegoslavië)
LilianaRonchetti-bokaal
2 december 1987,Parijs(FrankrÍjk)
Rac.CL de France - KKPartizan
0oegoslavië)
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Redactiecommissie
De redactiecommissiewerd gedurenden het
verslagjaarbemanddoor J.Bergsma.De com
missieverzorgdeop adequatewijze het N.B.B.
Niêuwsin het bondsorgaanFull Court Pressên
het N.B.B.Media Nieuws (voorheen N.B.B.
Press),het wekelijks nieuwsbulletinbestemd
voor de massamedia.
De totstandkomingvan
deze producten vond plaatsin goede samenwerking met het Bondsbureau.
Reedsvoor het
einde van het verslagjaarmaakteJ. Bergsma
kenbaarde activiteitenvan de commissieinhet
seizoen1988/1989
niet meer te kunnenvoodzetten.Beslotenwerd de activiteitengeheelop
het Bondsbureaute latenplaatsvinden,

Commissie
BegeleidingClubs
In het verslagjaar heeft de commissie zich
wederom bezig gehouden met het adviseren
aan verenigingen en individuele leden op het
terrein van het fiscaal , financieel- en verenigingsrecht. Ook werden adviezen gegeven op
het gebied van het arbeidsrecht.
De commissie heeft bemerkt dat er interesse
bestaat in wederom enige lezingen met discus
sie op bovengenoemd terrein. Onderzocht
wordt of deze interesse in brede kring ook
Wij hopen u in het volgende verslagjaardaar
van de resultaten te kunnen vermelden.
De Commissie Begeleiding Clubs bestond ook
in de afgelopen verslagperiode - sinds haar
opnchting - uit:
A. Marcus
voorzitter/secretaris
lid
H. Blom
- lid
A. Helmig

BondsJeugdcommissie
Tijdens de vijf vergaderingen van de commissie zijn vele direct op activiteiten en evenementen,als op beschouwingen en reglementen
gerichte onderwerpen aan de orde geweest.
De commissieledenhebben in voorkomende
gevallen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zich te laten bijstaan door deskundigen
binnen het betreffende rayon.

In het verslagjaarzijntweeextrabijeenkomsten
belegd in combinatiemet vertegenwoordigers
van de diversecommissiesStimuleringBasketbal Deelnameinzake opzet en planning van
activiteitenin het kader van de zogenaamde
spin-up/spin-offvoorafgaand,
tijdensen na het
Pré OlympischToemooÍ.
Doorde commissieistijdensde vergadenngen
aandachtbesteedaande volgendeonderwerpenl
Minibasketbal
o Gewijzigdespelregels(vertalinguit het Engels) en interpretatiedaarvan;
. lnternationaleactiviteiten.
De voorzittervan de commissiebracht een
werkbezoekaande intemationalejamboree
te Spanje.Belangrijksteconclusiestot nog
toe:
- voor Nederlandis de organisatievan een
intemationale jamboree financieel niet
haalbaarzondersponsoring;
- deelnameaaneenjamboreein een naburig land is aante bevelen;
- hernieuwde discussieinzake de ÍilosoÍie
van minibasketbalis gewenst (tweesporenbeleid).
Plannenom ook in Nederlandte komen tot
de organisatievan een nationalejamboree
zijn er wel:met de opzetis een voorzichtige
startgemaakt.
cursus(MBT).
r Mini-Basketbal-Trainers
Gedurendehet verslagjaarzijn in onderstaandeplaatsencursussengeorganiseerd:
Emmeloord, Lelystad, Hoom, Spijkenisse,
Brunssum,Valkenswaarden Maastricht.
Te Drachtenvond eenscholingsbijeenkomst
voor nieuwedocentenplaats
In Zutphenwerd een bijscholingsbijeenin RayonOost
komstvoor certificaathouders
georganiseerd.
Ruim 40 personenhebben
hieraandeeigenomen.
o Inhoud en evaluatie Nationaal Jeugdplan
(PlanHeger).
r Nederlandse
Jeugdkampioenschappen.
o Jeugdclinics
(Nike/Sportlife).
o Werkgroep NationaleJeugd.
Namensde commissiemaakteC. Heymel
deel uit van dezewerkgroep.
Dezewerkgiroepfunctioneertnog niet optimaal,en met nameaande belangirijksteopdracht,te weten het uitzettenvan een lijn
voor elke leeftijdscategone
inclusiefselectiemogehjkheden
en activiteiten-pakket,
is
nog te incidenteeiaandacht
besteed.
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. Passerelle.
Aan dit voor de derde keer tijdens de Haar,
lem Basketbal Week gehouden toernooi
werd deelgenomen door alle rayons, hetzij
met specifieke selectieteams, hetzij met
combinaties van verenigingen. Het toernooi
op zich was geslaagd. Besloten werd dat
deelname met rayonteams alleen zinvol is als
het verschijnsel Passerelle(met name regels
en interpretaties daarvan) in de eigen rayoncompetÍtiesworden ingevoerd en als er een
duidelijke lijn ontwikkeld wordt in het landeIijk selectiepatroon met betrekking tot de
nationale jeugdteams (passerelle, kadetten,
irniaron

inna

ar:nia

\

Tevens zullen de hnanciëleconsequenties
vanhetinvoerenvande categoriePassarelle
duidelijk moeten zijn. Algemene conclusie:
komend seizoengebruikenom in rayonste
êvnêrimÁntêrÀn

o JeugdOlympischeDagen(JOD).
Het is de NBBna vele pogingen uiteindelijk
gelukt om basketbalgeplaatstte krijgen op
het activiteitenprogramma
van de door het
NederlandsOlympischComité om de twee
jaar te organiserenJeugd Olympische DaÈen gunstígresultaatmede gelet op het leit
datdezedagensindsI98?eeninternationaal
karakterhebbengekregen.De belangrijkste
uitgangspunten (naast de algemeen bekendeOlympischegedachte)zijnonderandere dat, wat de transportenbetreft, kan
worden deelgenomenmet verenigingsteamsen dat de deelnêmêrsafkomstigmoeten zijn uit de categoriedie qua leeftijd nog
nÍet in aanmerkingkomt om aaninternationalewedstnjdendeel te nemen.
De commissiebesloot te gaan deelnemen
met de catêgoriemeisjes(aspirantenleeÍtijd
n.<cÀrêllê\

Helaasheefthet NederlandsOlympischComité 1988afgezienvande organisatievan de
nationaleJeugd OlympischeDagen.Inmid,
delsis de NBBweluitgenodigdomvoor 1989
rran do n:rtii

ta ziir

o Meisjein de sport.
De problematiek met betrekking tot het
meisjesbasketbal
in het algemeenen die van
de juniorenin het bijzonder,is groot In het
komende verslagjaarzal de commissiede
volgendevoorstellengaanonderzoekencasu quo in behandelingnemen:
- opstellenvaneenstimuleringsplan
in overleg met de bestaande
commissies
Stimulering BasketbalDeelname
- analysevan oorzaken:eventueelstageproject voor universiteiti
- conclusiesen aanbevelingen
afgeleiduit
het marketingrapportvan de NBB.

o Jeugdkamp Papendal.
Te weinig publiciteit vooraí en daardoor te
weinig aanmeldingenzijn er de oorzaakvan
geweest dat er dÍt seizoen slechts één kampweek plaatsvond. Aantal deelnemers 66.
Voor de bijna geheel nieuwe kampstaf een
leerzame ervaring.Onder de deelnemersis
na afloop een enquête gehoudên. De resultaten daarvan hebben een goed inzicht gegeven over de wijze waarop door de jeugd het
gebodene wordt ervaren.De voorlopig belangrijkste conclusies waren
- naast basketba] ook aandacht voor andere
activiteiten;
- andere activiteitên voornamelijk richten
op anderesportenrgenoemdwerden volleybal, taíeltennis,softbal,zwemmen, frisbee en
American footbal,
- binnen het basketbalprogramma vêel aandacht besteden aan specialisatietrainingen
bijvoorbeeld guards, forwards, centers;
gekozen All Star{eams laten spelen tegen
uit te nodigen teams van buiten;
- geen vaste coach/leider per groep maar
circulatieschema.
In het algemeen kan worden gesteld dat het
kamp 1987 vanwege de slechte weersomstandigheden geen goed beeld heeft opgeleverd van de optimale mogelijkheden. Besloten is na afloop van het kamp 1988zeer
uitgebreid te evalueren over alle aspecten
van het jeugdkamp, waarbij ook onderwerpen als accommodatiePapendal(met name
de kosten),vergoedingsmogelijkheden,
staf
leden, algemene filosofie, verhouding basketbal - andere activiteiten, inbreng deelnemers en dergelijke aan de orde zullen komen.
. Jubileum-activiteiten.
Rayon Oost:
5 reg'ionaletoemooien te
respectievelijk Nijmegen, Rijssen, Enschede,
Zevenaar en Urk waaraan
in totaal werd deelgenomen door ruim 800 mi,
ni's;
- District Haarlemr toernooi te lJmuiden
waaraan in totaal werd
deelgenomen door 160
mini's,al dan niet lid van
de NBB:
- Rayon West:
toernooi te Soest,
Opmerking:
Rayon Noord heeft de beschikbare middelen besteed
voor de aanschafvan een demontabele basketbalinstallatie. District Noord-Holland
Noord heeft de middelen gebruikt in het kader van promotie rondom in het oosten van
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het district georganiseerde
dames-interlandwedstrijden.
In Rayon Zuid werden Ín het kader van het
jubileum de volgende activiteiten georganiseerd:
o ClinÍc te Meerssen: 108 deelnemers (mini's
en aspfanren.)
o Clinic te Sasvan Gent:60 deelnemers (mini's,
aspiranten,kadêtten en junioren);
o Jeugdfestijn te Bergen op Zoom: 40 deelnemers (mini's, aspiranten);
. Extra activiteiten passerelle-deelnemers: 90
deelnemers.
o Koninklijke Nederlandse/Nashua-toernooi
- Incidentele medewerking bij de organÍsatie van dit door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Leraren Lichamelijke Opvoeding en door Nashua gesponsorde jaarlijks te organiseren landelijke
toernooivoor scholenvoor voortgezetonderwijs.
Ook bij dejaarlijkse evaluatie daarvan speelt
de NBB een belangnijke rol. Algemene opmerkingen:
- een duidelijke ingang bij het onderwijs;
door de speciheke opzet van het toernooi
worden veel Ieerlingen bereikt met name
1,óól

h ióf-h.

cL óthr

llê/c

- de activiteit is voor het onderwiis
kosteloos;
continuÍteitis gewaarborgd:
- deelnemende scholen kunnen 'gratis' gebruik maken van de mogelijkheid op de
eigen school een basketbal-clinic te laten
verzorgen.
o Pré Olympisch Toernooi
ln nauwe samenwerking met de commissies
Stimulering Basketbal Deelname heeÍi de
commissie plannen ontwikkeld in het kader
van de zogenaamde spin-up/spin-offactiviteiten voorafgaand, tijdens en na het
Pré Olympisch Toemooi.
In eêrste instantie werden door de commissie uitsluitend activiteiten gepland voor de
doelgroep minibasketballer.
Op zeernadrukkelijk verzoek van de organisatoren van het Pré Olympisch Toernooi is
daar in een Iatere fase de doelgroep brugklassers(13-14jaar) aan toegevoegd.
Voor de categorie mini-basketballers werd
een meerjarenplan tot en met 1992 ontwikkeld, gericht op de doelgroep basisonderwijs met name voor de groepen zeven
en acht daarbinnen. Het gefaseerde meerjarenplan bestaat uit de structurele opbouw
van de elementen demonstratie, kennismakingscursus ên toemooien, direct gekoppeld
aan de aanwezigheid van een lokale schoolsportcommissie en de verplichte deelname
aan het project door de lokale basketbal-

vereniging(en) uit oogpunt van een gewaarborgde follow-up.
Ter ondersteuning van de verplichte verenigingsinbrengis in overlegmet de commissie
een kennismakingscursus ontwikkeld bestemd voor het kader direct betrokken bij
het onderdeel kennismakingscursus. Na
toetsing van deze cursus in de praktijk (in
Rayon Oost) zal de cursus een vast onderdeel gaan uitmaken van het totale beleidsplan'BasketbalBasis-Onderwijs.
ln eerste instantie is in overleg met de
Koninklijke Nederiandse Vereniging voor
Leraren Lichamelijke Opvoeding een inventarisatie gemaakt van alle in ons land aanwezige specifieke schoolsportcommrssles.
Door gebrek aan financiële middelen (een
zeer geinteresseerde sponsor haakte in de
eindfase af) heeft de commissie zich beperkt
tot de mogelijkheid om de eerste fase van
het plan uitsluÍtend uit te voeren in of in de
directe omgeving van de vijf Pré Olympisch
Toernooi plaatsen. Helaas is alleen in de
steden Amhem en Rotterdam met de voorgestelde formule gewerkt, in een later stadium op sterkere schaal ook nog met veel
succes in Beneden-Leeuwen.Een pretentieuze poging van het Rayon Noord en via
een aan alle in het rayon aanwezige scholen
voor basis-onderwijs gerichte mailing te bewerkstelligen dat ook in het noorden met het
plan een start kon worden gemaakt is wegens gebrek aan belangstelling op dat moment (te laat in het seizoên) niet gêslaagd.
Wat de verslaggeving van de praktijk van
het project betreft beperken v/e ons hier tot
de meest sprekende voorbeelden in de steden Arnhem en Rotterdam. Arnhem: aan de
demonstratielessen werd door ruim 2000
Ieerlingen van 52 verschillende schoien
deelgenomen. Aan de hierop aansluitende
kennismakingscursussenonder auspiciën
van de drie Àmhemse verenigingen werd
door 300 leerlingen van 35 schoien deelgenomen.
Het project werd afgesloten met tweê toernooien waaraan naast schoolteamstevens
verenigingsteams konden meedoen.
Rotterdam:Aan de demonstratielessenwerd
deelgenomen door circa 4000leerlingen van
circa 70scholen.Wijkgebonden vonden met
medewerking van bijna alle Rotterdamse
verenigingen een aantal toernooien plaats.
De winnaars van deze toemooien, alsmede
de winnaars van toemooien uit steden rondom Rotterdam,speelden op het Schouwburgplein in het centrum van Rotterdam een
halve-fïnale toemooi, verspreid over enkele
weken. Het absolute hoogtepunt was uiteraard de finale, als voorwedstnjd van Sovjet

40

Unie-Spanje,gespeeld op het center-court
van het Ahoy-sportpaleis.Dê toespraaken
prijsuitreikingverzorgddoor RobertBusnel,
voorzittervan de FIBAen sindsmensenheugenispropagandistvoor het mini-basketbal,
gaf het geheel een feestelijk getinte afsluiting.
Zowel wat Arnhêm als Rotterdambetreft is
veel dankverschuldigdaande respectievelijke dienstenvoor lichamelijkeopvoeding,
cn^rr

ên rê^rê.tiê

De activiteitenmet de doelgroepbrugklassers hebben bestaan uit het spelen van
scholentoernooienin ol rondom de Pré
OlympischToemooiplaatsen.
De respectievelijkewinnaarszowel bij de
jongensals bij de meisjes,namentijdenshet
eindtoernooi te Rotterdam deel aan een
tweedaagste Rotterdam(sporthalKralingen)
georganiseerdeindtoemooi.
Gedurendede verslagperiodewasde commissieals volgt samengesteldl
P.Brouwer(voorz.) : Bondsbestuur
E.Halewijn(secr.) : Bondsbureau
M. Kuypers
:Rayon-Noord
J.Herblot
DistrictAmsterdam
J.Kaper
C.Heymel
r DistrictHaarlem
M. Groot
: Distr.N.-Hol.Noord
' D.,,^llt^^+
M. Bathuyzen
M. Loeffen
:Rayon-Zuid

IEUGDKAMPIOENSCTIAPPEN
Junioren
De wedstnjden om het Kampioênschapvan
Nederlandvoor clubteamsMeisjesen Jongens
Juniorenwerdengehoudenop 14mei 1988te
Leidschendam
en op 2l mei 1988te Beek en
Donk. De organisatiewas respectievelijk in
handenvan RayonWest en RayonZuid.
De eindstanden:
Meisjes
L HOIDen Helder
2. JollyJumpers
3. MSVNoordwijk
4 BV Groningen
5. BlackEagles
Jongens
L DirektbankNoordkop
2 SoWhat
3. Áhoy' RZ
4. BV Groningen
5. NashuaDenBosch
Kadettenen Àspiranten
De wedstrijden om het kampioenschapvan
Nederlandvoor clubteamsMeisjesen Jonqens

Kadettenen Aspirantenwerden gehoudenop
28 mei 1988te Enschede.De organisatiewasin
handenvan RayonOost.
De eindstanden:
MêisjesKadetten
l. Kolf& Molijn Orca's
2. BV Leiderdorp
3. LandslakeLions
4. Exercitia
5. BV Souburg
JongensKadêtten
L BV Leiderdorp
2. WilskrachtSNL
3. Flash'82
4. Koli & Molijn Orca's
5. Mustangs
MeisjesÀspiranten
L HOIDen Helder
z. llroon t5

3. The Dragons
4. BV Souburg
5. Amical
JongensÀspiranten
1. So\Mhat
2. ElementumGE
^-^..1;^-^
ve. C
r P^U^ r* ) L ui ar s^ ^v o
rrdlridr Lr

4. BiackEagles
5. Verheyen
PlanHeger
Het eindtoernooiPIanHegerwerd gehouden
op 4 en 5 juni 1988in Rotterdam.De organisatie
wasin handenvan RayonWest.
Eindstanden:
Meisjesl(adetten
I RayonOost
2. RayonNoord-Holland
3. RayonWest
4. RayonZuid
5. RayonNoord
JongensKadetten
I RayonWest
2. RayonNoord-Holland
3. RayonOost
4. RayonZuid
5. RayonNoord
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Stimulering
BasketbalDeelname
Het meestbelangrijkekenmerk van het werkplan StimuleringBasketbalDeelname(S,B,D,)
is
de flexibiliteit om binnen een ruim opgesteld
landelijkraamwerkplaneigenprioriteitentoe te
kennen aan activiteiten,die voor de betrefiende beleidsbepalersvan belang zijn in het
kader van rayon-,reg"ionaal-of lokaalstimuleringsbeleid.
Depraktijkheetlde afgelopenjarenoverduidelijk aangetoonddat dezevoor het stimuleringsbeleid gekozen werkvorm, uit oogpunt van
decentralisatie,
een goede is.
Ondanksdeze conclusiebestaater een toenemende behoefteom met de rayonstot onderlinge afstemmingvan uitgangspuntente komen, zowel met betrekking tot de normering
van voorwaarden,subsidieregelingen,administratievebepalingen,alsmede tot landelijk
vastte stellenbeleidsuitgangspunten
casuquo
prioriteiten,bijvoorbeeld gekoppeld aan de
actie 'Sport,zelfsik doe het' van het Ministerie
van Welzijn,Volksgezondheiden Cultuur.
In dit kaderzijnte noemenspecifiekeprojecten
gericht op de jeugd (bijvoorbeeldbasisschool
midlife-sporter(35+),de vrouw
kennismaking),
in de sport (meisjes14-18jaar) en etnische-en
culturelegroepen.Voor I988zijnonderstaande
pilot-projectenaangevraagdwaarvoorinmiddels door het ministeriesubsidieszijn toegekend:
a. Midlife-sporter:RayonOost,DistnctAmsterOrganisatie

ste iaken voor de binnenkortsamente stelIen landelijke CommissieStimuleringBasketbal Deelnameer reeds liggen.
In voorgaandejaarverslagenis altijd veel aandachtbesteedaande inhoudelijkekant vanhet
werkplan S.B.D.,alsmede aan de wijze van
samenwerkingtussenbond en rayon,traditioneel beslotenmet een oveÍzicht van activiteiten per onderdeel,plaatsen rayon,
Er van uitgaandedatzowelde werkwijzeals de
inhoud van genoemdlandelijk raamwerkplan
inmiddelsbekendzijn,is in dit verslaggekozen
voor een overzichtwaarin verhoudingenzijn
weergegeventussende per rayon,/district,op
basis van toegekendesubsÍdies,ontwikkelde
activiteiten.
De
ongetwijfeld
vele
verenigingsstimuleringsactiviteiten,
welke niet bij het eigen rayon zÍjn aangemeldof waarvoor geen
subsidie is aangevraagdcasu quo verstrekt,
zijn buiten dezeoverzichtengehouden.
L Verhouding(uitgedruktin percentages)tussen niet-gesubsidieerdeuitgaven (bijvoorbeeld eigen bijdrage vereniging,sponsorbijdrage, subsidie gemeente en dergelijke) de
verplichte eigen bijdrage van het rayon/
district en de vanwege de N.B.B.verstrekte
subsidies(Stichtingde NationaleSporttotalisator, eÍgen bijdrage en incidenteleactiviteitensponsonng).
Uit dit overzichtvalt afte leiden dataanéénvan
de subsidievoorwaarden,
te weten de aanvrager dient minimaal30procentbij te dragenvia
eigen verkregenmiddelen,ruimschootsis vol-

Eigen bijdrage
vereniging/
gemeetrten
en dergelijke

Eigen
bijdrage rayon/
district

Noord
Oost
Amstêrdam
Noord-Holland-Noord
HaaÍlem
West
Zuid
N,B.B,

52,6
41,5
34,9
60
80,9
62,7
40,3

I1,4
I3,8
\2
I6,5
4,5
8,8
I3,6

Gêmiddeld

49

10,5

dam en DistrictHaarlem
b. Etnische-en Culturelegroeperingen:District
Amsterdami
c. Jeugdsport:LandelijkN.B.B.-project.
Op grond van de behoefte aan landelijke
afstemmingkan gesteldworden dat de eer-

N.B.B.
subsidie

36
447

53,1
,? R

14,6
28,5
46,r
I00
40,5

daan het gemiddelde daarvan ligt op 49 procent
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II.Verhoudrng(uitgedruktin percentages)tussen dê verplichte eigen bijdrage van het
rayon/district en de vanwege de N.B.B.verstrekte subsidies.Opmerkino; In dit en alle

hierna volgêndê overzichten is geen rekening
meer gehouden met de verplichte eigen bijdrage van de verenigingen zoals opgenomen
in overzicht I.
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Organisatie

Subsidie-aandeel
rayon/district

Subsidie.aandeel
N.B.B.

Noord
Oost
Amsterdam
Noord-Holland-Noord
Haarlem
West
Zuid
N,B,B,

24
23,6
18,4

76
76,4
81,6
58,6
76,3
?6,5
77,2
100

Totalen

20,6

4 14

23,7
22,8

79,4

IILVerhouding(uitgedruktin percentages)tussen het door de N.B.B.,
rayons en districten
verkregenaandeelvan het beschikbarestimuIerinqsbudqet
OÍganbatie

Subsidièpêrc.

Noord
Oost
Amsterdam
Noord-Holland-Noord
Haarlem
West
Zuid
N.B.B.

14,5
17,8
5,4
7,1
2,7
l8
18,1
16,4

Overbodig is wellicht op te merken dat in
vergelijking met de rayons Noord,Oost,West
en Zuid de percentagesvan de districtenAmsterdam,Noord-Holland-Noord
en Haarlemdienen te wordenopgeteld.
IV. Verhouding (uitgedrukt in percentages)
tussende in de begrotinggeraamdêen werkeliilu o inl,nmcron

Inkomsten

Geraamd

llVerkelijk

Eigenbijdragerayon/drstrict
Eigenbijdrage N.B.B.

2I,4

20,6

tot

teo

(nnncnrhi

l5,s
33,9

30,7
24,8

irlreno

Subsidie S.N.S.

Twee factorenzijn van grote invloed geweest
op de berekendeverhoudingte weten
I. verdubbeling van het sponsorpercentage
door de inbreng van 'Sportlife'ten guste
van het onderdeelclinicsen

2. korting van bijna tien procent op het S.N.S.subsidie.

V. Verhouding(uitgedruktin percentages)tussende in de begirotinggeraamdeenwerkelijke
urrgaven.
IlVerkelijk

Geraamd

Uitgaven

23
70
7

Voorlichting
Activiteiten
Materiaal

I I,9
80,8

Dit overzichtgeeftaandatmet namehet ontwikkelen van meerdere activiteiten ten koste is
gegaan van het ten uitvoer brengen van het
onderdeelvoorlichting.
VL Verhouding (uitgedrukt in percentages)
tussende per rayon/district beschikbaargestelde middelen ten behoeve van de in overzicht V qenoemdeonderdelen,
Organisatie

Subsidie
voorlichting
cc

Subsidie
activiteitelr

Subsidie
nratêrialên
en dergelijke
27,6
1,8

66,9

Noord
Oost
Àmsterdam
Noord-Holland-Noord
Haarlem
lMest
Zuid
N,B.B.

0,4
6,7
30
0,3

Totalen

I1,9

r00
97,7
79,4
89,3

o,

20,2
21

91,8

70

80,8

'ta

VIL Verhouding (uitgedrukt in percentagês)
tussende in de begirotinggeraamdeen werkelijke uitgavenexpliciet met betrekking tot het
onderdeel'Activiteiten'.
Onderdeel
Verenigingsprojecten
Schoolprojecten
Witte Vlekken
Demonstraties
Kader
Clinics

Geraamd
31,9
14,2
4,4
I,8
4L

38,9
44

Opvallendin dit oveÍzichtis uiteraardde verhoudingsgewijsenorme toenamerichting clinics, alsmedeeen even groot dalingspercentage met betrekkingtot het onderdeelvereniainncnrnianron

Aangenomenkan worden dat een verschui-

IlVerkelijk
16,4
19,8
1t

;;
54,1
4,6

ving ten gunstevan het onderdeelschoolprojectenmet circazesprocentis ontstaan
doorde
extraaandachtvoor kennismakingsactiviteiten
op de basis-scholenin het kader van de voorbereidingsfasevan het Pré Olympisch Toernooi (P.O.T.).
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VIIL Verhouding (uitgedrukt in percentages)
tussende per rayon/district beschikbaargêstelde middelen expliciet met betrekking tot
het onderdeel'activiteiten'.
45
Witte
Verenigings School
projectén projecten Vlel*en

Organisatie
Noord
Oost
Amsterdam

I t,5
31,4

N.-Holland-Noord

41,3

Haarlem
West
Zuid
N,B.B.

34,1
13,4
t8,2

Totalen

I6,4

Kader

Clinics

7,5

44,9
47,I
68,5

36,1
]',1

'tt

cI

Algemeen

,ol

2t,3

44,6

at c

t2,2

1,9

16,6

Rll

75,4

t,2

104

54,1

D( Totaaloverzichtvan de verhoudrngen(utgedrukt in pêrcentages)tussende per rayon/
districtbeschikbaargesteldemiddelenten behoeve van alle in het kader van S.B.D.
beschik'
baar qesteldebudoet.
OÍganisatiê

Voor- Veren
lichting proi.

Noord
5,5
Oost
23,7
Amsterdam
N.-Holland-Noord 2,3
Haarlem
0,4
West
6,7
Zuid
30
N,B.B.
0,3
Totalen

I1,9

7,7
23,4
40,3
27,t
t2
t2,3
13,3

School llVitte Ihder
proj. Vlekken
24,t
9,8

3,9

Clinics Algern Materiaal
diversen

s

30,r

27,6

2,4

35

lf

?] R

AAq

2S
16,9
27,9
8,3

2R4

20,2

ltt

494

1,3

I 1,3

15,9

t1

34,7

3,2

69,2

22,6

43,8

3,7

70

7,3

X. Totaal overzicht van alle percentagesper
onderdeel, per rayon/district van het totaal
beschikbare
budgetS.B.D
Organisatie
Noord
Oost
Amsterdam
N.-Holland-Noord
Haarlem
West
Zuid
N B.B
Totaal

Voorl.
0,8
4,2

Ver. School l,Vitte Kader Clinics Algêm. Mat. Totaal
proj. proj. Vlekken
div'
1,2
4,2

3,4
I,7

0,7

0,8
0,4

l7

0,2
1.2
5,5
l1,9

2,8
0,7
2,2
2,2

2,1
0,5
5
I,5

13,3 15,9

4,3
6,3

4
0,3

'17

'7|

--2
--0,2

2

0,9

3,2

I7,8

2
8,9
6,3
I I,3
43,8

--3,7

0,5
0,7
0,4
t,4

I8
l8,l
16,4

3,7

7,3

I00

9'7

In nauwe samenwerkingmet de BondsJeugd
Commissiezijn plannenontwikkeld in het kader van de zogenaamdeSpin-up casu quo
SpÍn-Offmet betrekkingtot het Pré OlympÍsch
Toemooi.
Uit bovenstaandeoverzicht blijkt dat gedurende het afgelopenseizoenweer veel aandacht is besteed aan de door de frrma'sWarmÍng Up Sports B.V. (Nike) en Maple Leaf
(Sportlife)gesponsordejeugdclinics.
Het totaal aantalgeorganiseerdeclinics is inmiddels opgelopen tot 78. Met succes is de
clinicformulete 's-Gravenhage$umpers) toegepastmet een grote groep seniorenals voorIoper op de te ontwikkelenactiviteitenin het
kader van dê Midlife-sporterprojecten.

Reglementscomrnissie
In de onderhavige verslagperiode heeft de
commissie enige malen te Amersfood vergaderd. Daarnaastis er veel onderling gecorrespondeerd. De commissie heeft de uitvoering
van de plannen, zoals in het vorige jaarversiag
verwoord, gestart en denkt in de Àlgemene
Vergadering van juni 1989 een voorstel tot
wijziq'ing van de statuten te kunnen indienen.
Een ontwerp-voorstel zal geruime tijd tevoren
naar rayons en liga's worden toegezonden met
het verzoek dit met hun afgevaardigden vooraf
reeds te bespreken. Eventuele opmerkingen
kunnen dan in het definitief voorstel worden
verwerkt.
Tijdens de verslagperiode heeft het commis
sielid M. Pijpers zich helaas wegens drukke
werkzaamheden genoodzaakt gezien zich uit
de commissie terug te trekken. Tussen Bondsbestuur en Rayon Zuid is overleg gaande tot
vervulling van de ontstane vacature.
De commissie bestond oD I iuli 1988uitr

A. Helmig
G.Brinkman
E.Kropf
A. de Vroet
F.Piccard

voorzitter
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FINANCIEEL
VERSLAG

Verslagvan de
FinanciëleCommissie
over het boe$aar1987
Het financieelverslag over het boekjaar 198?
geeft voor de FinanciëleCommissiegeen aanIeiding tot verdere toelichting c.q, commenDe commissiekan instemmenmet hêt voorstel
van het bestuur om het exploitatie-overschot
toe te voegen aanhet eigen vermogen.
De commissievezoekt de Algemene Vergadering dechargete verlenen aan de Penningmeester met betrekking tot het gevoerde financiëlebeleid over 1987.
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NederlandseBasketbalBond l
50

ACTTVA
Vastgelegdemiddelen
Gebouw
Verbouwing
Inventaris:meubilair
kantoormachines
Auto's
Overige inventarissen
Basketbalvloer

3l december1987

3l december1986

289356
6.754
8.545
33.477
8.4r6

299.068
9.006
1Eat

37.t27
22.0t8
I
70.000

60.000

445.344

406.548
Vlottende middelen en overlopende posten
Voorraden
Debiteuren
Verenigingen en rayons
Voorschotten
Vooruitbetaaldebedragen
Al: VooÍziening
dubieuze debiteuren

78.276
5s.229
I0r287
3.249
76.3r6

46.366
43630
r 15.880
2.871
30.8r9

314.357

239.566

20000

2r.000
218.566

294.357

Geldmiddelen
Kas
Postbank
AMRO-Bank reke ng courant
ABN-Bank- rekeningcourant
Deposito's

4.756
29929
r5.257
r.000
700.000

2.754
46.381
76202
L l09
650000

750.942

776.446

r.47?.35r
-

l.4I4.8s2
i-

F

d

BalanS per 3l dgCgmber

1987 (inNederrándseeÍurdens)
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PÀSSIVA
Eigen Vermogen
VermogenN.B.B.
Voordelig saldo

3l december1987

3l december1986

650.679
1969

615390
35.289
652.648

Subsidiefonds basketbalvloer
Voorzieningen
Restitutie subsidies
Groot onderhoud gebouw
Nationale teams
Rolstoelbasketbal
Àr1r^m:tieêrir^
Radnifcworon
l\r--1,^ri-^
rvror^stlrrv

inin

n

--^;^^r
Pr ulvLr

lnternationale evenementen

650679

60.000
I0.5t6
25.000
90000
t5.000
40.000
20.000
11.869
13.479
35.000

70.000
40.788
20000
50.000

rs.000
40.000
20000
12.669
19.089
35000
260.864

Schuldenop kode termijn en
overlopêndêposten
- 1985
s.N.s.
sN.s 1987

wv.c 1983
w.v.c 1984
w.v.c.- 1985
w.v.c.- 1986
wvc - 1987
Crediteuren
Vooruitgelactureerde
bedragen

252.546

10.660

24 520
2.BBB

t2.524
L253

n.oiq

24.448

27980
273999
156.296

252.530
t37.324
503839
1.477.351

44t 627
L414.852
-

Toelichtingop de balansper 31 december1987
(in Nederlandseguldens)
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Algerneen waarderingsgrondslagen:
Alle activa en passivazijn voor zover niet anders vermeld gewaardeerdop nominale
waarde, duurzame activa op aanschafwaardeminus afschrÍjving.

ACTN'A
VASTGETEGDE
MIDDELEN
Gebouw Verbouwing
Aanschafiraarde
/'r,,-

^r^^r.;1..i-^

BoekwaardeI januari 1987
AanschafI987
Afschrijving1987
Boekwaarde
3l decemberI987

388.499
- 89.431

9 . 7t 2
289.356

Sub-totaal

Aanschafuraarde
Cum.afschrijving
BoekwaardeI januari198?
Àanschaf1987

s99.234
- 24s.909
353.325
I r.828
27.021

Boekwaarde
3l december1987 338.132

Gebouw
Verbouwing
Inventarismeubilair
Inventariskantoormachines
Auto's eerstejaar
tweedeen derde jaar
Overige inventarissen
Basketbalvloer

InvêntaÍis
kantooÍ
nracll
22.5t9
91750
96.466
- 13.513 - 84.226
58.?39

9.006

299.068
-

Inventaris
meubilair

-

2.252
6.754

-

7.524
4.t89
3168
8.545

37.727
7.639
- lr889
33.477

Sub-totaal
599.234
- 245.909

353.32s
I I828
27021
338.132

Auto's

Overige
Basketbal
inventaris
vloer
41.654
15.573
r00.000
19.636 - 15.572 - 30.000

Totaal

22.0t8

I

70.000

13.602

I

10.000

445.344
l l.828
- 50.624

8.4I6

60.000

Àfschrijvings- ÁanschafÍings- Cumulatieve
waarde
aÍschrijving
Percentage
.2
388.499
99143
:10
22.5t9
15.765
:20
93.397
84.852
:20
33.421
66.898
:40
41.654
33.238
:30
:20
:10
rooóó
40000

756.461
- 3tI lI?

406.548

Boekwaarde
289.356
6 ?54
8.545
33.477
I416
60.000

BASKETtsALVI,oER
De houtendemontabelewedstrijdsportvloerwerd in december 1983aangekochtvoor
een bedragvan 00.000,waarvoorhet Ministenevan W.V.C.voor hetzelfdebedrageen
subsidieverleende.
Devloeris omnietin bruikleengegevenaande Gemeente
DenBoschenis gelegenin de
SporthalMaaspoort.
Bij contractheeft de GemeenteDen Boschzich verplicht de vloer te onderhouden,te
verzekerenen vrijwaartde N.B.B.
voor iedere vorm van teloorgaan.
Metingangvan I januari1984is de afschrijvinggesteldop l0 procentperjaaren wordt de
jaarlijksewaardeverminderingad f.10.000,rêchtstreeksvia de balansgemuteerd.

VLOTTENDEMIDDEI,ENEN OVERIOPENDEPOSIEN
VooEaden
Hieronder zijn opgenomen de voorraden spelregelboekjes,ballen, stickers,folders,
scoresheets,
buttons,enzovoort,welke tegen kostprijzenzijn gewaardeerd.
có

Debiteuren
Dit betreftde nog te ontvangenbedragenvan derden (niet verenigingen).
VEREMGINGENEN RÀYONS
De verdeling van het saldois als volgt:
RayonNoord
RayonOost
RayonNoord-Holland
RayonWest
RayonZuid

Rayonbureaux Verenigingen
8.285
5.104
9,895
33,055
9.057
25.469
I5.764
25.389
5.954
11.583
68?

VOORTJTTtsETAÀJ,DE
BEDRAGEN
Dit betreftonderanderebetalingenvan bedragen die ten lastevan lg88 komen,zoalsverzekeringen,pensioenpremies,
etcetera.
VOORZIENING
DIDIEUZEDEBTTEIJREN
De voorzieningbedoeg per
I januari 1987
21000
Afgeboektmoestworden
op verenigingenin:
RayonNoord-Holland
7.105
Toevoegingt.l.v.de exploitatie
Saldoper 3l december198?

13.895
6.I05

20.000

PASSTVA
SIESIDIEFONDB
BÀÍil(ETtsALVIOER
In verbandmet de aanschafvan een demontabelehoutensportvloerontvingde N B.B.
in 1983
een subsidie ad f.100.000,van het Ministerie
van W.V.C.De jaarlijksewaardeverminderinq
van f10.000,-wordt op genoemd bedrag in
mindennggebracht.
VOORZIENINGEN
- R$tituties subsidies
Voorzieningultimo I986
Onttrekkingen1987

40788
30.272

10.516
- Groot onderhoudgebouw
Voorzieningultimo lg86
Toevoegingt.l.v
de exploitatie1987

20.000
5.000
25.000

_r

100.600

-

Totaal
3.181
23.160
34.s26

4r.r53
5.629
101.28?

- Nationalêteams
Voorzieningultimo 1986
'T^ó1,^ón;nd

50.000

t I w

de exploitatie1987

40.000

Ministerie van \lVelzijn,Volksgezondheid
en Cultuur
Saldote restituerenbedrag 1983
2.888
Afgerekendin I987
2.888
54

39999
De voorziening dlent ter dekking van inciden
tele uitgaven c.q. jaren met een omvangrijk
internationaal progiramma (bijvoorbeeld I 988
Pré Olympisch Toemooi) en heeft dan ook het
karakter van een egalisatierekening.
- Rolstoelbaskêtbal
De voorziening heeft hetzelfde doel als hierboven vermeld, echter specifiek gericht op het
rolstoelbasketbal.
- Automatisering
Deze voorziening heeft tot doel om de automati
senng in de toekomst te kunnen continueren,
aangezien de subsidiemogelijkheden dan wellinht

mirÀor

zr,llan

t2.524
t2.524

Saldo te restitueren bedrag 1985
Afgerekend in 1987

t 253
1253

Saldote restitueren
bedragI986
Afgerekendin I9B7

24.448
3404

zL.o44
27.980

Te restitueren
bedragover l9B7

ziin

- Bedrijfsvereniging
De voorziening is getroffen om eventuele verplichtingen aan de bedrijfsvereniging op te
kunnen vangen, in afwachting van de uÍtkomst
van het overleg tussende B.V.G.en W.O.S.
- Marketing project
Voorzienrng ultimo 1986

12669
800
l r.869

- V.U.T.-verplichtingen
Voorziening ultimo 1986
nhitrêl,lzin^ên

Saldo te restitueren bedrag I984
Afgerekend in I987

Het te restitueren bedrag heeft voomamelÍjk
berrekking op wel loegewezendoch niet gegeven cursussen.
CREDITEI'REN
De bondsschulden bestaan voornamelijk uit:
- Handelscrediteuren
Declaratiesvan scheidsrechters,
bestuurs en
commissieleden, enzovoort
- Overige te betalen kosten
VOORT'ITGEFACIT'REERDEBEDRAGEN

De vooruitgefactureerdebedragen bestaanuit
t9 089
5 . 6 1 0 de navoloende Dosten

I qR?

I3.4?9
- Intemationale evenementen
Dit betreft een voorziening ten behoeve van
intemationaletoernooien die door de Nederlandse Basketbal Bond worden georganiseerd
of waar de Nederlandse Basketbal Bond in
DarticiDeert

SCHI'LDENOPKORÍETERMIN
POSIEN
EN OVERLOPENDE
Stichtingdê NationaleSporttotalisator
Saldoultimo1986
Àfgerekendin 1987

r0.660
r0 660

Te restituerenbedragover I987

24.52O

(Kadetten
voor E K.)
nietgekwalificeerd

Reclame & Sponsoring,
incl. afdracht aan rayons
Inschrijfgelden landelijke ^ ^ m h ó t i t i ó
Inschrijfgelden landelijke
rolstoelbasketbal
Inschrijfgeldbekercompetltie
Voorschot arbitrage bijdrage

49.912
ql 2AC

r0.250
4.440
40 429

r56.296
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STAATVAN BATENEN LASTEN
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BATEN

L a.Contributies
b. ExtraheÍfng
2.Àdministratieveheffingen
3.Bureauformulieren

1986

r988

I98?

1987

Werkelijk

Bêgroot

Verschil V[erkelijk

Begoot

632.209
55.838
33.974
l1.763

630.000

624.255

632.000

35.000
t 2.000

2.209+
s5.838
+
1.026
237-

48.019
17.zto

38.000
r5.000

I I8.I25
9.550

I t 5.150
6.670

2.975
+
2.880+

I 18.930
6.960

79.299
56.268
39.944
41.3?3
633.966
272.402
259.760
25.000
46.820

?8.000
30.000
22.500
42.W
633.000
315000
360.000
25.000
94.940

I.299+
26.268
+
t7.444+
627966+
42.598
r00.240
48.120

I07.558
?.400
Lr25
?6.097
4t.892
36.195
39.060
654.955
4 ? 4 .3t I
320.660
2s.000
59.2s0

?8.000
37.500
25.000
42.250
672ffo
255.000
320.000
25.000
94.440

22.t@

28.000

s.300-

28.372

25.500

9l.308
15.?50

92.000
36.000

69220.2fi -

92.575
20.825

93.000
36.000

4Incnhriifaalrlan

- landeiijke competitie
- halzar

^^hharitió

- nieuweverenigdngen
5.Scheidsrechtersvergoedingen
6.Reclame& Sponsoring
?.Interest
L Bondsorgaan
L SubsidieWV.C.
10.Overigeinkomsten
I l. SubsidieS.N.S.
12.SubsidieNIS
I3. Opleidingen
I 4.StimuleringSportdeelname

(s.sD,)

15.CollectieveOngevallen
Verzekering
16.Jêugdkampen

2.446.049 2,555.260
4.400

I?. Nadelig saldo

2.446.049 4.999.660

109.2i I 4.400-

I13.81I .

2.674.579 2.514.580
9.430

2.674.579 2.524.0t0

N

OVER

1987

(inNederlandsesruldens)
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I,ASTEN
1987
Werkelijk
l. BondsbuÍeau
2. Ledenadministratie
3. Bestuurskosten
4. Commissies
5. Topsport liga
6.Damesliga
7. Rolstoelbasketballiga
L Kadervergaderingen
9. Stagesen congressen
I 0. Bondsorgaan
I I. Lidmaatschappen
12.Propaganda
l3 OpleidÍngen
14 Àrbitrage
I 5. Scheidsrechtersvergoedingen
16.a. Bekerfinales/wedstrijdwezen
h

I986

Begroot

Verschil Werkelijk

I.094.620 1I22.060
30.000
29.7t9
2?.500
33.973
39.600
4t.377
20.000
l9 334
I2.000
12.1t3
9.992
9.000
20.000
I4.I3I
r7.500
18.823
62.000
61.373
12.000
13.01
I
22.000
19.958
I8 t.000
I2l.6l7
9 1 . 4 9 1 90000
?8.000
79.299
3.8t0
?.000

27.440
2816.4?3+
|.777+
666ti3+
9S2+
5.869+
1.323
62t l . 0 lI +
2.04259.383r 4 9 1+
1 . 2 9+9
3.190-

1988
Begoot

1.122.460
LI64.5lI
30.000
29.353
29.000
27.692
36.400
34.049
20.000
19.432
I L000
9.276
9.000
8.683
20.000
19947
18.000
23.023
62.2fi
59.060
13.000
12.123
26.000
2t2t8
I37.545 l?6.900
90.000
96.48s
78000
76.097
7.000
6.090

RaLar.^nhêtitia

rolstoelbasketbal
l?. Inlemationale contacten:
a. subsidie S.N.S.
h

198?

oinon

hiiÀr:aa

18.Jeugdbasketbal
19.a. StimuleringSportdeelname

(s.s.D.)

3.000

1.285-

3.681

3.000

259760
22564r
53.231

360.000
185.000
60.000

100.240
40.641
+
6.769-

320.660
278.472
51.601

320.000
195.000
60.000

72.567

68.000

4.567+

65.84t

60.000

1.715

b. Stimulering gehandicapte
jongeren
c. Àctie'sport zelfs ik doe het'
20.Jeugdkampen
21.Coll.Ongeval.Vezêkering
22.voarz. Dvbieuze debiteuren
23.Voorz. Restitutie subsidies
24.Voorz. Nationale teams
25.Voorz. Intern. evenementen
26.W.V C.-clinic

27 Voordelig saldo

2t.862
9t.308
6.I05

36.000
92.000
6 000

I 4 . 1 3 -8
692t 0 5+

40.000

40.000+

7.250

7.250+

4.437
6 364
20.233
92.575
5.842
I0.000

36.000
93.000
8.000

35.000
2.444080 2.559.660
r.969

I l5.s80+
1.969

2.639.2902.524.0rc
35.289

2.446.049 2.5S9.660 I13.611- 2.6?4.579 2.t24.OlO

Toelichtingstaatvanbatenen lastenover 1987
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la. Contributies

2t.400
r7.500
3500

I/Verkelijk 1987
Aantal leden
Bedrag
4r6.230
22.331
434.338
195.125
15.651
174.509
16.625
3.915
18.596

42.400

627.980

BegÍoot 198?
Àantal leden
Bedrag

Senioren
Junioren
Mini's

19,45
I 1,15
4,75

Overige contributies
Bondsledenen recreanten

4t.897

2.020

630.000

627.443
4.766

632.209

lb. ExtrahefÍing
Dit betreft extra bijdrage ad t2,50 per seniorlid ten behoeve van de uitgaven voor
Nationaleteams.
2, AdministratiêvehefÍingen
Beroeps-en protestgelden
Tucht-en Geschillenzaken

1.585 Gemiddeld heeft in 1987 een bedrag ad
I3.6r8 t750.000op depositogestaan,têgeneen gemid-

órroriao

I8.771

7. InteÍest

hnotoc

33.974
3. Bureauformulieren
De opbrengstbestaatuit de verkoop van diverse regiementen,competitieprogramma's,
IicentiesTopsportliga,enzovoort.

delderentevoetvan5 procentperjaar.Tevens
werd aan rekeningcourantrente en overige
rentebateneen bedragad f2.010ontvangen.
8. Bondsorgaan
Dit betreft de opbrengstvan de verplichte
abonnementenop het Bondsorgaan.
9. Subsidiel,V.V.C.

4. Inschrijfgelden
Landelijkecompetitie
, wPèvur

r rYo

Rolstoelbasketballiga

Begroot Werkelijk
1987
r987
73.800 73050
26.350 26.350
15000 r8.725

r 15.150 I18.t25
Bêkercompetitie
Rêl,êr

.^mnêt;iiê

Rolstoelbasketbalbeker

BegÍoot IlVerkelijk
'

r987
5.750
920

198?
6.810
2.t40

-lj39 -99:9
6. Reclarne & Sponsoring
Op basis van de bestaande contracten werd
gerekend op een sponsorbijdrage ad f30.000.
De werkeiijke afgesloten contracten hebben
voor een hogere opbrengst gezorgd.

Door W.V.C.toeg,ewezen
en besÍedêposren.'
1987
1986
Organisatiekosten
574.541 554.465
53.985 75.r07
OverigeW.V.C.
5 440
25.383
633.966 654.955

10.Overige inkomsten
Dit betreffende opbrengstenuit de verkoopvan diverseartikelen,alsmedede inkomsten
van de nationaleteams,zoals sponsorbijdragenen het kleding-contractmet Adidas.
Tevenszijn in dezepost verwerkt de afdrachtenvan dê rayonsNoord-Hollanden West
voor de salarissenen sociale lasten van de rayonmedewerkersdie via de salarisadministratievan het Bondsbureaulopen.

r98?
llVerkelijk
Doorberekende salarissen
Rayonmedewerkers
Diverseinkomsten

149.108
t23.294

272.402

1987
Begroot

1986
ï9erkelijk

210.000
105.000

240.169
233.962

3r5.000

474.131

I l. SubsidieS-N.S.
Olympisch deel:
Nationaleteamsheren.dames.
JongOranjeheren en dames
Trainers,medischebegeleiding
Niet Olympischdeel:
Kadêtten,Rolstoelbasketbai
Incidenteel:
W.K.Melbourne
E.K.RBLDames
W.K.RBLEngeland

I987

1986

I46.000
40.000

r69.000
s2.000

68.080

77.160
22.500

4.680
L000
259.?60

12.SubsidieN.I.S.
Conformeen overeenkomstmet de N.l.S.is het
bedrag ad f,25.000
een aanvullingop de subsidie voor de nationalerolstoêlbasketbal
teams.
13.Opleidingen
Bijdragedeelnemers:
Scheidsrechters
stagête Papendal
MBTcursussen8 keer
TA-overloop871886 keer
TB-overloop87188I keer

3.400
7.170
28.250
8.000

-j9939
14.Stimuleringsportdeelrnme
Dit betreÍl de door S.N.S.
toegewezensubsidie.
Op dezerubriek is opnieuween korting toegepast, die ten opzichte van lg86 20 procent
bedraagt.
15.Collec'tieveongevallenverzekering
per lid.
42.469
ledenà f.2,15

320.660

s9

LASTEN

Bondsbureau
Salarissen
en Socialelasten
medewerkersBonGbureau
b. Salarissen
en Socialelasten
medewerkersrayons
Verwarming/verlichtÍng/
onderhoud
d. Voorzieninggrrootonderhoud
Basketbalinfo
f. Kantoorbenodigdheden
Porti-kosten
h. Telefoon
i. Afschrijvingpand/verbouwing
j Afschrijvinginventaris
k, Accountant
t. Diversepersoneelskosten
m. Diversekosten
n. OnkostenTopsportCoórdÍnator
^

1987
1987
llVerkelijk Bêgroot
670.921 640000
149.I08 210.600
25.373 22.500
5.000
28.67
|
39.669
26.265
I7.415
I 1.964
15.058
23.400
3S.276
26.633
15.867

À 'rt^Yn2tieêrin.r

p. V.U.T.-verplichtingen

5.000
30.000
31.000
25000
l?.500
I I.960
20.000
22.500
40.000
26.000
20.000

1986
1988
Verschil llVerkelijk Begroot
30.921
+

635.947 695.000

6t.4522.873+

240.169 rs3.000
25.247 25.000

1.329
8.669+
I 2 6 5+
4+
4.942900+
724633+
4.133

5.000
23.936
31501
24.3t8
17.890
I1.964
I3.026
22.550
40.731
25.967
31.892
9.373
5.000

5.000
28.000
33.000
25.000
20.000
I t.960
20.000
23.000
40.000
26.000
17,500

- I.164.5u L122.460
r.094.620r.122.060 27.440

l. Bondsbureau
ad a.
Salarissenen socialelastenmedewerkersBondsbweau
Dezepost is inclusiefVUT uitkering,die niet in
het begrote bedrag ad f.640.000
was opgenomen.

adm.
Diverse kosten
Dit betreÍl een verzamêlpostvan een aantal
uiteenlopendekostensoorten
zoalsverzekeringen, vakliteratuur,onderhoud kantoormachi-

ad b.
Salarissenen socialelastenmedewerkersrayon
Dezepost wordt doorberekendaan de betreffenderayons.

ad n.
OnkostênTopspod CoórdinatoÍ
Dit betreft uitgavenaanreis- en verblijÍkosten,
telefoonkosten,
autokosten,etcetera.

ad e.
BasketbalINFO
In I98?werdenin totaalI7 info'suitgegeven.
ad f.
Ihntoorbenodigdheden
Dezepost is inclusiefkostenautomatisering
ad I.
Diversepersoneekkosten
De uitsplitsing is als volgt:
- Paic-

warhliif-

on

vergaderkosten
- Reiskostenwoon-werk
- Dversen

198?
1986
27.561 25,256
4.852 4.988
6.863 10.487
39.2?6 40.?3I

60

4. COMMISSIES
a,
b,
c.
d.
e
f
g.
h.
i.
j.
k.
I.
m

1988
198?
1987
1986
Ifferkelijk Begroot
Verschil \lVerkelijk BegÍoot
545
1.000
455599
750
FinanciëleCommissie
62
150
ReglementsCornmissie
589
250
339+
10.000
Tucht& GeschillenCommissie
9337
6638.223
9.000
ProtestCommissie
41
100
59139
250
11.038
?.500 3.538+
8.306
8.000
BondsScheidsrechters
Commissie
s.405
8.000
2.59s
s.369
8.000
BondsCommissieOpleidingen
+
BondsJeugdCommissie
9.706
7.000
2.706
5.702
6.000
MedischeCommissie
8l I
1,000
I89832
I.000
L297
2.000
?03t.622
2.000
Commissievan Beroep
136
250
BegeleidingsCommissie
250
250 AutomatiseringsCommissie
240
500,
RedactieCommissie
500
1.000
onderzoekN.B.B.
2.608
2.000
2.8tS
Commissie
608+

4r.377

8. KADERVERCADERINGEN
De kostenbetreffen;
- AlgemeneVergaderingte NÍjkerk.
- BuitengewoneVergaderingte Nijkerk.
- BondsraadVergaderingte Amersfoort,
9. StrÁGESEN CONGRESSEN
BetreÍl:
- FIBA-congressen
Honte MÍinchen,Lausanne,
garije,Cairo,Dordtmunden Bretagne.
- Stagete Barcelona.
IO. BOI'IDSORGAÀN
(zie Baten,
De eigen bijdrage bedraagtf.20.000
punt 8).
II. IJDMAATSCHAPPEN
N.o.C.en
Betreff contributiesvan FIBA,N.S.F.,
\M,O,S.
12.PROPACÀI{DA
Betreftadvertenties,
stickers.foldersetcetera.
13.OPLEIDINGEN
De kostênzijn alsvolgt te specificeren:
(per saldo)
3.919
Overloop1986/1987
1.623
eerstedeel
T.A.-Rosmalen
61.902
T.A.-overloop198?/1988
12.650
1987/1988
T.B.-overloop
8x l0.st3
M,B,T.
3x 5 835
D-cursus
Scheidsrechters
E-cursus
9x 3.645
Scheidsrechters
enolroaolrlananron
2x 7.179
Êiicnhnlina
rlnnantan
l x 2.672
BijscholingRolstoelbasketbal
l x 1,CI Ó
Scheidsrechters
10.106
StagePapendal
Scheidsrechters

l2r.6t 7

39.600

t.777+

34.049

36.400

14.ÀRBITRAGE
Ten opzichtevan 1986zijn de kosten gedaald
met f,4.994.
Het bestuur stelt voor de geringe
meerkostenten opzichtevan de begroting ad
ll.49l niet te verhalenop de betreffendeverenigingên.

6r

I 7. ITtrERNÁTIONAI,E
COT{IÀCTEN
Olyrnpisch
HerenSenioren
DamesSenioren
lforan
Darnoc

Inna
Innn

í\rrnio
órenio

Niêt OlympÈch
JongensKadetten
Mêiciêe faà.1ê ên

R.B.L.
Heren
R.B.L.
Dames
R.B.L.
Jeugd

Totale
Uitgaven

Tenlaste
S.N.S

Eigen
Bijdraqe

r84,454
93.768
31.080
21.254

oó

330.556

186.000

|2.527
42.3r8

73760

38.767
42.3t8

259.?60

225.641

144s56

39.246
24,652
23,841
t 7.553
7.235

Kado's,kleding etcetera

485.401
I8.IEUGD8ÀSIGTBAT
In totaalwerd besteedaan:
NederlandseJeugdkampioenschappen
BijdragerayonsPlanHeger
c. KosteneÍndtoernooiPlanHeger
d. Passerelles
e. Jubileumactiviteiten
I Subsidievolgenssubsidieregeling
g. Onvoorzien,c.q.nieuwbeleid
h

1987
I/Verkelijk
8 591
10.000
10.600
7.028
16500
512
53.23t

1987
Begnoot
8,000
I0.000
8.000
3.000
20,000
'ó.000
5.000
60.000

Iga. SI'IMTLERINGSPORTDEEINÀJVIE
Voorlichting
I0.860
Activiteiten
33.895
4.438
Materialen
Clinics
40028
ÀIgemeen
2.206
Ai Bijdragerayons

Accountantsverklaring
?à33á

:ry
?2. VOORZIENING
DUBIET'ZE
DEBHET'REN
Tenlastevande exploitatie
wordtf.6,105
aande
voorzieningtoegevoegd.
24. VOORZENINGNATIONALEElIr,Si
Ten lastevan de exploitatiewordt í40.000aan
de voorzieningtoegevoegd(ziebatenlb. extra
helfing).
2?. VOORDEIJGSÀI,DO
Het bestuur stelt voor het voordelig saldo ad
f.1.969
aanhet vermogentoe te voegen.

Wij hebben het financieelverslag 198?van de
NederlandseBas}etbalBond,Amsterdam,zoals
opgenomenop pagina49tot en met 62gecontroleerd.Op grond van dit onderzoekzijn wij
van oordeel dat dit financieel verslag een
getrouw beeld geeft van de grootte en de
samenstelling
van het vermogenvan de Bond
op 3l december I987en van het resultaatover
198?.
I0VÍGRlynveld IlraayenhoÍ& Co.
Amsterdam,I juli 1988.

