1988/1989
JAARVERSLAG
juli
I
1988 30juni 1989

bewaarexemplaar
secretariaat

llederland$e
F
B0nd
Baskctball
{

OÍÍicial
sponsor:
BorsuComputer

BondsbureauFredenksplein21, l0l7 )K Amsterdam.Telefoon020-221227.

Inhoud
4

Inleiding

Bondsbestuur
Bondsvergaderingen
Bondsbuteau
Contacten met overkoepêlende organisaties
Federation Internationale de Basketball (F'!BA)
Ledenbestand
VeÍenigingsgÍootte

per 30 juni 1989
Ledenstand
Verhoudingtussensenior-en jeugdleden
De twintig gtÍootsteverenigingenvan de laatsteviiÍ jaren
Topsportliga
Damesliga
Rolstoelbasketball Liga
Eindstanden competitie

r988/r989

Interlandwedstrijdennationaleteams
Resultaten Nederlandse clubs in de Europacups
Commissie van Beroep
Tucht- en Geschillen Commissie

BondsProtestCommissie
ReglemêntsCommissie
Medische Commissie
Bonds Commissie Opleidingen
Bonds Scheidsrechters Commissie

BondsJeugdCommissie
CommissieStimuleringBasketballDeelname
Financieel Verslag
Verslag van de FinarciêIe Commissie over het boekjaar 1988
Balans per 3l december I988
Toelichting op dê balans per 3l december 1988
Staat van baten en laíen over 1988

Toelichtingstaatvanbatenen lastênover 1988
Accountantsverklaring

6
6
I
I

8
8
9
l0
ll
t2
20
22
26
27
27

z9
29
29
30
?l

óó
JV

4I
42
44-45
46
50-5I
52
56',

Inleiding
Sportiefgezien was het jaar 1988/1989
een
gewoonbondsjaar.Geen grote uitschietersbij
de resultatenvan de nationaleselecties.Door
het wedstrijdverloopin de beide eredivisies
was het tot op het laatstemomentniet zeker
welke clubs zich kampioen van Nederland
mochtennoemen.Uiteindelijkgingen de kampioensbekersnaarDenHelder.
Deze stad bleek een ware verzameling van
kampioenenaante Ieggen.In zevenlandelijke
competitieswerd de winst binnengehaald.Dat
Ís natuurlijk wel ongewoon,En daarom een
bijzonderefelicitatiewaard.Elders in dit verslag wordende kampioenenmet naamen met
ere vermeld.
De voorbereidingenop de instellingvan een
nationalejuniorencompetitiewerden afgerond
met het besluitin het seizoen1989/1990
een
experimentele
competitiete draaien.
Op grond van de opgedaneervaringenzal dan
naderwordenbezienof een dergelijkecompe
titie de huidige opzetdeÍinitiefkanvervangen.
De verwachtingis dateenlandelijkecompetitie
een bijdrage kan leveren aan een verdere
kwalitatieveverbeteringvan het spêlerspoten
tieelvoor de top.
De Bonds ScheidsrechtersCommissieen de
BondsCommissieOpleidingenwerktenverder
aan aanpak en plannen welke ertoe moêten
leiden dat ook in de negentigerjaren de Bond
over voldoendetechnischkader kan beschikken.
Steedsduidelijker wordt daarbij dat de zich
wijzigendeopvattingen,hoe mensenhun vrije
tijd willen besteden,ook in de opleiding en
begeleidingvan de vrijwilligers in de bond tot
uitdrukkingmoet komen.
De CommissieStimuleringBasketbaldeeiname
gebruiktehet eerstejaarvanhaarbestaanom te
inventariserenen plannenuit te werken.Mede
ten gevolge van capaciteitsproblemên
op het
bureaukon dezecommissiede gehooptevliegende start van nieuweactiviteitennog niet
maken.
Ledenwervingen ledenbestandis van functioneel beiang,wil de Bondal haaractiviteitenop
het huidige niveauvoortzetten.
De Rolstoelligaslaagdeerin,dankzijde bijzon
der goede resultatenop de Paralympicsin
Seoel,een sponsoraante trekkenwaardoordit
jaar een aantalbijzondereactiviteitenmogelijk

werd. Helaasraaktehet Ligabestuur verdeeld in
opvatting overhet te voeren toekomstiq beleid.
De voorzitter trad ai
Dê DamesLiga en de Topsport Liga,e1konder
een meuwe voorzÍtter,besteedden veel tijd aan
de voorbereiding van de nationale selecties op
de eindstrijd in de Europese toemooÍen. Nog
steeds is de juiste sleutel niet gevonden voor
een verantwoorde meerjarige aanpak en plannlng.
Daarvoor is een aantal factoren als oorzaak aan
te geven: het bij voortduring moeten woekeren
met de te beperkte financiële middelen; het
subsidiebeleiddat slechtsop beperkte schaal
reallocatie van middelen toestaat alsmede de
grote prÍoritêit die binnen de bond altijd bij de
competitie heeft gelegen.
In het komendjaarzal opnieuw moetenworden
bezÍen hoe uit deze impasse geraakt kan worden.
Dat de belangstelling voor internationaal basketbal er is, is zonder twijfel. De Europacup
wedstrijden en de Haarlem Basketballweek,
waarin de Bond financieel participeert, bewij
zen dat keer op keer.
De vooÍdurende discussie over en de ervaringen met de beschikbaarheid van spelers voor
de nationaleselectie wijzen in de nchting dat
ook binnen de N.B.B.,
zoalsin vele landen al het
geval is, reglementering zal moeten worden
ingevoerd, die het niet langer mogelijk maakt
dat zonder gegronde redenen voor de nationale selectie wordt bedankt.
De eer geselecteerd te zijn, en de daaruit
voortvloeiende verbeterde marktwaarde van
de speler blijken niet voldoende te ziin. Het
Bondsbestuur heeft daarbij bovendien af te
wegen dat de activÍteiten van de nationale
selectiesof uit subsidiegeldenof uit bijdragen
van alle leden worden geÍinancierd.Dat schept
voor direct betrokkenenverplichtingen

SPONSORING
De Bondkon vóórhet beginvanhetbondsjaar
een sponsorcontract afsluiten met Borsucomputers\Meesp.Eensponsormet een grote
betrokkenheidbij basketbaldie daarvandoor
invulling van de overeenkomstook blijk gaf.Zo
kon in dÍt jaar een verstrekkendautomatiseringsplan in uitvoering worden genomen.Dit
plan zal lêiden tot eff:ciency verbetering en
grotereservice verlening.
Tevenszal het mogelijkwordendat de administratiesvan de Rayons- eendrietalbeslootdaar
in principe reedstoe- met de bondsadministratie verbondenzijn.

PREOLYMPISCTT
TOERNOOI
De frnancieel en administratief organisatorische
afhandeling van het P.O.T.leverde problêmen

op In de juni jaarvergadering kon het bestuur
van het P O.T.nog niet gedechargeerdworden.
Wel werd door de afgevaardigden het organisàtorischverslag goedgekeurd.

BONDSBIJREAU
IN BTJNMK
De voorbereiding en bouw van het nieuwe
Bondsbureau in Bunnik verliep bijzonder voorspoedig. De jaarvergadering gaf in november
groen licht voor de verhuisplannen, de aan
schaf en beheerstructuurvan het nieuwe ge
bouw.
Het pand in Amsterdam werd op tijd en tegen
de ingeschatteprijs verkocht.
Vanzelfsprekendleggen deze activiteitenwel
een groot beslag op de tijd van een aantal
bestuursledenen de directeur.Al dezeinvestenngen moeten het straks mogelijk maken dat
vanuit een goede werkplek, met eigen vergaderruimte,op een goed bereikbare plaats,de
Bond voor een aantal zaken in een hogere
versnellingkan schakelen.
De materiëlegevolgen van de verhuizingvoor
het personeelwerden vastgelegdin een met de
werknemersorganisatie overeengekomen sociaal plan.
Verhuizing en kantoorautomatisering zullen
moeten bijdragen aan de verhoging van de
effïciencyvan het bondsaDDaraat.

Bondsbestuur
Nog vele andere zaken vroegen de aandacht
van het bestuur. Een aantal hiervan zijn in
willekeurige volgorde opgenoemd reorgani
satieplannenvan N.O.C.en N.SF; overleg over
de door de overheid gewenste stimulering van
het Sport TechnischKader werk; overleg met
de Hogeschoolvan Amsterdam over speciale
conditiesvoor degenen die studie ên topsport
combineren;overLeg
met de B.V.G.over docenten honoraria,overleg met de N1.S over de
samenwerkingsovereenkomst;
overLegmet het
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur.
ni ,l êc',Àr.Í4ê ?rvool -' d on rqn6lacht dat eer

aanlalza(en welke wel in he' concept-be
Ieidsplan,zoalsdatmet de Algemene Vergadering werd besproken,was opgenomen,in tijd
naar achterengeschovenmoest worden.Daarr c o z i i r z e c c h ' e r- r i ê lU i th e t z i c h lv e r d w e n e n
Nog steeds blijft het doel binnen de huidigestructuur van de Bond een zodanige werkwijze
van apparaai en vrijwillige bestuurders te verwezenlijken, dat zowel landelijk als rayonaal
tezamen slagvaardig en efficiënt wordt opgetreoen
De omvang van de afnamein subsidiegelden

zal daarnaastonvermijdelijk moeten leiden tot
contrÍbutieverhoging. Het Bondsbestuur kwam
tot deze conclusie in een tweetal daartoe belegde vergaderingen. Plannen daanoe werden
uitgewerkt In het komend jaar zal in dit kader
een nader standpunt moeten worden bepaald
over de vraag Ín hoeverre sponsorinkomsten
structureel als financieringsbron voor reguliere
bondstakenkunnen worden beschouwd.
Het Bestuur reikte vier maal de speld van
Verdienste uit, te weten aan A van HeIfteren,H.
Makkenze, P. de Boer en P. Robben, twee
spelers en twee functionarissen, die ieder op
hun terrein een bijzondere bijdrage aan de
promotie en organisatie van de baskeibalsport
hebben geleverd
Tenslotte kreeg de Bond in het velslagjaar
een meuwe pennmqmeester.
De samenstellingvan het Bondsbestuuraanhet
einde van het verslagjaar was als volgt:
A. Mandersloot
M. Hodenius
P Brouwer
Mw. G. Pasma
J.v. Renen
R. Snijders

voorzrtter
penningmeester
vice voorzÍtter
lid
Iid
lid
lid

Bondsvergaderingen
ATGEMENEVERGADERINGEN
Op 26 novemoer I988 werd de AJgemeneVergadering gehoudenin Nijkerk Door het bonds
bestuur werd aan deze vergadering het
Beleidsprogramma voor de komende jaren
aangeboden
Een belangrijkenotitieaande hand waarvande
l i j n e nv o o r d e t o e k o m s zl i j n u i l g e s t i p p e l d .
De voor.jaarsvergaderin
- sg e v e n e e n si n N i j .
kerk gehouden op l7 juni 1989.De Stichting
P.O.T.heefr aan deze vergadering een eerste
verslag gedaanmet betrekking tot de organisa
tie van het toernooi.Een Íinanciëleafrekening
was nog niet beschikbaar.
Door de vergadering werd ingestemd met het
instellen van een landelijke competitie voor
jongens junioren; in het komende seizoen zal
deze competitie 'proefl draaien.

BONDSRÀDEN
In een fase waar veel zaken van de bond in

beweging worden gebracht is communicatie
met de rayonseen'must'.De bondsraden,voorzitteÍs van de rayons en bondsbestuur, zijn
hiervoor het meest geëigende platform.
In de verslagperiode kwam de bondsraad
viermaal bijeen en wel op 13 oktober 1988,16
februari 1989en 25 mei 1989,terwijl op 20 sêp
tember 1988de Financiële Commissie ook deel
nam aan de Bondsraad,die gehouden werd in
Bunnik, waar tevens de bouwplaats van het
nieuwe bondsbureau werd bezichtigd.
Op I mei 1989besprak het bondsbestuur de
Íinanciële zaken rond de nieuwbouw met de
Financiële Commissie.

Bondsbureau
Na een jaarwaarinallesin het tekên van het Pré
Olympisch Toernooi stond is deze verslagperiode voor het bureau nogal hectisch verlopen.
Na het P.O.T.leekhet dat tot de orde van de dag
kon worden overgegaan.
De praktijk werd anders. Veel tijd moest
worden besteed aanvoorbereiding op de aanstaande verhuizing in het bijzonder met betrekklng tot het SociaalPlan.In november werd
de eerstemedewerkervoor een Iangeperiode
uitgeschakeld; effectieve vervanging was niet
voorhanden.
Zijn taken werden zoveel als mogelijk verdeeld.
Dank aan de liga besturen voor het notuleren
van vergaderingen, die daarmee een deel van
het werk uit handennam van het bureau.
ln mei 1989 moest onze staffunctionans SBD
voor lange tijd om gezondheidsredenenzijn
werkzaamheden neerleggen.
Een deel van zijn werk wordt tijdelijk waargenomen door de STK-medewerkster mevr. L.
Weijdê van RayonOost.
Per l9.juli l9S9kwamF.Vischschraperindienst
van de NBB. in de plaatsvan mej C. van
Someren.
Regelmatig vindt overleg plaats tussen de
directeuren van de vijfbonden die naar Bunnik
verhuizen. In dit overleg worden zaken
besproken die gezamenlijk kunnen worden
verricht, zoals postverwerking, onderhoud,
aanschafmeubilair enzovoort Vêel klêine en
grote zaken die kostenbesparendkunnen zijn,
mits in goed overleg.
De automatisering beqnt, mede dankzij Borsu
Intêmational BV, onzebondssponsor,gestalte te
krijgen. Competitie-uitslagen, standen enzovoort zullen binnen niet al te lange tijd uit de
computer rollen. Àutomatisering betekent voor
onzemedewerkerseen omschakelingin werkwi.jze,die wel enige inspanning zal kosten,

maar op den duur zeker efficiënter zal zijn.
Natuurlijkzal niet allesin één keer 100%goed
verlopen.
Per 30juni warenin dienstvan de N.BB.
- directeur,
W. Mateboer
secrelanaat
bondsbestuur
van
der
Haar
eerstemedewerker,
J.F.
ècri

E,Halewijn

qLor rodr

!9d

è

- staffunctionarisSSD,
secretariaatBonds
To, rnrl

í-nmmiccio

- topsport Coórdinator
- financieelmedewerker
- competitie zaken,
secretariaat opleidingen
en scheidsrechterscommlssle
- ass.beleidsmedewerker
mej A. Maarleveld - rypNre
- telefoniste,
mej.S.Pals
algemeen assistente
- assistentfinancieêl
R.Veldhuysen
medewerker

V. Heger
W. Ascherman
B.Barens

mevr L.v.d Zee
Rijksen

- assistentÍinancieel
medewerker (part-time)
mevr.G.Wink-Duijf - secretaresseTucht- en
Geschillencommissie
(part-time)

Contactenmet
overkoepelende
organisaties
Met de Nederlandse Sport Federatie zijn over
uiteenlopende zaken besprekingen geweest,
zoals Basketball Stimulering, cursussen, georganiseerd door de NederlandseSporl Academie, loonderving voor topsporters,subsidieregelingen enz.
Binnen de Nederlandse Sport Federatie vindt
een reorganisatie plaats,mede in het kader van
de verhuizing vanuit Den Haag naar het Nationaal Sportcentrum Papendal bij Arnhem De
diverse afdelingenvan N S.Fworden specialisr e n o p h u n t e r r e i n .I n f o r m a t i ea a n e n b e g e leidÍng van bonden wordt daardoor geperfectioneerd.
De reeds gememoreerde Nationale Sport Academie organiseerl cursussen voor topkader,
onder andere managêment-cursussen voor
bestuurderen en bureaumedewerkersl cursussen voor bondscoachesen opleidingsfunctionarissen.

De individuele begeleiding van topsporters
krijgt via het Comité Topsport meer aandacht.
Naastregelingen voor inkomstendervingwor
den nu ook studiefaciliteitengeboden.Een aan
tal scholen,institutenen universiteitenbieden,
in samenwerkingmet de N.S.F,mogelijkheden
om studie en topsportte combineren.
Tot voorzitter van het Comité Topsport is
benoemd ons oud bestuursliden voorzitiervan
de TopsportligaJD. Loorbach.
Na de Olympische Spelen in Seoel is in het
bestuur van de N.SF en in het bestuur van het
NederlandsOlympischComité de discussieover
het samengaanvan beide organisatiesgestart.
De eerstediscussiesleidden al tot aftredenvan
de voorzitter van her N.O.C waàrnd enjge
mr:nrlon
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feuilles beschikbaar stelde. In de discussies
w e r d e n d e v o o r z i t t e r sv a n d e b o n d e n b e
'Presidenten
trokken in hei
overleg.'
De Stichting Sport Support is ondergebracht bi.j
h e r N . O . C .d, i e n u b e l a s ti s m e t d e f l n a n c i ë l c
afwikkeLingvan het P O.T.Een belangrijke acti
viteit van het N.OC. was de Jeugd Olympische
Dagen, waar voor het eerst basketbal op het
programma stond.
Met het Ministerie van lrVelzijn, Volksgezondheid en Cultuur (W.V.C.) zijn in de verslagperiode door het bestuur twee besprekingen
dó1,^êr.l

^wêr

i,rtêêrl^hênr'lo

nrrlanuornon

Belangrijk was het verkrijgen van subsidie in
verband met de verhuizingen de nieuwbouwin
Bunnik.
D a d l n d a s ti s v e e l c o n t a c t q e w e e s t d o o r d e
BondsCommissieOpleidrngónover bondscurclccon
Do
hoh:nrlolira
w. :-..
r
aanvragen om
g o e d k e u r i n gv a n c u r s u s s e vn e r g t e r g v e e l t i j d
Dit heeft tot gevolg dai soms een cursus van
s l a rI g d a ld i e o p d a l m o m e n tn o g g e e n o f f i c - ë l e
ooedkeurinq van WVC heeft.

De Internal Rules van de FIBAzijn aangepast.De
FIBA wil meer lijn brengen in de werkwijze van
de commissies.Tot nu toe vergaderden de
commissies de dag voorafgaande aan de Standing Conference.Dit had tot gevolg dat op zeer
korte termijn voorsteUenvan de commissies
door het bestuur al dan niet overgenomen
moesten worden om aan het congres voor te
leggen. De commissie-vergaderingen moeten
nu in oktober ofnovember plaatsvinden,zodat
er voldoende tijd is om voorstellengrondig te
bestuderen
Daarnaastis het voordeel dat aan het Congres
minder tijd hoeft te worden besteed - twee in
plaatsvan drie dagen.
Een bilkomende zaak is dat commissieleden
niet meer aan het Congres zullen deelnemen.
Voor organisatorenworden de kostenvoor een
congres beperkt.
O p u i t r o d i g i n gv a n A u s l r a l i ëb e z o c h tJ B e n e ling de spelen voor gehoor-gehandicapten in
Australië Dit bezoek was vooral van belang
voor de integratie van gehandicapten in de
FIBA.
De FIBA commissievoor gehandicapten,onder
vnaruitrorcehrn

r/ih

T

RêÍrêlihd
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tweetal besprekingen gevoeÍd met I.S.M.G.F.
over samenwerkingStapvoor stapzal - interna
tionaalgezien rolstoelbasketballgeintegreerd
worden in de FIBA.

Ledenbestand
Hê- ê.1êrl-\êci:nri q'pon lirhr vermeerderde
met 239 leden lol 42.121 De opmerkel-jke ver

Federation
Internationalede
Basketball(FIBA)
De StandingConference die gehouden werd op
19, 20 en 2l mei 1989 te Helsinki (Finland)
toonde zich zeer tevreden over de organisatie
van het Pré Olympisch Toernooi in Nederland.
Het rapport over het toemooi werd met applaus
bekrachtigd. Het congres werd namens de
N.B.B.
bijgewoond doorJ.van Renen,A. Helmig,
Berteling
en W. Mateboer,en het lid van de
J.
Financiële Commissie van de FIBA,I. Rotteveel.

Àên

Geregistreerderecreanten:I399( I007).

schuivingen tussen senioren en jeugd, zoals
die zich vorig verslagjaar voordeden (senioren
sterk achteruit, jeugd sterk vooruit) bleven
deze keer achterwege. De verhoudingen zijn
niet tot nauwelijks veranderd. De minÍ-groep

blijft gêstaag doorgroeien. Per 30 juni 1989
stonden bijna 5.000 van deze zeer jeugdige
basketballers geregistreerd; een stij ging van
biina 1.900in vier iaar tiid.

Verenigingsgrootte

was 84.6.Per rayon was het gemiddelde aantal
leden per clubl

In totaal stonden per 30 juni 1989498 clubs
geregistreerd.

Rayon Noord
RayonOost
Rayon Noord-Holland
RayonWest
Rayon Zuid

Het landelijkgemiddeldeaantalleden per club

78.4
87.8
77.2
94.0
82.0
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Ledenstandper 30 juni 1989
Áantalclubs
Rayon
1989

I988

54

5I

90

94

It0

rt2

t24

t24

120

t20

498

501

1399(100'
ecreantenr

Senioren

Jeugd

Mini's

Totaal

1651

(2r08)

( r685)

401
(3?l)

4233
(4r64)

Oost

3508
(3470)

3325
(3412)

I065
( 1004)

7898
(7886)

Noord
Holland

4822
(4908)

2743
(2769)

s22
(8s6)

8487
(8s33)

West

568?
(s648)

4597
(476e)

t3?5
(r25l)

( 1r668)

Zuid

4446
(4398)

4195

(4re4)

I203
( r039)

(e631)

20644
(20532)

l 6 5 lr
( r6829)

4966
(452r)

42T27
(41882)

Noord

218I

I I659

9844

Verhoudingtussensenior- en jeugdleden

I966/67
1967/68
1968/69
t969/70
Ig70/71
t97| /72
IS72/73
1973/74
t974/75
t975/76
t976/77
t977/78
tg78/79
I979/80
I980/8r
t98t/82
t982/83
1983/84
1984/8s
I985/86
I986/87
I987/88
1988/89

Senioren
4962
5560
6228
6398
7137
dtot

10186
10785
t1426
12272
t3403
t4622
15440
17130
18443
19779
20423
21546
220t0
2t624
22339
20532
20644

PÍocent
63
64
63
60
58
56
55
5I
48
46
45
44
44
44,5
44,3
45,5
46,9
48,3
cn1
c'l ?

49,1
49,0

24
23
22
2l
20
l9
la
l7
t6
l5
l3
t2
ll

l0
9
a
7
6
5
3
2
I
0

6 ? / 6 a6 8 / 6 96 9 / 1 01 0 / 7 \ 7 l / 1 2 7 2 / 7 3

t4/1415/76

Ieugd
2982
30?5
3709
4234
5086
6909
7594
r0285
12378
t4444
16629
18741
19590
2t490
23t47
23697
23123
23039
2t748
2 II 9 I
19562
21350
2t477

Procent
37
36
37
40
42
44
45
43
52
54
55
56
56
RA7

54,5
53,1
51,7
45,7
49,5
46,5
cno
51,0

(incl. 768mini's 5 7o)
(incl. 797mini's 4 7o)
(incl. 853mini's 4 %)
(incl. 1288mini's 5,4%)
(incl.2228mini's 8,3%)
(incl.2689mini's 9 7o)
(incl.3l4l mini's 9,4%)
(incl.3180mini's 9,1%)
(incl.3763mÍni's 9,8%)
(incl.4306mini's 10,6%)
(incl.4l 13mini's 9,5%)
(incl.3664mini's 8,47o)
(incl.3454mini's 7,?5%)
(incl.3127mini's 7,157o)
(rncl.3514mini's 8,2%)
(incl.3905mini's 9,3%)
(incl.4521
mini'sI0,8%)
(incl.4966mini'sI I,8 7")

De twintig grootste
verenigingen van de
laatstevijf jaren
1984/85:
B.V.Hoofddorp
Doppeldouche/Den Helder
El \/

I aiÀarrlnm

D.A,S,
B.V.Akrides
B.V.Orca's
B.V.The BlackEagles
B.V.Aalsmeer
LandslakeLions
P.S.V./Álmonte
M,S,V.
B.V.Ceres
B.V.Odijk
The Dragons
D 1t .FL^ 1Í,.^+^- -^
u. v. r rrE ,vrurto, 'vr
ËIR1/

Tho

Trrmnorc

BlackVelvet Canadians
The Windmills
Rabobank/Gouda
TheJugglers
r985/86:
B.V.Hoofddorp
D,A.S,
Doppeldouche/DenHelder
B.V.Leiderdorp
B.V.Akrides
B.V.Ceres
P.S.V./Almonte
B.V.The BlackEagles
Kolf& Molijn/Orca's
RacingBeverwijk
LandslakeLions
M,S,V.
De Dunckers

w.G.w.

The Windmills
TheJumpers
B.V.Thê Mustangs
B.V.Voorburg
B.V.Aalsmeer
TheJugglers
B.V.Àlphen
1986/8?:
Kolf& Molijn/Orca's
BV Hoofddorp
De Boo/DAS
BV Ceres
Leiderdorp
BV Àkrides

PSV Almonte
Black Eagles
BSLeiden
EBV Mustangs
Springfield
BV Odijk
'65
Tonego

344
253
266
265
253
253
250
247
241
238
228
228
221
219
2t4

2to
209
20'1
204
203

301
289
288
279
270
243
242
238
228
224
2t8
2t2
2lI
2to
206
206
205
203
200
196
196

309
279
272
264

26r
253

wGw

New Stars
Jugglers
LandslakeLions
Hurricanes
The Dragons

247
236
235
231
225
22i
220
2t9
215
209
208
206
206
200

r987/88:

De BooDÀS
Ceres
BV Hoofddorp
Hu[icanes
BlackEagles
Jumpers
WGW
Jugglers
EBVMustangs
OBC
RisneStars
K & L Trotters
BV Odijk

383
294
290
283
277
265
250
242
240
231
226
224
223
222
219
2t5

BZ'72
Red Stars
Dunckers

209
204

Kolf& Molijn/Orca's
ESTSAkrides

1988/89:
Kolf& Molijn/Orca's
ESTSAkrides
Ceres
Hurricanes
BV Leiderdorp
BV Hoofddorp
BlackEagles
PSVÁlmonte
Red Stars
New Stars
GuncoRotterdam
BVO Alphen
Jugglers
Trotters
BV Amsterdam

w.G.w.

2r5
2t3

400
309
301
282
280
275
267
260
247
245
242
230
224
224
2t5
2t4
2t4
2tI
2tl
2tl
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Topsportliga
BEST'T'IJR
Zoals met alles, pakte ook het basketbal zijn
normale patroon weer op na de deceptie van
het Pré-Olympisch Toernooi. Toch waren er
duidelijk deuken ontstaan in het zorgvuldig
opgebouwde ego met betrekking tot het ligagebeuren. Inzet was er meer dan voldoende
doch na de geringe resultaten bleek ook de
motivatie om door te gaan voor bestuurders
veelal een te grote stap.
Dientengevolge werd voor enkelen een periode afgesloten.J.Loorbach en D. Wesselszzijn
voor hun jarenlange inzet binnen de liga zeer
veel dank verschuldigd Zj zijn vervangen
door J. van Renen (voorzitter) en B. Tuinstra
(financiën).Rond januari is met P. v.d. Boom
voorlopig het bestuur verstêrkt

NÀTIONALETFÀMS

voorbereiding op het Europees Kampioenschap van 1990. Ambitieuze plannen van V.
Heger en P. de Vos voor inschrijving van het
Juniorenteam in dePromotie Divisie moesten in
dê ijskast door een te geringe bereidheid tot
medewerking van clubbesturen en een te krap
budget. Wel is er de aanzet geweest met
bêtrekkingtot de NationaleJuniorencompetitie,
\Melkein een laterstadiumdoor de BondsJeugd
Commissie is gerealiseerd. Dit alles nog in een
êYhêrimênrêlê

f:cê

De voorbereiding op weg naaÍ het EuÍopêes
Karnpioenschap Heren in Zagreb Qoegoslavië).
De geselecteerde spelers werden geconfron
teerd met een redelijk programma, alhoewel de
Iiga gekozen heeft het accent te leggen op het
eÍnde van het jaar in verband met de kwalihcatiewedstrijden voor het volgende Europees
Kampioenschap.Er is gestart op l5 mei, waarbij
het volledige jaarprogramma is voorgelegd. Na
trainingsstages is onder meer gespeeld tegen
Rider College (twee keer) en Canada (twee
keer).

De nieuwe competitie diende zich aan en zo
ook de resterende kwaliÍicatiewedstrijden voor
het Europees Kampioenschap Heren. Op 24
november I988 bleek in Amsterdam Griekenland te sterk voor ons nationale team (66-93).Op
30 november 1989was de wedstrijd gepland
tussen Engeland en Nederland, doch voordat
we in actiekwamenwasde buit al binnên,zodat
van echte spanning geen sprake meer kon zijn.
Toch werd er gewonnen (65-71).Zodoende
plaatsten we ons bij de beste acht van Europa.

Een streep door de rekening was het wegvallen
van een toernool in Londen, welke om hnanciële redenen door de Engelsen werd afge
zegd. Wel is deelgenomen aan het Acropolistoernooi waarin op rij werd verloren van Griekenland (82-59),een Amerikaans selectieteam
( I03-l2l ) en Italië(86-75).Vervolgensnog twee
wedstrijden tegen Griekenland (82-92en I 12I l0) in Nederland. Het Griekse team hield in
Nederland een trainingskampom zich'in alle
rust' te kunnen voorbereiden.

De liga had zich daarvoor verzekerd van de
kwaliteiten van R. Harrewijn en hem een con
tract aangeboden tot na het Europees Kampioenschap Jongens Junioren in I990. Tevens
werd V. Heger, werkzaam als Topsportcoórdinatorop het Bondsbureau,alsassistent-coach
toegevoegd Beide heren zijn verantwoordelijk
voor zowel de Heren, de Heren-B als de Junioren. Uitgangspunt bij deze keuze was dat de
nieuwe coach niet club-gebonden diende te
zijn. Voor de assistent-coach was door het
Bondsbestuur reeds een toezegging gedaan
aan ESTS Akrides, hetgeen - weliswaar met
tegenzin - werd gerespecteerd.

Naar het Europees Kampioenschap toe kon
wederom weer niet beschikt worden over alle
geselecteerde spelers,wat door het ligabestuur
als volbtrekt onaanvaardbaar wordt bestem,
peld.Laterzoublijken dat het ook voorhet team
noodlottig was (denk aan Nederland Spanje en
Frankrijk-Nederland). Op het Europees Kampioenschap werd alles verloren (Nederland,
Spanje 76-78; USSRNederland 109-56;Neder
Iandltalië 66 89; voor de vijfde tot en met
achtste plaats Frankrijk-Nederland107-100in
overtimeten Nederland-Bulgarije86-91).

De Kadetten,onder leiding van bondscoach A.
van Helfteren, konden zich op het kwaliÍicatietoernooi in België niet plaatsen en verloren
respectievelijk van Frankrijk (dit kadettenteam
speelt in de landelijke competitie), IJsland en
België.

Na gesprekken met coaches,spelers,sponsors
en de pers lijkt de tijd rijp voor bezinning wat
betreÍï beschikbaarheid en voorbereiding van
de spelersen het neerzettenvan een team.Het
zal in de toekomst onaanvaardbaar moeten
worden een selectieprocedure te moeten volgen zoalsdat de laatstejarengebeurdis.Vriend
en viiand v/aren het in Zaqreb daarover eens.

Voor de Juniorenwas dit een jaar zonder hoogteDunten en moest alleen qezien worden als

Najaren actiefte zijn geweestzowel in clubverband als in Nationaal-Teamverbandnamen drie
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gerenommeerde spelers afscheid,te weten E.
Hagens,A. van Helfterenen B.Kragtwijk.Het zal
voor alle partijen vreemd zijn ze niet meer
actief tegen te komen. Hopelijk blijven ze op
een ander front nog jaren actiel in het basketbal.

COMPHITÏÏE
De competitie Eredivisie had een vrij vlak
verloop, maar kreeg na spannende playoffwedstrijden een mooi en ietwat onverwacht
slot. Direktbank Noordkop werd de nieuwe
kampioen door.Nashuate verslaan,dat eerder
een zwaar FlBA-programma had af te werken
(Europacup I ), en tevens werd geplaagd door
blessureleed en coachperikelen
Twee teams degradeerden, ESTSAkrides en
Gunco Rotterdam, welke beide graag in de
Eredivisie hadden willen blijven spelen. De
promovendi, Voorburg (kampioen) en Eindhoven claimden beiden hun plaats in de Eredivisie, wat als positief beschouwd moet v/orden.
BV Groningen, Early Bird en Elementum degra
deerdenuit de PromotieDivisieen stondenhun
plaatsaf aan Luba,Virtus en Zeemacht.

vember 1988door de Algemene Ledenverga
dering van de N.B.B.gekozen tot bestuurslid
N,B,B.en door het bestuurbenoemd tot voorzitter van de Liga.
In de tweede plaatsveroorzaakteziekte op het
bondsbureau veel extra werk voor een aantal
bestuursleden.In nauwe samenwerking met het
bondsbureau slaagde het bestuur er in de
zaken rond de nationale teams goed te laten
verlopen. Het wordt echter steeds moeilijker
met de beperkte financiëlemiddelen een topsportprogrammavoor onze nationaleteamsop
te zetten.
Het bestuurbetreurtde slechteopkomstvan de
dames eredivisie clubs bij de perspresentatie
van september 1988in Den Helder.
Tevens betreurt het bestuur dat de p.r ten
aanzien van de drie interlandwedstrijden
Nederland-Chinaniet beter is verlopen
Het bestuur heeft met genoegen kennis genomen van het besluit van de Algemene Vergadering van november 1988omtrent de C.O.O.plannen. De voorzitters van de Topsportliga en
de Damesliga overlegden regelmatig met elkaar. Er is een begin gemaakt met het afstem
men van een aantal zaken (onder andere
basketbal gala).

TOTSLOT
De liga zal u na dit eerste jaar in zijn nieuwe
samenstelling een nieuwe competitie opzet
voorleggen, waar hopelijk alle partners zich in
kunnen vinden. Tevens zal gekeken worden
hoe regelgeving voor beschikbaarheid van
spelersvoor NationaleTeamsgeoptimaliseerd
kan worden en zal een overlegstructuurworden
voorgesteld om het contact met clubbestuurders eveneens te optimaliseren Tevens dient
er een regeling te komen voor het omgaanmet
StichtÍngendie naastverenigingsbesturenope
reren. De liga is van mening dat regelingen
hieromtrentdienen te worden aangepast.
De samenstellingvan het bestuurper einde van
de verslaqperiode was:

J.vanRenen
R.Tuin
P.de Vos
B.Tuinstra
P van de Boom

voorzitter
lid
lid
lid
lid

Damesliga
Dit verslagjaar werd voor de Damesliga vooral
bepaald door een tweetal gebeurtenlssen.
Àllereerst kwam er een eind aan het voorzitter
loze tiidperk. Mevrouw G. Pasmawerd in no-

TIGAVERGADERING
De redelijk bezochte ligavergadering van 23
mei I989 nam het voorstelvan het bestuurover
om bij gelijk eindigen van twee teams in de
dames eredivisie een kampioenswedstrijd te
spelen.
Tevens werd er van gedachte gewisseld over
de p.r.van het damesbasketbal.
De vergadering
wilde zeker doorgaan met de jaarlijkse pers
presentatieen de aanwezigennamenzich voor
om in het vervolg acte de presence te geven
De scoutingzou volgend jaar gelijk moetenmet
de Topsportliga.Het bestuur zei toe actÍe te
zullen ondernemen.

COMPETÏTIE
Eredivisie
Het speelseizoenbestonduit een hele competitie ( I8 wedstrijden),waarnaeen splitsingplaats
vond in de bovenste zes en onderste vier. In
deze poules werd ook nog een heie competitie
gespeeld (respectievelijktien en zes wedstrijden).
De start van de competitie was 24 september
I988. De strijd om het landskampioenschap
glng weer tussen BV Hoofddorp en HOI Den
Helder. Ook dit seizoen werd HOI kampioen
van Nederland en weer door een beter onderling doelsaldo.
In de degradatiepoulebleef het tot de laatste
wedstrijd spannend.Cheetahtrok aan het kort
ste elnd en degradeerde.Nummer negen,Gras
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hoppersspeeldedegradatiewedstrijdentegen
nummer twee van de promotie divisie, PSV
Almonte Uit deze wedstrijden kwam Grashop
p e r s a l s w i n n a a rl e v o o r s c h i . j e
nn b l e e f i n d e
eredivisie.
Promotiê divisie
De promotie divisie bestond uit acht ploegen.
Z i j s p e e l d e ne e n d u b b e l e c o m p e l i l i e( 2 8 w e d '65 werd hier kampioen en
strijden).Tonego
promoveerde RacingÀmsterdam en BV Lisse
degradeerden.
Eerste divisie
De eerste dÍvisiesbestondenuit acht ploegen
Zij speelden een dubbele competitie (28 wedstrijden).Ahoy RZ2 werd kampioenin divisie A
'60
en BAS BCA
in divisie B.
De kruiswedstrijden werden gewonnen door
Ahoy RZ 2 en C1000BOB,zodat zij promoveer
den. WSC Leiderdorp, Sporty en Olympia degradeerden. De nummers zes,Arnhemia Eagles
en Miniware BVG 2 speelden om één degradatieplaats. Beide wedstrijden werden door Miniware BVG 2 gewonnen. Zodat Arnhemia Eagles
degradeerde.
De kampioen van rayon Noord had te kennen
gegeven niet te wiLlenpromoveren.Leiderdorp
zel rla

anon

hl.itc

irrêhên

H a l fj u n r r r o k B V H o o f d d o r pz i c h r e r u g L i r d e
eredivisie. PSV Almonte zal de vnjgekomen
plaals innemen De vri.jgekomenplaals in de
promotie divisie zal worden ingenomen door

programma van de kadetten. Naast enkele
weekend trainingenen srageswerd er deelge
in Leiden,
ncmen aan het zesLandentoernooi
paastoernooiin Eelde, Kwalificatietoemooiin
Finland.
Het zeslandentoernooi is organisatorisch goed
verlopen en langs deze weg wil het bestuur het
organisatiecomité nogmaals bedanken. Op
prestatiegebiedbleek dat de kadetteninternationaalniveau te kort kwamen.
Er werd onder lerding van R. v.d. Wielen hard
doorgetraind. Het resultaat in Finland was een
tv/eede plaats en dat betekende dat de kadetren zich geplàarsthadden vool de Europese
Kampioenschappenin RoemeniëlI

EI,JROPA
CUP
LandskampioenHOI Den Helder nam deel aan
de Europa Cup. Ze overleefden de eêrste ronde
tegen de Westduitse kampioen DJKAgon 08.
Maar ze moesten in de tweede ronde het
onderspitdelven tegen Levski Spartakuit Sofia,
Bulganle

De samenstelLing
van het bestuurwas als volgt
mevr. G Pasma
voorzitier
cnmnelitiezaken
mevr H vd Grnan
n a t i o n a l el e a m s
m e v r .E .d e G r o o t
l/.1.mêc

m e v r .H . v d M e y d e n

R\/ L'qce F)c nl,rarc n dê êêrqtê djviSie A dOOr

eêni^rêh

)

n a t i o n a l et e a m s
/rn êi ci!
\ - - . - _ - . 3lSU n r o r e n
en kadetren)

BV Voorburg 2
H a l t l u l it r o kL e i d e r d o r pz i c ht e r u gu i rd e e e r s l e
divisie.Het bestuurbesloot de open plaatsniet
op te vullen.

NATIONÀLETEAMS
Dames senioren
Na de competitiebegon de intenslevevoorber e i d i n g v o o r f e r E u r o p e e sK a m p l o e n s c h aipn
Varna,Bulgarije.
D e v o o r b e r e i d i n go e s l o n du . t f e n l - e n t . l r r . i
n i n g e n i n t e rl a n d w e d s t n j d e n e g e n B e l g i ë ,
China (driemaal) en Spanje en het zeslanden
toernooi te Gdansk (Polen) A1 met al mag dlt
een goede voorbereiding genoemd worden
De ploeg van bondscoachM v Veen behaalde
-r^/L

wv o! ,r u^ i, or n
I v . Lc,r,aj rl i i l z a!
, ^PFs^s^r .
Lr -u, ri u

|,i^d^.r^
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ir
hót
ProoLr rr' rrql
Ir /\ ^d-rnr rrnPoi vn Lc ,e, J v . , qnyr n
rr u
o
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Varna.
Junioren
Het bestuur besloot om niet met C. Sideris als
bondscoach door te gaan. Tot zijn opvolger
werd benoemd R.v.d.Wielen.
Kadetten
In de herfstvakantie1988starttehet intensieve

RolstoelbasketbalLiga
BEST'TJTJR
Het bestuur van de Rolstoelbaskêtballigabestond aan het einde van de verslag periode
uit:
voorzitterai.
J Gónning
- secretarisa.i.
Mw. R.C.MM v. Holland
- lid
F.D de Jong
- lid
W. Lrideke
lio
J.H.Staarthof
De taakverdelingwas als volgt:
- J.Tukker trad op als vertegenwoordiger in de
overleo fora vÀr ên rnêl .le NBB en de
Nederlandse Invaliden Sportbond (NlS)
- J.Gónning was enerzijds als voozitter van de
RBSC actiefi maar functioneerde anderzijds
ook als budgetbeheerder en projectofÍicer
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bij rolstoelbasketbalevenementen.
- F. de Jong trad op als competitie ieider.
- W. Lrideke verzorgde de Public Relations en
behartigde de sportstimulerÍngsportefeuille.
- J. Staarthof coórdineerde de activiteiten van
de Nationale Teams en functioneerde als
opleidingscoórdinator.
Mevr. F. Eilers heeft per I maart 1989 haar
werkzaamheden a.ls secretaresse wegens
drukke privé-bezigheden moeten beëindigen.
Mevr. R. v. Holland zal haar taak waarnemen.
Ligavergadering
De jaarlijkse Ligavergadering werd op 25 mei
I989 in Nijkerk gehouden.Korie tijd voor de
ligavergadering deelde voorzitter H. Tukker
mede dat hij met directe ingang zijn functie
neerlegde. Hij verschilde van mening met de
overige bestuursleden over het opnieuw instellen van een puntensysteem.
De ligavergaderirg werd geleid door J.
Gónning, die tijdelijk de functie van voorzltter
waarneemt. In de Iigavergadering werd besloten het puntênsysteem in êen extra vergadering opnieuw aan de orde te steilen,alsmede de
verkiezing van bestuursleden van de liga. De
bondsvoorzitter zal zich inzetten om op korte
termÍjn in de vacatuJevan voorzittervan de liga
te voorzren.
Beleid
Het bestuur is doende vanuit de diverse deelgebieden een soort van beleidsplan op te
stellen.Een beleidsplan van concrete doelen
welke men op termijn denkt te realiseren. Het
bestuur hoopt de afgevaardigden tijdens de
ligavergadering de eerste aanzet te kunnen
presenteren.

stuurslid. De onbeantwoorde vraag van het
RBl-bestuuris:komt dit door de negatiefogende inbreng van Nederland met name met be,
trekking tot het puntensysteem of doen wij te
weinig in het lobbycircuit. Vooralsnog zijn momenteel vier Nederlanders internationaal actiel te weten: de heer J. Berteling als voorzitter
van het FIBA committee 'Basketball for the
Disabled',de heer J.Vorsteveld als lid van het
Classification Committee en de herenJ. Tukker
en B. den Broeder als voorzitter respectievelijk
sêcretaris van het Europacupcommittee.
Het bestuuris van mening, dat de internationale
Ínbreng van Nederland nier alleen speltechnisch maar ook bestuurlijk verzorgd moet zijn
en zal daarom in de nabije toekomst extra
aandacht aan dit punt besteden. Een start is
hiermee overigens reeds gemaakt door het
opstarten van een lrequent overleg met de
voorzittêr van het sub-committee wheelchair
basketball van ISMFG,de Engelsman Ph. Craven.
Samenwerking met de MS
De samenwerking heeft zich ogenschijnlijk be
perkt tot de Sectie Wedstrijd Sport van de
Nederlandse Invaliden Sportbond (NIS) en tot
deelname van de beide nationale teams aan de
Paralympics in Seoel.Vanzelfsprekend heeft er
op diverse vaak regionale fronten contact
plaatsgehadên hêbben er activiteitenplaatsgevonden. Dit heeft zich volgens de Bondsraad
van de NISonvoldoende geuit in een duidelijk
rêcreatief beleid. Deze bondsraad heeft een
motie aangenomenwaarin aan het bestuur van
de NIS verzocht wordt om de overeenkomst
met de NBB éénzijdig op te zeggen. Onderhan
delingen met de NBB zijn hiertoe inmiddels
opgestart Vanzelfsprekend stelt het bestuur
dat erzekerwel een op recreatlegericht (onder
andere stimulerings divisies) beleidis, maar dat
rolstoelbasketbal als teamsport nu eenmaal een
andere bênadering vereist dan een individueie
sport.

Financiële zaken/sponsoring
Zoals momenteel bij vele sportbonden het geval is, worden ook de financiële mogelijkheden
van de NBB en daardoor ook de RBL steeds
beperkter. Het budget voor de nationale teams
werd tot het absolute minimum verlaagd. Reden waarom het bestuur Advice PromotÍon in
de arm genomen heeft om één of meerdere
sponsors aan te trekken. In goed overleg is
UBO-verzekeringen bereid gevonden om
vooralsnog voor één jaar, een contract aan te
gaan. Tevens is er een 'fundraising committee'
gevormd bestaande uit J. Gónning (voorzitter),
Ch. Tak en K. van Eck.

Opleiding
Op basis van voorbereidende werkzaamheden
Ín het verleden heeÍl het bestuur een modulair
opgebouwde trainerscursus uitgewerkt. Het
cursuspakket is recentelijk aan de Bondscommissie Opleidingen van de NBB aangeboden.
Een cursus die volgens planning in september
zal starten en onder leiding staat van J.Staarthof
met de medewerking van J. Vorsteveld, R.
Verheuvel, P. van Leeuwen en P. Bokern.

lnternationale zaken
Tijdens de annual meeting van het 'Executive
committee wheelchair Basketball' van ISMGFis
R. Verheuvel helaas niet herkozen als be-

Tot slot
De competitie heeft ook dit jaar een enigszins
rommelig verloop gehad, zoals ook blijkt uit de
verslagen van de competitieleiders en de Rol-
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stoei Basketbal ScheidsrechtersCommissie.
Het bestuur dringt er bij de verenigingen met
klem op aan buiterilandse toernoolen rurmer
van te voren te plannen en minder snel af te
zeggen voor compêtitie-wedstrijden. Een overz i c h t e l i j k evr e r l o o pv a n d e c o m p e t i r i ez a le n e r
zijds van positieve invloed zijn op het imago
van het rolstoelbasketbal en anderzijds veel
irritatie bij alle betrokkenen kunnen voorkomen.

COMPETITIE
Bij aanvangvan de competitiebleek hei aantal
nieuweteamshet aantalafgevallenteamsnet te
overtreffen.De nieuwe competitie spelende
teams zijn: Hurícanes, ISR I en 2, MGS, BC
Paulus,Cheetha,Hot Wheelers, IJsselstreek2,
Tornado,DSD,ISÀ 2 en Aalsmeer3. Afgevallen
zijn helaas:Utrecht,Jonk Cars, en Doorbraak 2.
De liga bestond dit jaar uit 33 clubs met 53
teams die als volgt in divisies waren ingedeeld:
E r e d i v i s i el O t e a m s .f e r s r e d - v i s i e I 0 l e d m s ,
Tweededivisie 2I teamswelke verdeeldwaren
over drie afdelrngenen de lwee slimulerings
l;,.i^l^^,,^-

Helaas waren er ook dit seizoen weer veel
wijzigingen in het competitie-programma,die
met name veroorzaakt werden door het late
tijdstip van de Paralympicsen de buitenlandse
toernooien.Dit maakte de taak van de planner
v a n d e S c h e i d s r e c h r e r s c o m m i ses ni ed e c o m
petitieleiderser niet gemakkelijkerop.
Het weer was dit seizoen geen excuus om
wedstrijdente moetenverplaatsen,dit in tegen
stellingtot werktijden van spelers of geplande
vakanties,die als reden werden aangedragen
voor uitstelvan wedstrijden
In sommige gevallen was het moeilijk om met
een club overeenstemmingte krijgen voor de
keuze van een nieuwe datum doordat voor het
ene team somsde vrijdagavond de enig moge
lijke speelavondwdsen een ànder leam princ;
pieel niet op zondag wilde spelen
H e t k o m e n d es e i z o e nz u l l e nd e v e r e n i g i n g e n
zich toch echt strak aan het speelschemamoe
ten houden omdat de planningsruimtevan de
wedstrijden beperkt wordt door de komende
Europesekampioenschappenên de voorbereidingen op de Gold-Cup en de wereLdspelente
Assen in 1990.

Eredivisie
Het competitieverloopwashelaasniet optimaal
te noemen Ermoestenteveel wijzigingenin het
competitieprogramma worden aangebracht,
waaÍdoor de juiste krachtsverhoudingentussen de teamstijdens het seizoensomsvertroebeLdwaren.

Racing bleek dit seizoennog meer een klasse
apart te zijn in de eredivisie. Ongeslagen werd
het team eerste in de competitie. Het onder
Iinge verschil tussen de andere ploegen lijkt
echter kleiner te worden. Als voorbeeld hiervan mag de overwinning van IJmondrollers op
Aalsmeer en de uitschakeling van Antilope in
de bekercompetitie door Hurricanes genoemd
worden.
De strijd om de vierde plaats was zeer open.
Aan het einde van het seizoen bleek ljmondrollers echter de voornaamstekandidaat te zijn,
daar dit team minder misstappen maakte tegen
de concurïerende teams uit de divise.
Play-offs
In de eerste ronde bleek Racing zoals verwacht
te sterk voor l]mondrollers.Op papier leek de
andere serie uit deze ronde veelbelovend,
maar Aalsmeer liet duidelijk blijken het sterkste team te zijn door Antilope in twee wedstrijden te verslaan.
In de Finaleronde won Aalsmeer de eerste
wedstrijd in Dordrecht (uitslag 60-64) onverwacht.Racingliet echterbij Aalsmeerthuiszien
dat het team Neerlands sterkste bij rolstoelbasketbal is. Aalsmeer werd verdiend naar een
54 ?7 nederlaag gespeeld.De beslissingswedstrijd werd uitelndelijk door Racing in Dordrecht gewonnen met 60-48,waarna de Kam
pioenstrofeewerd uitgereiktdoor waarnemend
voorzitterJ.Gónning
Den Bosch bleek na het vefirek van enkêle
s p e l e r sb i j a a n v a n gv a n h e t s e i z o e ne e n r e g e l .
rechte degradatiekandidaat te zijn.
Eerste divisie
De eerste divisie werd dit jaar uitgebreid tot
tien teams,onder andereals gevolg van de vele
verzoekenvan verschillendeverenigingenom
in een bepaaldedivisie te mogen uitkomen.Het
Iigabestuurheeft getrachtbinnen de reglementen zoveel mogelijk aan deze verzoeken te
voldoen
Strijdwas wederom volop aanweziggezienhet
'onverwachte'
aantal
uitslagen. Het tweede
team van Arrows '81 voerde lange tijd de
ranglijst aan,maar werd tegen het einde van de
competitie toch achterhaald door Kameleon.
Uiteindelijk bleek Kameleon toch de langste
adem te hebben en werd het Kampioenschap
op 19 april behaald, door onder andere het
'81
vijfde verlies op nj van Affows
2.
De strijd om de degradatie was eveneens
spannend gezien het feit dat Redeoss,dat maanden lang geLijk stond met Drenthe,ineens de
vier laatste wedstrijden wist te winnen (waarvan een tegen de kampioen) en de degradanten Drenthe en Peperbus respectievelijk toch
noo drie en vier wedstriidenwrstente wlnnen.
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Tweede divisie
De leidrng van deze divisie was ook dit jaar
weer in handen van C. Broekman. Het was ook
dit jaar weer geen eenvoudige taak,De tweede
divisie bestond dit seizoen uit drie afdelingen.
Afdeling A bestonduit acht teams en afdeling B
uit zeven en C uit zes.
Deze laatste afdeling speelde een anderhalve
competitie. Kampioen in afdeling A werd ISÀ
dat alleen een wedstrijd verioor na het behalen
van de titel.
De meeste spanning in deze divisie was er dit
seizoen in afdeling B. De strijd om het kampioenschap ging in deze divisie tussen de
teams van Usselstreek,nieuwkomer ISRen exdegradant Devedo, terwijl in deze divisie ook
de sterke teams van Redeoss 2 en Amersfoort
zaten. Uiteindelijk moesten IJsselstreeken Devedo een beslissingswedstrijd spelen om het
kampioenschap in deze divisÍe, die gewonnen
werd door Devedo (50-43).
ln de afdeling C moesten de wedstrijden bij
aanvang van de competitie opnieuw gepland
worden doordat zowel Jonk Cars als Utrecht
zich hadden teruggetrokken.
Het kampioenschapin deze divisie ging naar
Doorbraak. De twee promotieplaatsen werden
na de promotiewedstdjden veroverd door
Doorbraak en ISA.
Stimulerings divisie
Naar aanleiding van het aangenomen voorstel
op de vorige jaarvergadering van de RBL ging
de recreatievecompetitie dit jaar van start als
stimuleringsdivisie op tweede divisie niveau.
De divisie bestond dit jaar uit twee afdelingen,
namelijk West en ZuidlOost. De divisie heeft
ondanks zeer positieve geluiden duidelijk te
kampen met kinderziekten, welke besproken
zullen worden in het evaluatie-overleg met de
verenigingen uit deze divisie.
Kampioen in afdeling West werd Aalsmeer 3 en
in afdeling Zuid/Oost Tomado uit Hardenberg.
Bekercompetitie
De strijd om de bekercompetitie kende dit
seizoen diverse verrassingen, Het lot was dit
seizoen de bovenste drie teams uit de competitie niet gunstig gezind, waardoor de eerste
topper al in de kwartfinale gespeeld werd en
wel tussen Racing en Aalsmeer. Racing bleek in
deze wedstrijd over de langste adem te beschikken.
In de finale moest het team het opnemen tegen
Hurricanes,dat in dezelfde kwartfinale Antilope
had verslagen. Racing bleek ook in deze strijd
vereweg de sterkste te zijn (84-36) en kon de
Van Loon bokaal uit handen van de oenninc-

meester van de NBB de heer P. de Boer, in
ontvangsl nemen.

ROLSTOELBASIIETBAL
SCHEIDSRECHTERSCOMMSSIE
Gedurende de verslagperiode bestond de Rolstoelbasketbal Scheidsrechterscommissieuit J.
Gónning, voorzitter, R.Robbink, secretaris en de
leden P. Kusters, G. v. Loon en J. Staarthoi De
commissie heeÍl het afgeiopen seizoen negen
l.oor

worn:rtorrt

Planning
Ook in het afgelopen seizoen heelt G.v. Loon de
planning van de scheidsrechters verzorgd.
Deze zeer omvangrijke klus gebeurde gelukkig geautomatiseerd. De problemen waren in
het begin echter niet van de lucht.De voorbe
reiding op Seoel van de Nationale teams en het
niet op tijd beschikbaar hebben van informatie
over de juiste speelhallenen de tijden speelden de commissie danig parten.
Helaas moet de commissie ook constateren,dat
erveel in het programma verschoven en gewijzigd is. Om een goede planning te waarborgen,
zal vooral aan dit punt gewerkt moeten worden.
Dit seizoen had de commissie de beschikking
over 6? scheidsrechters waarvan 27 clubge
bonden referees.Het totale aantal aanschrijvingen bedroeg 716,waarvan er I 18door'team À'
bemand moestenworden. Zeven scheidsrechters bleven weg zonder bericht van verhindering, dit is iets meer dan één procent en twintig
keer kon team A geen scheidsrechter leveren.
Dit brengt het totale percentage op nog geen
vier procent. De commissie gaat wat het niet
opkomen van scheidsrechters betreft duidelijk
de goede kant op. Echter gestreefd moet worden naar nul procent wegblijvers.
Een probleem blijft om de reeds in het vorige
'witte vlekken' weg te
verslag opgemerkte
wêrken.
Opleidingen
Opnieuw is de commissie erin geslaagd om dit
seizoen een Íolstoelbasketbal-appiicatie cur
sus te organiseren.Dit jaar was het de beurt aan
J.Gónning om aan acht cursisten de beginselen
van de rolstoelbasketbal-regeis bij te brengen.
De opkomst was matig, mede door het feit,dat
er op verschillende plaatsen loernooien verspeeld werden. Dit zal in de toekomst voorkomen moeten worden. Gelukkig kon aan allen
het diploma worden verstrektl
Door goed en intensief overleg met het bondsbureau is het gelukt om ook een vervolgcursus
(RA) te organiseren.Aangezien de cursus op dit
moment nog niet is afgerond, kunnen de resultaten hiervan noq niet meeqedeeld worden.
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Internationale zaken
Het is dit jaar niet gelukt om scheidsrechters
internationaalte latenbeoordelen.De beoordelingen gaven daartoe geen aanleiding.
Verheugend is het te melden,dat van onze vijf
internationale arbiters er drie vooÍ de Paralym
pics werden uitgenodigd, namelijk P. Bokem, J.
Staarthofen T. Visser.
In overleg met West-Duitsland en het Eurocupcommittee zal getracht worden nationale interpretaties op te lijnen om ie komen tot meer
eenduidigheid binnen de Europese scheids
rechterswereld.

Vierlandentoernooi in W. Duitsland met deelneming van België, Frankrijk, Nederland en W.
Duitslandop 30/9, l/10 en 2/10/88 (drie wedstrijden).
Th. Vlug:
Nederland
Nederland
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- Israël (Dames)
- Israël (Heren)

26/8/88
26/8/88

P. Bokem:
Nederland
Israël(Heren)
30/8/88
OefenwedstnjdenW. Duitsland-Nederland
op
2,3,en 4/9/88 (tweewedstrijden).

Toêrnooien
Naast de competitie-, promotie/degradatie-,
play-off- en bekerwedstnjden, verzorgde de
RBSC onder ieiding van J. Staarthof,scheids
rechters voor de door de Rolstoelbasketbal
Liga goedgekeurde dan wel erkende toernooien te weten

Paralympicsin Seoel
Brazilië-Zweden,
Argentinië-Franknjk.
Àmerika-Groot Brittannië, Mexico-Japan,
Mexico-Argentinië,Àustralië-Mexico,
ZwedenIsraël,Spanje-België,
GrootBrittanniëBelgieen
JapanJsraë1.

r988
2/ 7
20l I
l./ I
10,/9

P. Kusters:
Nederland - Amerika
I6/5/89
Nederland
AmerÍka
t7/5/89
Oefeninterlands tegen de Westduitse dames
op 4 en 5/89 in W. Duitsland (twee wedstrijden).

10/ I
Ermelo
Rotterdam 24/ I
Aalsmeer 24l I
Leeuwarden I / 1 0

Eindhoven
Hengelo
Àmsterdam
Enschede

T. v. Velzen:
Nederland - Israël (Dames)
Nederland - Israël (Heren)
Nederland - Israël(Heren)
Nederland
IsraëI(Dames)

1989
1 1 c ' n 1 2/ 3

Rn.nno Flrnr-rrn {

l8 en I9l 3 Keuien
29 en 30/ 4 Charleroi,EurocupII
13en I4l 5 Amersfoort
20/ 5
Amersfoort
6 an

7/

'7

M'in.l^ên Fr rnr-|lol

De commissie verleende ook haar medewer'recreatÍeve'
king aan de
toernoolen en verschillendedemonslratiewedstnjden en oefeninterlands.

II..[TERNATIONALE
ACTIVITEITEN
SCHEIDSRECHTERS
H. Bloem:
\Ió.1êrlih.l

Tcr:Àl

/ËIoron

\

29/8/88

R. Robbink:
Nederland

Israël(Dames)

23/8/88
29/8/88

J.Goedhart:
Nederland

Israël(Dames)

27/8/88

l\Ioriarlrnrl

J. Gónning:
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland

- Icr:Àl

/ËIaron)

- Israël(Heren)
- Israël(Dames)
- Israël(Dames)
Israël(Dames)

t2/5/89

België-Amerika

26/8/88
26/8/88
29/8/88
3r/8/88

NTó^arlih.l

- Tcr:àl

België
Nederland

- Amerika (Heren)
- Amerika (Heren)

r/Llaron\

J. Staadhof:
Nederland
Nederland

- Israël (Heren)
Israèl(Heren)

27/8/88
27/8/88
30/8/88
3I/8/88
3r/8/88
t2/5/89
t7/5/89

27/8/88
3I/8/88
Vierlandentoernooi
in Belgiëmet deelneming
van Frankrijk,W. Dultsland,NederLanden
Rêl^ió

/^;ê

u,aÀ ctËiÀan

\

Paralympics in Seoel:
Àmerika-Mexico,
BraziliëZweden,

DuitslandGroot-Brittannië,
Zweden-Japen,
België-Mexico, Canada-Japan,Canada-Zweden,
België-Argentinië, Zweden-Japan, BraziliëArgentiniëen Canada-Zweden.
15/5/89
Nederland - Amerika(Heren)
T. Visser:
Paralympicsin Seoel:
Mexico-Groot Brittannië, SpanjeJsraël, W
Duitsland-Marokko, Canada-Japan,BraziliëAmerika,
ÀustraliëArgentinië,
Groot
Brittanniè-Zweden, Israël-Canada, SpanjeBraziliëen W. Duitsland-Frankrijk.

Nederland Amerika(Heren)
Nederland - Amêrika (Heren)

15/5/88
l6/5/89

Beoordelingen:
Dit seizoen is de taak van J.Gónning overgenomen door P.Kusters.Het aantaibeoordelingen
is nagenoeggelijk gebleven aanhet aantalvan
het vorige seizoen.Wel is de groep van beoor
delaars uitgebreid met T. van Velzen. Dat uitbreiding niet meteen kwantitatieve effecten
heeft. komt door het feit. dat de beoordelaars
ook scheidsrechter zijn enlof andere functies
binnen het basketbalvervullen
Hiermee rekening houdende is her tameli1k
moeilijk wekelijks scheidsrechters te laren
beoordelen,hetgeen voor een optimale begeIeiding nodig is.
Tot slot
Tot slot wil de commissie een ieder dank
zeggen voor de medewerking, die de scheidsrechters het afgelopen seizoen hebben gekregen.
De RBSChoopt op een voortzetting van deze
hrÀ$idê

r'êrh^I.'lindên

NÀI'IONATETEÀMS
Àlgemeen
Budgettaireproblemenbeinvloedenaljarende
voorbereidingenvande nationaleteams.SponheeftÍn
soringvanhet verzekeringsbedrijfUBO
I988eendubbeleoefencyclus(uit enthuis)van
het heren team en vier oefenwedstrijdenvan
het damesteammogelijkgemaakt.Voor 1989
ten batevan
heeftde NBBeen sponsorcontract
de Liga afgesioten met UBO-verzekeringen
waardooronder anderede voorbereidingvan
de beide standaardteams op de Europese
Kampioenschappen
en van het jeugdteamop
het rooky toumamentin Stoke adequaatkan
geschieden.
Heren
Het herenteamsloot een intensieveoefenperiode,waarintwee seriesoefenwedstrijdentegen lsraëI,'vier landen'toemooienin Frankrijk,
België en Duitslanden ook nog eens een
dubbele interland tegen West Duitsland in
Herford,af met een zeer goed geprepareerd
team. Het uiteindelijke resultaat,een tweede
(zilveren)plaatsop de OlympischeSpelenna
verlies in de finaletegen de zeer grote (lange)
en sterke Ámerikanen,was dan ook voor een
belangrijk deel te dankenaan deze nagenoeg
optimalevoorbereiding.
Tijdensde pinksterweek,heefï het herenteam
met een goed resultaatdrÍe wedstrijden (Ín
Amersfoort,Zeisten Nieuwegein)tegende USA
gespeeld.Particuliereinitiatievenhebbenhierbij gezorgdvooreên goedepresentatievanhet

rolstoelbasketbalen een waardigafscheidvan
Hetsuccesvolle
herenteam
stond
H.Makkenze.
onder leiding van trainer,/coachR.Verheuvel,
bijgestaandoor J.Sengersals manager.
Dames
Het damesteamhad een beduidend minder
intensievevoorbereiding op Seoel.Echter de
resultaten tijdens de serie oefenwedstrijden
tegen Israëlgaf toch hoop op een goed resultaat.De derde (bronzen)plaatswas het maximaalhaalbareen zelfsmeer dan verwacht.De
voorbereidingop de EuropeseKampioen(Fr ) zijnreeds
schappenin Charleville-MezÍers
gestartmet onder anderetwee wedstrijdenin
februari jongstleden tegen de 'vize-Olympiameister'West Duitsland.Het bestuurheeft het
initiatiefvan het managementals zeer positief
ervarenom'selectietrainingen'voorjongtalent
te organÍseren.Budgettaireproblemenvereisten, dat de uitnodiging voor een vijf landen
toernooi in Bordeaux helaas moest worden
afgezegd.Hetmanagementvanhet damesteam
bestonduit trainer,/coach
G.Gootjesen manager J,van Rijn.
Jeugd
Het jeugdteambevond zich ongewildin een
winterslaap.Vanzelfsprekendwerden in 1988
de financiële prioriteiten gelegd bij de standaardteams,ondankshet belang dat zowêlhet
oude als het zittende bestuur hecht aan het
jeugdteam.De planningvoor de deelnamevan
het jeugdteam aan het 'rooky-tournament'in
StokeMandevilleis helaasverstoorddoor de
ontslagaanvraagvan trainer/coachA. Leyten
en managerH.Wagemakers.
Vanzelfsprekend
is het bestuur direct besprekingenbegonnen
om een goede opvolgeraan te trekkenen P.
van Leeuwenis bereid gevondenom minimaal
tot en met StokeMandevillealstrainer./coach
te
fungeren.F. de Jong zal als interim manager
fungeren.
SpelêrsHerenteam
Voorhet nationaleherenrolstoelbaskêtbalteam
kwamenin het seizoen88/89uit:
*
F.v. Breugel
*
B.v.d.Broek
W. Cappetijn
*
J Dijs
R.v. Gelderen
*
S.Kamerling
*
B.Klerks
*
GJ.v.d.Linden
*
H.Makkenze
*
R,Martens
*
E,Mink
H.Peneux
M, Roelevink
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F. Streijl
H. Venema
F. Wiegman
De met een * gemerktespelershebben deelgenomen aan de paralympicsin Seoel.
Speelsters Damesteam
Voor het nationale dames rolstoelbasketbalteam kwamen in het seizoen88/89 uit:
Y. Broersma
J.Buurman
M. v. Es
T. de Haan
M. Kok
G. v.d. Laan
T. Makkes
J.Mos
F. de Rijk
M. Ruiter
M. Smit
L Tiggelman
Spelers Jeugdteam
Voor het nationalejeugd rolstoelbasketbalteam
kwamen in het seizoen88/89 uit
H. Kamphuis
J.M.v.d Akker
B.de Kok
GJ v.d.Linden
L v. Breemen
P.Brandsen
J.v. Loon
R.Martens
W. Cappetijn
E.
Mink
E.v. Deijck
E.
Pieterse
R.Hoogsteder
M.
Roelevink
S.Kamerling
C. v.d Werff

IEUGDPLAN

Hoofddoelin het versiagjaarop het gebied van
jeugdbaskerbalwaseen stàn te maken met,c.q
het continuerenvan de tweede lase plan Basketbal Ànders.
Zoalsbekend stelt dit plan zich ten doel licha
melijk gehandicaptejongeren te interesseren,
te stimuleren en te enthousiasmerenvoor het
spelletjerolstoelbasketbal.
Om dlt doel te bereiken wordt op plaatsenwaar
zich met name een vrij grote concentratievan
de doelgroep bevindt, te weten mytylscholen
en revalidatiecentra,een jeugdgericht basketbalintroductieprogrammagebracht.
In voorgaande jaren is met veel succes een
dergelijk Iandelijk programma afgewerkt. In de
rweede fase ligt het accent echter niet op het
landelijk-,maar op rayonaalniveau.De formule
wordt opvan de kennismakingsprogramma's
nieuw gehanteerd maar nu georganiseerd
door rayonaalkader (NBB Rayonbesturenbijvoorbeeld). Daarnàastwordt er gelracht een
duidelijke schakelte leggen tussendeze activiteiten enerzijds en bestaande (rolstoel)basketbal- of gehandicapten-sportverenigingen

anderzijds, om op deze wijze tot een gestructureerde opvang vanjeugdigerolstoelbasketballers te komen.
De Liga zou in dit geheel een coórdinerende en
stimulerende functie dienen te hebben. Tijdsgêbrêk heeft er echter toe geleid, dat dezê rol
afgelopenjaar onvoldoende vervuld werd Dat
wil echter niet zeggen dat er op het gebied van
het ontwikkelen van de tweede fase niets gebeurd is.lntegendeelin de alsvanoudsbekend
staandewitte vlek op rolstoelbasketbalgebied,
Groningenen Friesland,zijn er talnjke activiteiten ontwikkeld die in het plan BasketbalAnders
passen.
De Liga heeft hierin een bescheiden, wat sturende ên informerende rol gespeeld. Hoofdmotor in het noorden was het rayon Noord en dan
met name Rayon-bestuurslid G. Schokker, belast met SsD-beleid.
Onder zijn bezielendeleiding zijn er een groot
aantalactiviteitenontplooid,die moeten Ieiden
tot een verhoging van het aantalrolstoeibaskêtballers,met name van jeugdige leeftijd,en op
dit moment in ieder geval aLgeleid hebben tot
het bij grote àanràllenjeugdigen aanwezige
besel dat ook voor hen rolstoelbasketballeuk
kan zijn.
Een greep uit de activiteiten
- demonstratieprogramma's op de noordelijkemytylscholen, met medewerking van rolstoelballers H. Makkenze en B. Klerks, maar ook
met valide topspelers als R. Jones en M.
Mitchell (De Computerij, Meppel) en Ahrend
uurLdr

euoerr

J. vY. jdrrrcr'./.

- het maken van een demonstratievideotape
over het project.
- het organiseren van demonstratiewedstrijden rolstoelbasketbalvoor een eredivisie
basketbalwedstnjdvaliden.
- het uitnodigen van een groot deel van het
Nederlands Team voor het geven van een
demonstratiewedstrijd,waaraan tevens de
uitgenodigde mytylschooLLeerlingenkonden deelnemen.
- het uitbrengenvan een voorlichtingsfolder.
- het actief begeleiden van scholenen verenigingen om zodoendetot een gedegen structuuÍ te komen.
Op dit moment zijn de ontwikkelingen in het
Noorden nog steeds gaande,op mytylschool
Haren basketballenin ieder geval wekelijks al
zo'n l0 à lSjeugdige spêlersonderdeskundige
leiding
Nogmaals, de Liga heeft hierin slechts een
bescheidenrol gespeeld.Dat dergelijke initiatieven op andere plaatsenook zullen aanslaan
staat echter vast. Daartoe dient de Liga een
actieve, initiërende rol te spelen.Dat zal veel
inzet,maarvooral visle vragen van het toekom-
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stige verantwoordelijkebestuurslid.Het resultaatzal er echternaarzijn.
De jaarlijkseactiviteit op basketbalgebiedtijdens het Nls-Jeugdsportkampmag ook niet
nnwomolrl

hliiwon

Onder leiding van E.Barendse,H. Makkenze en
F. Kokkeler werden aan 22 jeugdige basketbal
lers een week lang de f,jne kneepjes van het
rolstoelbasketbal bijgebracht. Ook voor het
kamp van'89 hebben zich inmiddels al weer 28
kandidaten voor basketbal aangemeld.

PR-ACTIVIlENEN
PRis in de geschiedenisvan de Liga nooit een
direct aandachtspunt geweest. Dit jaar werd er
afgesproken daar een bestuurslid mee te belasten, vvienshoofdactiviteiten vooralsnog hoofdzakelijk liggen op het verzorgen van rolstoelbasketbal informatie in het basketbal- en NBB
magazineFull Court Press.Daarnaastvond er
op bescheiden schaalinformatie richting media
plaats,door middel van berichtgevÍngenin
- Media nieuws (NBBnieuwsbriel die wekelijks
onder een groot aantal persorganen ver
spreid wordt).
Teletekst.
- lnfo bulletin
Met regelmaat zijn zowel regionale- als landelijke omroepenvoorzienvanrolstoelbasketbalnieuws;T.V.blijft op dit gebied duidelijk achter,
al vormt met name de EO hierop een gunstige
uitzondering (uitzending Nederland{sraël van
Seoelaugustus jongstleden en
30
berichtgeving).
Het is echter een schuchter begin. Naast een
structueie informatievoorziening richting media kunnen echter ook de clubs mêewerken
aan een actief PR-beleid. Àllereerst door de
uitslagen van de ere- en eerste divisiewedstrijden te melden bij de uitslagendienstder NBB,
om berichtgeving naar ANP en Têletekst te
waarborgen.
Daarnaast door activiteiten, nieuwtjes, toernooien, etcetera te melden bij het verant\Àtoordelijk bestuurslid. Slechts op die wijze kan een
optimale nieuwsvoorziening plaatsvinden, en
dat is hetgeen wat we uiteindeiijk allemaai
willen.

36- 44
36- 38
36- 38
36- 36
36, 34
36- 26
36- 20
36, l0

PLAYOFF'S
EeÍsteronde
NashuaLasers-Computerij/Meppel 89- 72
78- 80
Direktbank/N-MiniwareBSW
ComputerijMeppel-NashuaLasers 95 73
70- ?8
MiniwareBSwDirektbank/N
84- 56
NashuaLasersComputerijMeppel
63- 7 I
Direktbank/N-MiniwareBSW
7l- 78
ComputerijMeppel NashuaLasers
82 83
MiniwareBSW-Direktbank/N
88- 77
Direktbank/N MiniwareBSW
Finale
l\asnua LasersDlre_l(tbank/N
Direktbank/N-Nashua Lasers
Nashua Lasers-Direktbank/N
Drrektbank/N-Nashua Lasers

78,87
84 7I
95- 9l
69- 62

DAMESEREDMFIE
Kampioenspoule
1. HOI Den Helder Kamp.
2. BV Noordkop
3. Manudax Flash
4. Miniware BVG
5 Ahoy/Rotterdam Zuid
6. Midland

28- 50
28 50
28 36
28- 26
28 22
28- 20

Dêgradatiepoule
t

Sn.rr'lifo r:rn.r.l:Ànc

2. BV Voorburg
3. Grasshoppers
4. CheetahDegr.

I6
24- l 6
24- t 4
24 I 4
24-

ÏVedstriiden tussennumrner9 Eredivisie
en nummer2 Prornotiedivisie
80 55
GrasshoppersPSV
84- 79
Psv-Grasshoppers
GrasshoppersnaarEredivisie
PSVnaarPromotiedivisie

TIERENPROMCTTIE
DMSIE

Eindstanden
competitie1988/89
HERENEREDIVFIE
L Nashua Lasers
2. Direktbank Noordkop

3. MiniwareBSW
4. ComputerijMeppel
5 . Ahrend Donar
6 . SportlifeCanadians
7 . De Boo/DAS
8. Kolf& Molijn Orca's
9. GuncoRotterdamDegr.
t0.ESTSAkrides @rr.

36, 62
36- 52

L BV VoorburgKamp.
2. BC Eindhoven
3. BC Utrecht
4. DakplanGoba
5. PelikanBasketiers
6. MiniwareBVGDegrr.
7 Early BirdDegrr.
8 ElementumDêgn.

28- 44
28- 44
28 30
28- 30
28- 28
28- 2A
28 18
28- t0

20

HERENEERSTEDIVISIE(A)
1

R:ninn

(B)
DAMESEERSTEDTVISTE
28, 44
28 42
28 38
28- 36
28- 26
28- 20
28 t 0
28 I

I. LubaLeidenrfamp.
2, ASVU
Rawanriilz

4. Leiderdorp
5. BVO Alphen
6. Ahoy Rotterdam Zuid
7. DBV Rowic
8. U.S.Degíf-

HERENEERSTEDIVISIE(B)
l. VirtusÍíamp.
2. Lokomotiel
3. Wyba
4. BV Lisse
5. BV Voorburg2
6. Springfield
7. Kimbria
8. WilskrachtSNLDegr.

28 44
27- 40
28- 32
28- 30
28- 26
28- 24
28 r8
27- I

HERENEERSTEDIVISIE(c)
28 48
28- 42
28- 40
28- 30
28 I 8
28 I 6
28- I 6
28- T4

L ZeemachtKamp.
2. Celeritas
3. Uitsmijters
4. Ymir
5 Ceres
6. Tekon Àrriba
7. Tonego '65
8. BC ShootersDegn
Degradatie competitie heren
eerstê divisie tussen 7 van Á/B en C
'65
DBV Rowic-Tonego
'65-Kimbria
Tonego
Kimbria-DBV Rowic
DBV Rowic en Tonego

'65

28- 40
28- 38
28- 34
28 32
28- 28
28- 26
28- t8
28- 8

PromotiecompetitieDameseerstedivisie
tussende nummeÍsI en 2 van À en B
A|'av

/P7

72- 65
37- 45
55, 63
58 48

2 êennornoc

BAS/BCA-C
IOOO
BOB
Cangeroes-Ahoy./RZ
C IOOO
BOB-BAS/BCA

Ahoy/RZ2 en C1000BOBpromoverennaarde
nrnmnrio

rliwicia

Degradatie wedstrijden tussen de
numrners 6 van de eerste divisie A en B
Miniware BVG Z-Amhemia Eagles
53- 47
Amhemia Eagles Mniware BVG 2
54- 75
Arnhemia Eagies degradeert naar het Rayon

UITSLÀGENBEKER-FINALES
Herenbeker
BV Hoolddorp-Waddinxveen
Waddinxveen-BV Hoofddorp

88- 91
83 7l

Waddinxveen winnaar

84- 63
75- 69
97,73

degraderen

Damesbeker
BV Hoofddorp-Ahoy/Rotterdam Zuid
Ahoy/Rotterdam Zuid BV Hoofddorp

102- 70
60- 76

BV Hoofddorp wrnnaar

DAMESPROMOTIEDIVISIE
I Tonego'65Kamp.
2. PSV
3 DAS
4. ESTSAkrides
5 LandslakeLions
6 MSV
7. BV LisseDegr.
8. RacingAmsterdamDegr.

1. BAS/BCAKamp.
2. Cangeroes
3. Kolf en Molijn/Orca's
4. Jugglers
5. BlueStars
6. MinÍwareBVG 2
7. OlympiaDegrr.
8. SportyDegr.

28
28- 36
28- 30
28- 28
28- 26
28 24
28- 24
28- t 0

Jongensbeker
De Boo/DAS Ahoy RotterdamZuid
Ahoy RoiterdamZuid-DeBoo/DAS

68- 73
75 68

Ahoy Rotterdam Zuid winnaar
Meisjesbeker
Dunkinn Sportlife Canadians
Sportlife Canadians-Dunkinn

60 77
73 52

Sportlife Canadians winnaar

DAMESEERSTE
DIVISIE(A)
I
2
3
4
5

Ahoy Rotterdam Zuid Kamp.
C 1000BOB
The Dragons
ElementumGE
Black Eagles

A

Árnhomi:

tr:nloc

7

I êirlêr,.1^Ín

Dêdr

8. WSC Degr.

28- 52
27 46
27- 32
28- 30
2t l8
28 r8
27, 14
28- l0

LIGA
ROLSTOETBASKETTALI
Eredivisie
L Racing
2. Aalsmeer

18 rB 036
18 t5 3 30

2I

14 4 28
12 624
l0 820
I l0 t6
612 12
4t4
8
3 l5 6
t8 018
0

3. Antilope
d

I8
I8
I8
l8
I8
I8
l8

Tïmnnr'lrnllorc

5. Hurricanes
6. Hengelo
7. Anows '81
8, EGS
9. DOV
10.Den BoschGedegr.
Play-offeeÍste ronde
Racing{mondrol}ers
Aalsmeer-Antilope
Play-offÍinale
RacingAalsmeêr

75 30 ên 67 31
62-34en 54-40

60-64 77-54en 60-48

Stimulerings divisie Zuid-Oost

10 l0 020
t0 8 2 16
l0 5 5t0
IO 376
l0 284
t0 t92

L Tomado
2. M.G.S.
3. BC Paulus
4. IJsselstreek2
5. Cheetah
6. Hot Wheelers

Stimuleringsdivisie \lVest
10
L Aalsmeer3
2. LS.A.z
10
3.r.s.R.
2
10
4. Arrows '815
IO
5. D.S,D.
IO
6. Àrrows '81
t0

l 0 19
I
8 0 2t6
5 I 4 1l
3167
2084
1183

Kampioen:Racing
Winnaar: Fried Redêringbokaal Tornado

Eerstedivisie
L KameleonKarnp.
2. Arrows'Bl 2
3. Racing2
4. Leiderdorp
5. Ooievaars
6. Antilope2
7. Redeoss
8. Animo
9. PeperbusGedegr.
10.DrentheGedegr.

I7
I8
18
18
t8
l8
l8
18
I8
t7

t4 328
13 526
12 624
l0 820
tI
722
I
I l8
7 lt t4
6t2t2
4t4
8
3 14 6

Interlandwedstrijden
NationaleTeams

Tweede Divisie Á
I. Devedokamp.na beslis.
2. IJsselstreek
3. Ridderkerk
4. Hengelo2
5. Redeoss2
6. AmersfoodI
7. Amersfoort2

t2
t2
t2
t2
I2
T2
t2

tI
II

Engeland

TweedeDvisie B
l. DoorbraakKarnp.
2. Braggarts
3. Arnhem
4. EGS2
5, RBVM
6. Àntilope 3

I5
l5
15
l4
t5
t4

i5 030
I
6 I8
B 716
4 I0 I
4 ll
8
2t2
4

TweedeDivisie C
Kamp.
I. I.S,A.
2. Leiderdorp
3. Áalsmeer
, TT-^-l-^
^-^
r. rJrrrw'ru wuero

5, DAS
6. Vios '87
7. Kameleon2
8. Arrows '813

'\

HEREN
Kwalilicatie wedstrillen
Europeesl(ampioenschap
24 november 1988,Apollohal,Amsterdam
Nederland

Griekenland

66- 93

30 november I988,Manchester,Engeland

t22
I 22

I
4 16
5 7 l0
396
JVO

0t2

0

Nederland

65- 7l

(NedèÍIandplaatstzich voor eindrondeE.K.)
Spelers:
R. Bottse,R. Schilp (Nashua/Lasers);M. de
T. Cooper,D. van
Waard,C. van Rootselaar,
Egmond (Direktbank/N);R. Franke (Sportliíe
Canadians); H. Heydeman, C. van Dinten
(Miniware/BSW);P, Dam (Computerij Meppel).
Tegen Engelandspeelde F, Houben in plaats
van H.Heydeman.
coach:R.Harrewijn.
Twee wedstrijden tegen Canada
27 mei 1989,Apollohal,Amsterdam
Nederland

72- 85

28 mei 1989,Maaspoort,Den Bosch
| 26
320
8 616
7 714
7 714
5 9r0
3t0
6
I13
2

T4 1 3
13 t0
l4
l4
l4

t3
l4

Nederland

79- 87

Spelers:
R. Bottse,J. Kuipers(Nashua/Lasers):
J. Emanuels(ComputerijMeppel);M.de Waard,C.van
R.Franke,O.te Velde (Direktbank/
Rootselaar,
N); R. van Poelgeest(NebraskaUn.);E. Hageman (ESTSAkrides); F. Houben (Miniware
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BSW);P.Vrind (Villanova).
De tweedewedstrijdheeftO.Kales(ESTSAkriÀac\

mooaocnaalrl

coach:R.Harrewijn.
Toernooite Griekenland(Àthene)
7 juni I989
- Nederland
Gnekenland
juni
1989
8
- Nederland
Italië

tên

82 59
86- ?5

Spelers:
R. BottseJ Kuipers(Nashua./Lasers):
J. Ema-.
nuels(ComputerijMeppel);M.de Waard,C.van
Rootselaar,
R.Franke,O.te Velde (Direktbank/
N); R.van Poelgeest(NêbraskaUn.);F.Houben
(ESTS/Akrides);
(MiniwareBSW);E.Hageman
P.
Dam (Computerij Meppel); P. Vrind (Villanova).
coach:RuudHarrewijn.
EuropeesKampioenschap
20 tot en met 25 juni te Zagreb (loegoslavië)
wedstnjdenin de pouie:
- Spanje
76- 78
Nederland
- Nederland
109-56
Sovjet Unie
- Italië
66- 89
Nederland
vijfde tot en met achtste Plaats:
- Nederland
Frankrijk
- Bulgarije
Nederland

107-100
86- 9l

Eindstand:
l. Joegoslavië, 2. Griekenland, 3. Sovjet Unie, 4.
Italië, 5. Spanje,6. Frankrijk, 7. Bulgarije, 8
Nederland.
Spelers:
R. Bottse,J. Kuipers (Nashua/Lasers);J. Ema
nuels(ComputerijMeppel);M. de Waard,C. van
RootselaarO. te Velde (Direktbank/N);P. Dam
(Computerij Meppel); F. Houben (Miniware/
BSW) R. v. Poelgeest (Nebraska); P Vrind
(Villanova); M. Lieverst (La Salle);R. Franke
(Sportlife).
coach:R.Hanewijn.

JONGENSKADEmEN
Zeslandentoernooi
26-31decemberI988te Dillingen
Nederland
België
Nederland
Spanje
Nederland

-

Zweden
Nederland
West Duitsland
Nederland
FrrnkÈik

Spelers:
W. de
B. Franssen,RJ.Derwiq (ESTS/Akrides);
Roos,M. Pikaar(Leiderdorp);M. Duyvelshof,R.
Mol (Direktbank/N);P.van Altena,B.Meeuwissen (WilskrachtSNL);R.Knopper(SportlifeCanadians);E.Roelofs(Dakplan/Goba);
R.Melis,R.

70- 63
43- 50
49- 57
69 47
60- 68

Eindstand:
l. West Duitsland,2. Spanje,3 Frankrijk,4.
Nederland,
5.België,6.Zweden.

ËÍrrma

/Tnnaan

'44\

coach:A. van Helfteren.
(waliÍicatie EuropeesKampioeruchap
5 tot en met 7 april I989Willebroek,België
- Nederland
Frankrijk
92- 5 I
- Nederland
Polrriê
59- 53
- gsland
Nederland
8?- 97
(Nederlandniet geplaatst)
Spelers:
B. Franssen,RJ.Derwig (ESTS/Àkrides);
W. de
Roos,M. Pikaar(Leiderdorp);M. DuyvelsholR.
Mol (Direktbank/N);P. van Altena (\Milskracht
SNL);E.Roelofs(Dakplan/Goba);R. Melis (Tonego '65);R.Zwikker(ElementumGE).
coach:A. van Hêlfteren

JONGENSIT'NIOREN
Euopees Kampioenschap
2l tot en met 28augnrstus
1988,
Titov Vrbas,Joegoslavië
- Sovjet Unie
Nederland
66- 94
- Nederland (nv) 88- 85
Turkije
- Griekenland
Nederland
86- 77
West Duitsland
Nederland
9l- 75
Tsj.-Slowakije 66-108
Nederland
- Nederland
I02- 99
Israël
- Finland
Nederland
69- 74
Eindstand:
2 italië,3. Tsjecho-SlowakÍje,
I. Joegoslavië,
4.
Griekenland,5.SovjetUnie,6.Spanje,7.Turkije,
8. Zweden,I WestDuitsland,10.IsraëI,I I. Finland,I2.Nederland.
Spelers:
D.Duyvelshof(DiD.Bergens(NashuaLasers);
rektbankNK);J.vanVeenen M.Pikaar(Leiderdorp); F. Steenmetzen R. van de Put (Gunco
Rottêrdam);D. Bruensen R. de Bruin (Ahrend
Donar);E. Derks (De Boo/DAS);R. SIim(Early
Bird);G. Hammink(RedGiants)en E. van der
Veen(Ymir)
coachrL.Lubeek.

DÀMES
llVedstrijdte St.Servais(België)
26 maart 1989
Nederland
België

4l- 64

Speelsters:
Hoolboom(Hoofddorp);E.
Wender,D.
A. Keur,J.

23

Berends(HOI Den Helder);P. Weeda,H. Bult
(Ahoy/RotterdamZuid), L. Schaap(Miniware
BVG); M. van Dulmen (Manudax Flash); C.
Teerds(SportlifeCanadians);E.v.d.Bosch(BV
Voorburg); A. Aandewiel (Grasshoppers);C.
Smits(Cheetah).
coach:M. v. Veen.
Zeslandentoernooite Gdansk(Polen)
25 april 1989
Spanje
Nederland
26 april 1989
- Nederland
Cuba
27 april 1989
Tsjecho-Slowakije - Nederland
28 april 1989
- Nederland
Polen
29 april 1989
- Nederland
Leningrad

64- 74
84- 79
72- 64
66- 68
80- 76

Eindstand:
3. Leningrad,4.
l. Cuba, 2. Tsjecho-Slowakije,
Spanje,5.Nederiand,6.Polen.
Speelsters:
A. Blangé(Primigi Vicenza);P. Weeda,H. Bult
(Ahoy RotterdamZuid); A. Keur,J. Hoolboom
(BV Hoofddorp);D. Berends,E. Wender (HOI
DenHelder);S.v. Embncqs,E.Lewis(UCLÀ);L.
Schaap(MiniwareBVG);M, van Dulmen(ManuA. Aandewrel(Grasshoppers)
daxFlash);
coach:M. v. Veen.

60- 67

SpêelsteÍs:
A. Blangé (Primigi Vicenza);A. Keur,J. HooI
boom (BV Hoofddorp);E. Wender (HOI Den
Helder);S.van Embricqs,E. Lewis (UCLA);P.
Weeda (Ahoy/RotterdamZuid);M. v. Dulmen
(ManudaxRash);L. Schaap(MiniwareBVG);C.
Smits(Cheetah).
coach:M.v. Veen.
Drie wedstrijden tegen China
Landsmeer
l5 mei 1989,
- China
Nederland
l6 mei I989,Den Burg,Texel
- China
Nederland
I7 mei 1989,IJmuÍden
- China
Nederland

EuropeesIhmpioenschapte Varna (BulgaÍUe)
I3 juni 1989
Italië
52- 67
Nederland
I4 juni 1989
68- 60
Tsjecho-Slowakije - Nederland
l5 juni 1989
- Nederland
59- 56
SovjetUnie
l7 juni 1989
- Frankdjk
55- 45
Nederland
l8 juni 1989
- Nederland
Italië
51- 42
Eindstand:
L SovjetUnie,2.Tsjecho-Slowakije,
3.Bulgarije,
4.Joegoslavië,
S.ltalië,
6.Nêderland,7.Hongarije,
8.Frankrijk.
Spêelsters:
A. Balngé (Primigi Vicenza);A. Keur,J. HoolD. Berends,E.Wender
boom (BV Hoofddorp);
(HOI Den Helder); S. van Embricqs,E. Lewis
(UCLA);P.
v.
Weeda(AHOYRotterdam
Zuid);M.
Dulmen(ManudaxFlash);L. Schaap(MinÍware
BVG);C. Smits(Cheetah);A. Aandewiel(Grasshoppers).
coach:M. v. Veen.

MEISIESITADETTEN

Iwedstrijd te Madrid (Spanje)
13mei 1989
Nederland

BVG);C. Smits(Cheetah);A. Aandewiel(Grasshoppers).
coach:M. v. Veen.

8l- 66

Zeslandentoernooite leiden
27 tot en mêt 30 december 1988
27 december1988
- Spanje
Nederland
28 december1988
Nê.|êrl^nd
Rclrie
28 december1988
r--^'-nd
29 december1988
- Duitsland
Nederland
30 december 1988
- Frankrijk
Nederland

33- 99
55- 7l
56- 38
56- 76
38- 59

Eindstand:
L Spanje,2. Frankrijk,3. België,4. Duitsland,5.
Nederland,6.Engeland.

7I- 78
73- 88

SpêêlsteÍB:
A. Blangé (Primigi Vicenza);A. Keur,J. Hoolboom (BV Hoofddorp)iD. Berends,E. Wender
(HOI Den Helder); S. van Embricqs,E. Lewis
(UCLA);P.
v.
Zuid);M.
Weeda(ÀHOYRotterdam
Dulmen(ManudaxFlash);L. Schaap(Miniware

Speelsters:
E. Bakker (Kolf & Molijn/Orca's);W. Boon,M.
Muller,M. Steen(HOIDen Helder);J.
v.d.Bruggen, M. van Rijn (ESTSAkrides)j C. Meisters
oRC Boxtel);M. Mulder (The Dragons):G. van
Oostveen,M. Hilderink (Tonego'65),S. van
Langen (Ostara);R. Sligting (Sportlife Canadians).
coach:R.v.d.Wielen.
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Drie wedstrijden tegen Belgiè te Sittard
6 februari1989
- België
Nederland
5r- 53
7 februari1989
- België
Nederland
47-59
8 februari 1989
- Belgiè
Nederland
54- 59

30 augustus1988,Wilnis,heren
- Israël
Nederland
3l augustus1988,Huizen,dames
- Israël
Nederland
3l augustus1988,Huizen,heren
- Israël
Nederland

53- 47
40- 20
36-3l

HEREN
Speelsters:
E. Bakker(Kolf& Molijn/Orca's);
M. Steen,W.
Boon,M. Muller (HOI Den Helder);M. v. Rijn,J.
v.d.Bruggen(ESTSAkrides);R.Sligting(Sportlife Canadians);G. van Oostveen,M. Hilderink
(Tonego'65);M. Mulder(TheDragons);
S.van
Langen(Ostara);C. Meisters(JRCBoxtel)tN.
Schoonderbeek(Goldfrngers).
coach:R.v.d.Wielen.
KwaliÍicatietoernooi
Europeeslhmpioenschapte Espoo(Finland)
2l april 1989
- Nederland
Polen
72- 48
22 april 1989
- Nederland
Denemarken
38- 56
23 april I989
- Nederland
Finland
50- 52
Eindstand:
L Polen,2. Nederland,3. Finland,4. Denemarken.
Speelsters:
E. Bakker (Kolf & Molijn/Orca's)jW. Boon,M.
Muller (HOIDen Helder);J.v.d.Bruggen(ESTS
Akrides);R.Sligting,M Visser (SportlifeCanadians);G. van Oostveen,M. Hiiderink (Tonego
'65);M. Mulder (The Dragons);S. van Langen
(Ostara).
coach:R.v d. Wielen.

DuitslandHerford
3 en 4 september
Duitsland
Duitsland

26 augustus1988,Huizen,dames
- Israël
Nederland
26 augustus1988,Huizen,heren
- Israël
Nederland
27 augustus1988,Wijk aanZee,dames
- Israël
Nederland
27 augustusI988,Wijk aanZee,heren
- Israël
Nederland
29 augustus1988,Amersfoort,dames
- lsraël
Nederland
29 augustus1988,Amersfoort,heren
- Israël
Nederland

4l- 54
56- 42
4S- 28
58- 43
36- 33
65- 52

45- 66
38- 65

België internationaaltoemooi Cup ÀndÍe Raes
Nieuwkerken/IlVachtebeke
24 en 25 seotember
- Nederland
Belgiê
29- 87
- Frankrijk
Nederland
45- 42
- Nederland
Duitsland
53- 59
Duitsland30 septembertot 2 oktober
BadOeynhaugen4 landentoernooi
- Nederland
Duitsland
- Frankrijk
Flolrri zi
- Nederland
Frankrijk
Flolnió
- Duitsland
- Belgiè
Nederland
- Duitsland
Frankrijk
- België
Duitsland
- Frankrijk
Nederland

42- 46
45- 50
4&46
40- 49
56- 45
55- 49
64- 44
48- 52

ParalympischeSpelenin Seoel,Z. Korea
Poulewedstrijden:
I6 oktober
- Nederiand
Korea
18- 7l
I7 oktober
Spanje
Nederland
57- 79
- Nederland
Israël
34- 72
KwaíÍinale
2l oktober
Nederland

Rolstoelbasketbal
WEEK
NEDERI,ANDISRÀËL
DÀMES|-HEREN

- Nederland
- Nederland

- zweoên

59- 35

llalve finale
22 oktober
Nederland

Frankrijk

45- 37

Pinale
23 oktober
U,S.A.

Nederland

74- 63

Eindstand:
l. U.S.A.,
2.Nederland,3.Frankrijk.
Amerika week
I5 mei 1989,Amersfoort
- U.S.A.
Nederland
16mei 1989,Zeist
- U.S.A.
Nederland
I7 mei 1989,
Nieuwegein
- U.S.A.
Nederland

72- 79
5$58
53-48
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Twee wedstrijden in Frankrijk
I iuni 1989.Haaondance
- Nederland 57-50 (29-2t)
Frankrijk
l0 juni I989,Hayange

Frankrijk

- Nederland 69-48 (30-22)

DÀMES
Paralympicsin Seoel,Z. Korea
Poulewedstrijden
Nederland
45- 14
- West Duitsland 18-26
Nederland
- Nederland
Israël
32- 33
- Nederland
Argentinië
18- 40
Ihris Íinale
U,S,A,

Nederland

derde en vieÍde plaats
- Canada
Nederland

55- 28

44- 30

Eindstand:
1. U.S.À.,2. West Duitsland,3. Nederland 4.
Canada.
Twee wedstrijden in lrVestDuitsland
4 februari 1989
- Nederland
Wesi Duitsland
februari
1989
5
West Duitsiand
Nederland

35- 30
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l3l- 74

ÁchtsteÍinales
2 november1988,
DenBosch
Kóln (BRD)
NashuaLasers-Saturn
Kóln
I0 november1988,
Lasers
SatumKóln-Nashua

90- 87

Kwartfinale-ronde
8 december 1988,Saloniki
Àris Saloniki(GRI)NashuaLasers
DenBosch
15decernber1988,
Moskou(SU)
NashuaLasers-CSKA

116-83

tt

Àó.lnFaÍ

Europa Cup voor bekerwinnaars
Voorronde
I I oktober 1988,Dudelange
Dudelange (LUX) Miniware BSW
18 oktober 1988,Weert
Miniware BSW-Dudelange

I24- 93

83- 84
85, 90
80 76
83- 88
86 101
94- 69
88, 91
106-77

64 94
94- 40

Achtste Íinalês
I januari 1988,Weert
Miniware BSW-CholetBasket (FRA)
B november 1988,Cholet
Cholet Basket-MiniwareBSW

75 56
80- 42

Radivoj Korac Cup
Voorronde
12 oktober 1988,Livingston
MIM Livingston (SCH)-Direktb.Noordk. 87, 93

HEREN

\r^ -L,, ^ | ^^^-^

Pesarc
NashuaLasers-Scavolini
l6 maart 1989,Den Bosch
Nashua Lasers-MaccabiTel Aviv
23 maart 1989,Barcelona
Bacelona-NashuaLasers

84- 79

40 39

ResultatenNederlandse
clubs in de
EuropaCups
ËuropaCup voor landskampioenen
Voorronde
Asker
l3 oktober1988,
Lasers
Asker (NOO)-Nashua
i9 oktoberI988,DenBosch

12januari I989, PesaÍo
ScavoliniPesaro(lTA)-NashuaLasers
l9 januari 1989,Tel Aviv
Maccabi TeI Aviv (lSR)-NashuaLasers
25 januan 1989,Den Bosch
Nashua Lasers-Barcelona(SPA)
2 februari 1989,Den Bosch
Nashua Lasers Aris Saloniki
16 iebruari 1989,Moskou
CSKÁ Moskou-NashuaLasers
22 tebruai 1989,Den Bosch
Nashua Lasers-JugoplastikaSplit
I maart, 1989,Den Bosch
Nashua Lasers-Limoges

73- 86

83- 80

I aRR (nlit

Lasers 86 79
JugoplastikaSplit(JOE)-Nashua
5 januari 1989,Limoges
107-70
Lasers
Limoges(FRA)-Nashua

Achtste finales
3 november I988,Den Helder
Direktb. Noordk. RC de France (FRA)
9 november 1988,Parls
RC de France-Direktbank Noordkop

83- 85
76- 85

KwartÍinale-ronde
? december1988,
Kiev
StroitelKiev (Su)-DirektbankNoordkop 89- 65
14december1988,
Orthez
Orthez(FRA)-Direktbank
Noordkop
87- 86
I I januari1989,
DenHelder
DirektbankNoordk.-WiwaCantu(lTA) 70- 92
I8 januari1989,
DenHelder
DirektbankNoordkop-Stroitel
Kiev
92 125
25januari1989,
DenHelder
79- 99
DirektbankNoordkop-Orthez
I februari 1989,Cantu
Wiwa Cantu-Direktbank
Noordkop
I07- 78
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Tucht-en
Geschillencommissie

DÀMES
Europa Cup voor landskampioenen
Voorronde
l3 oktober I988,Den Helder
'08 (BRD)
HOI Den Helder-DJKAgon
20 oktober 1988,Diisseldorf
'08
HOI Den Helder
DJKAgon
Achtste linalês
3 november 1988,Sofia
Levski Spartak (BUL)-HOIDen Helder
9 november 1988,Den Helder
HOi Den Helder Levski Spartak

8l

?5

72- 70

87 47
69- 75

Commissievan Beroep
Anders dan het jaar ervoor,toen slechts I? be
roepszakenwerden ingediend,behandeldede
Commissiein het versLagjaarweer een min of
m e e r n o r m a a la a n t a lz a k e n ,2 6 o m p r e c i e s t e
z i j n . D a a r v a nw d r e n e r 2 l g e r i c h t t e g e n u j '
spraken van de Tucht en GeschillenCommis
sie. De overige vijf zaken betroffen beroepen
' e g e n b o n d s i n s t a n t i easl s e e n r a y o n ,d e T o p sportligaof het bondsbestuur.
De commissiemoest maar liefst I I zaken niet
ontvankelijkverklaren.In I0 gevallen ging het
om vormfouten, die volgens het Reglement
T u c h l -e n C e s c h l l l e n r e c h l s p r a db ke h d n d e l i n g
van het beroep onmogeLijkmaken:
net nier belalen van het beroepsgeld íàrt
A.23.2),
Èêt

;n^ianóh
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êêh

hor^ên

rêdên

êên

rrrt-

spraakvan de Tucht en GeschillenCommis
sie door de club, zonder mede-ondertekening of een verklaringvan de speler of coach
waaruitblijkt dat dezeinstemtmet het door de
c l u b i n g e s l e l d eo e r o e pí a ï r 4 . 2 3l b )
Omdat men bij een flink aantalciubs bli.jkbaar
n i e l g o e d o p d e h o o ge i s v a n d e z e o p z i c h
e e n v o u d i g e v o l m v e r e i s t e nb i j h e ' i n d i e r e n
,,,vdr

--eql

l^^--^r.,crucP

-^,

Àr-yr-r

/'\rróêï ê
c có"hr c/ \ . 1 ê
us
\vvcq'

nodige aandachtmoetenworden besteedin de
jnlormàtreb]adenvar de bond en de rayons

als volgt
De commissiewasin het verslagjaar
samengesteld:
- voorzitter
HJ.TBlom,
- vice-voorzitter
J.Hórchner
secretaris
J.Bosma,
I1.ACoenen
D. van Teerns

In een als gebruikelijk slechts beperkt varië
rende personele samenstellingheeft de commissie in deze verslagperiode een kleine driehonderd aan haar voorgelegde zaken behandeld. Hiertoe kwam circa 25 keer een Kamer
bijeen.
Alhoewel sprake is van een lichte stijging van
het aantalbehandelde zaken vertoonde de aard
daarvan een vrij traditioneel beeld. Het aantal
zaken als gevolg van conflictenmet de leiding
nam relatiefal maargewelddadighedenjegens
de scheidsrechter, leidend tot uitsluiting voor
één of twee jaar komen ook nu (als incident)
weer voor
Zorgên baart de stijging van het aantal zaken
tegen personen die zich als coach bij een wedstrijd misdragen en waar bij behandelingblijkt
dat betrokkene geenbondslidis.Zekervoor de
wat hogere klassen lijkt controle hierop door de
r a y o n sg e e n o v e r b o d i g el u x e .D e g e d e c e n t r a liseerdeen op het cdterium'we1ofgeen bondsti.l' c)oí_r^-tnc.rankctiito lê.]ênddministlatie
blijkt voor de commÍssie bij de behandeling
v a n d i l s o o r rz a k e ne e n e r n s t i g eh a n d i c a p
Een ander voortdurendprobieem is het feit dat
de commissievaak een beslissingmoet nemen
op basis van een onvoLledigdossier.In bijna
één op de zes zaken wordt door gedaagde
geen verweer gevoerdtin een even groot aantal gevalien stuurt de club geen verklaring
Slechtsde bondspenningmeesterheeft via het
boetesysteembaat bij deze situatiel

Aan het einde van het verslagjaarbestond de
commissieuit

Kemleden:
JJ.van der Meijden
M.W van Bracht
B.Bakker
J.P.Bleijerveld
D I Ê i a c h o r rr r o l

A. Brakel
S V A. Malaihollo
Leden:
P.BJ.Bokern
F.F.W Brouwer
D. Croes
GJ W. Gommers
T. Doombos
A. de Groot
A.P.van Gurp

voorzitter

2t

L.Herweyer-Pors
B.de Jong
P.Kusters
H.D.Oderwald-Mul
C. Onrust
E.Pattiselanno
PJ.van der Velde
J.A.de Vries
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O\IERZICI{TTGC-ZAIGN
t988/89
aantal %
SpelerversusofÍicial
wangedrag
aanmerkingen
Iichamelijkeagressie
combinatieshiervan
SubJotaal
CoachversusofÍicial
wangedrag
aanmerkingen

7
2l
44
3
I5
10
I00

34

1987/88
aantal %
2
22
48
2
l6
6
96

1986/87
aantal %
8
2l
66
4

36

l6
I
t24

1985/86
aantal %

7
32
58
3
IO
2T
42 l3r

lichamelijkeagnessie
combinatieshiervan
Sublotaal

71242
7t99t8t2
rr
3
22-2
34235
7
7
37 t2 36

t4
1432

il43

Spelersonderling
wangedrag
ruw spel
lichamelijkeagressie
Sub{otaal

-6
26
61
87

30
70
33 106

2
48
67
35 Il7

Geenstraf opgelegd
Sêpot

80
37
Il7

40

I

l5

tc

l5

Boeking

8

Nlecht

s

Totaalaantalzaken 294

5

l9

1984/85
aantal %

6
23
74
3
t7
t8
38 141

8

40

I

8
t2

It
39

l1

34

4
3t
62
97

27

22

4T

t2

25

l8
ll

I00 263

I00 298

r00 351 r00 353 r00

BondsProtest
Commissie
De Bonds Protest Commissie is zeer verheugd
te kunnen melden dat in de verslagperiode
geen enkel protest ter behandelingbinnengekomen is.
De commissie bestondin de verslagperiode uit:

Vacature
Mw.R.A.Hogenkamp
E.MLten Hacken
R.Hoek
P.Kusters
J.Thomas

-

voorzitter
secretaresse
lid
lid
lid
Iid

Reglementscommissie
In de onderhavige verslagperiode is een start
gemaaktmet de herzieningvan de statutenvan
de N.B.B.
Ëen belangrijk uitgangspunt, namelijk om het
v e r s c h i l t u s s e ng e w o n e l e d e n e n b u i l e n g e wone leden (ondermeerook beschrijvendede
statusvan recreanten)op te heffenwerd op de
Algemene Vergadenng van juni 1989 geno
men.
Op de komende Algemene Vergadering van
november l989zal de tekstvan de statuten,alof
niet geamendeerd, gewijzigd worden vastgesteld na een in de zomer gehouden inspreekmogelijkheid, waarvan helaas zeer beperkt
gebruik is gemaakt.
In het afgelopen ]aar heeft de commissie,ter
voorbereiding van de Algemene Vergadering
van juni 1989,een voorstel tot algehele wijziging van het ReglementTrainers& Coaches
ingediend, dat helaas in verband met onvoldoende beieidsmatige voorbereiding en
ondersteuningmoestworden Íngetrokken.
Het is jammer dat beleidsmatigefacettenvan
een reglementswijzigingonvoldoendeworden
de
commissie
doorgesproken, voordat
opdracht krijgt een wijziging voor te bereiden.
Door de commissie wordt dan in vrij beperkte
tijd zeer hard gewerkt om tot een afgewogen
tekst te komen,die later blijkt niet ter vergadering aan de orde te kunnen komen.
Het bondsbestuur, maar ook ligabesturen en
bondscommissies dienen hier in voorkomend
geval rekening mee te houden.
Het komende verslagjaarzalde commissiezich
met name bezighouden met een herziening van
het Huishoudeliik Reqlement en wat verderaan

de commissie ter reglementering wordt
aangeboden.
De commissie heeft gedurende het afgelopen
jaar helaasafscheidmoeten nemen van het Iid F.
Piccardt, dat zich vanwege drukke werkzaamheden heeÍl moeten terugtrekken.
Eenvervangervanuithet RayonOostis nog niet
gevonden.
De commissie bestond in deze verslaooeriode
uit de navolgende lêden:

A. Helmig
G.Brinkman
J.Cluitmans
E.Kropf
A. de Vroet

voorzitter

MedischeCommissie
De (para)medische begeleiding van de nationale selectieswerd verzorgd door vaste koppels voor iedere sectie. Het takenpakket werd
in onderling overleg tussenbetrokkenenvas!
gelegd met in achtneming van het beschikbaar
budget
De samenwerking met de Bondscommissie
Opleidingen stond in het verslagjaar op een
van
laag pitje.Er heefteen evaluatie-onderzoek
de leerstof van de trainer A cursus plaatsgevonden uitgevoerd door de Nederlandse Sport
Federatie. De (para)medische hoofdstukken
werden als zeer goed gekwalificeerd. De
hooldstukken voor de trainer-B cursus zijn
reeds geruime tijd klaar.
Het bestuur van de N.B.B.heefï de subsidieaanvraag bij het Ministene van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuurvooreen part-time sportarts wegens budgettaire overwegingen ingetrokken Voor
1990 zaI opnieuw de
wenselijkheid van een part-time sportarts in
dienstverband bekeken worden. Het zal duideIijk zijn dat de (para)medische activiteiten
binnen de N.B.B.(begeleiding, voorlichting,
opleidingen) bij aanstelling van een dergeiijke
functionaris beter gestructureerC kunnen
worden.
De samenste)lingvan de commissiewas voor
het derde opéénvolgende jaar hetzelfde:

F.Verstappen
F.Nusse
P.Schipper
H.Gootjes

- voorzitter
- medische
begeleiding heren
- paramedische
begeleiding dames
- trainersopleidingen
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BondsCommissie
Opleidingen
ALGEMEEN
Kortnahetbeginvanhetseizoen,
oktober1988,
gaf de voorzittervan de commissie,A. Kallenberg, te kennen om gezondheidsredenen
zijn
functiete moetenneerleggen.
De commissiebetreurdedezebeslissingmaar
vindt datiemandsgezondheidboven allesgaat
en respecteerde
het genomenbesluit
Hem werd tijdens een informeel samenzijn
dankgezegdvoorhetvelewerkdathij voorde
Bonden de commissiein het bijzonderverricht
heeft. Ten afscheid werd hem een kado
overhandigd.
Gelukkig blijft dhr. Kallenberg als docent en
examinatorwerkzaamvoor de commissie.
Hiernavondeenherverdelingvantakênplaats
waarbijL. Lubeek,lid van de commissie,de
voorzittershamerovemamen de secretaris,H.
Vos,de aanschrijvingvan de docentenen êxaminatoren.
Na eindeloos veel corresponderenmet het
Ministerievan WVC is de goedkeunng afge'
komen voor de TÀ-cursus.
Het ad hoc verzorgenvan diversezaken,waarvoor op het bondsbureaugeen capaciteitaan
wezig is, lêgt een buitengewoonzwarewissel
op enkele kemleden van de commissie.Zij
hoopt en verwachtdat in 1990deze perikelen
voorgoedverdwenenzullenziln
De rayonvertegenwoordigers,
in hun functie
vansupervisor,
wordensteedsmeeringeschakeld bij het werk van de commrssre
Tevensfunctionerenzij als het aanspreekpunt
binnen het rayon,niet alléénten tijde van een
tralnerscursus.

CTJRSUSSEN
Er werdendit seizoenslechtsvijf TA-cursussen
gegeven,waarvantwee in rayon Oost,één in
West,één in Zuid en één in Noord-Holland.
In seizoen'88/'89werd geen TB-cursusgegeven.Dezecursuswordtin zijn geheelherzienen
er wordt een nieuwcursusboekgeschreven.In
verbandhiermeevindtde commissie
het geen
goede zaakdat met oud cursusmateriaal
wordt
gewerkt.Er werden twee experimenteleJTBcursussengehoudeqte Stadskanaal
en Urk.

ENERNE COIfIACTEN
Algemeen
a Met de Academiesvoor L.O.is vnj regelmatig schriftelijk en mondeling contact
geweest over de vernieuwde N.B.B.
ramerscursussen.

I Voor de K.V.L.O.
te Zeistwerd ten behoeve
voor leraren
van eenschoolbasketbalcursus
lichamelijkeopvoedingin zeerkortetermijn
een cursusboekin elkaargezet.
Dezecursusvond plaatsin Den Bosch.
o Ook voor de HALO,in Den Haag,werd een
soodgelijkecursusgêorganiseerd.
ÀLO Amsterdam
Intensiefcontactis er geweestmet betrekking
tot de TA-cursusen de op te zettenTOP-SPORT
klas.De BCOvÍndt het een goede zaakdat de
ALO's de TA-cursusin hun pakket opnemen.
Voorwaarde is dat de BCO zeer nauw bevandocentenen
trokkenblijftbij hetbenoêmen
examlnatoren.
NSA
Met de NSAis er contactgeweestover de wijze
waaropzij de BCObehulpzaamkunnenzijn bij
hÀt

^nrêtiên

1r:n

o applicatiecursussen
o TC-cursus

ïwc
Voor rijksgecommitteerdenvan WVC werd
een voorlichtingsavondgehoudenwaar uitleg
v/erdgegevenoverde opzeten inhoudvan de
NBBtrainerscursussen

ÀI{DEREACTIES
OpleidingsÍïlosofie
Met het bondsbestuurÍs overleg gevoerdover
de werkwijze, de toekomstvisie en de
opleidingsfilosofievan de BCOmet betrekking
tot de diverse trainerscursussen.
kan men terugzien
De BCOopleidingsÍilosofie
TABij
en TB-cursus.
in de ontwikkelingvan de
wij
veel
ontvangen
het ontwikkelen hiervan
medewerking van de Bonds Scheidsrechters
Commissie(BSC)en de MedischeCommissie
voor die vakkenwaarzij verantwoordelijkvoor
zijn.
In het algelopen seizoenheeft êr binnen de
naar
commissie
eenbezinningplaatsgevonden
en
naar
het
aantal
het aantaltrainerscursussen
ongediplomeerdetrainers.
Met de volledige en uitstekendemedewerking
van de rayonvertegênwoordigerswerd een
Hieruitbleek,dathetaantal
enquêtegehouden.
ongediplomeerde
trainerserg hoogis
Technischbulletin
Onder voorzitterschapvan J. Jonker en als
redactieledende rayonvertegenwoordigers,
is
gevormd,die eentecheenredactiecommissie
nischbulletinuit zalgaangeven.
Alle niet gediplomeerdetrainersen de licentiehouderszul)enop korte termijn voorzien
wordenvan dit zogenaamdetechnischbulletin
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waarbij tevens informatie over de trainerscursussengegeven zalworden.Tevensontvangen
zij een inschrijfformulier traineÍscursussen.
Het is de bedoeling van de commissie dit technisch bulletin twee keer per jaar te laten ver
schijnen, waarbij verwacht wordt dat de rayons
de nodige copy zullen Ieveren voor deze
bulletins.

PLANNEN
TOEKOMSTIGE
Afronden TB-cursusboek.
- Afronden TTC stof voor de E- en D-scheidsrechterscursussen.
Afronden reglement Trainers,/Coaches.
- Afronden minibasketbaltrainerscursusboek.
- Aanvullingen./verbeteringen aanbrengen op
Bijscholendocenten.
- Bijscholen trainers (applicatie-cursussen
opzetten)
- Verkrijgen goedkeuring van de JTB en TB
cursus bij WVC
Bezinning over de te houden TC-cursus.
- Overleg met de CIOSsen over de nieuwe
opzet van de trarnerscursussen.
Opzet TÀ cursusten behoeve van de ALO's
Den Haag en AmsteÍdam
- JTB-cursusboekordenen aan de hand van de
evaluatie van de gehouden experimêntele
cursussen.

SAMENSTEI,LING
COMMISSIE
A.TKalienbero/

- voorzitter

L. Lubeek
HJ.Vos
D. de Liefde
J.Jonker
R.A Snijders

- secretans
kernlid
kernlid
- kemlid afgevaardigde
Bondsbestuur
GJ. v. Rangelrooij - lid namensrayonWest
- lid namensrayon Oost
B. Riemijer
I. Buderman
lid namensrayon Noord

i

C. Smit

-

A. de Laat

Noord-Holland
- lid namens rayon Zuid

li.i

nemonc
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BondsScheidsrechters
Commissie

II
Evenals in het voorgaande verslag gememoreerde heeft de commissie problemen gehad in
de personele bezetting.De commissie is er niet
in geslaagdgeschiktekandÍdatente vinden om
de commissie te versterken. Het gevolg van dit
probleem is dat de overige ieden van de com
missie meer activiteiten dan gewenst ten uitvoer hebben gebracht. Tevens dienden de

prioriteiten dienovereenkomstig te worden
bijgesteld. De commissie werd geconfronteerd
met ziekte van J. van der Haar, waardoor de
administratieve begeleiding en ondersteuning
vanuit het bureau enigszins stagneerde. Een
woord van dank aan de overige medewerkers
van het bureau die getracht hebben dit zo goed
mogelijk op te vangen. Voor zover mogelijk
heeÍï W. Mateboer de commissievergaderingen bijgewoond. genotuleerd en zorggedragen dat diverse activiteiten via het bureau
ten uitvoer zijn gebracht. Voor deze, voor hem
extra werkzaamheden, zijn wij hem zeer
erkentelijk.

COMPETITIES,PLAY-OFFEN
TJVEDSTRTJDEN
BUZONDERE
Het verslagjaar heelt moeilijkheden gekend om
op adequate wijze de programmering van de
landelijke competitie te voltooien. Kwantiteit
van onze scheidsrechrerslag hier aan ten
grondslag Desalniettemin werden alle wedstrijden,vaak middels dubbele nominatiesvan
scheidsrechtersen met behulp van de Rayon
ScheidsrechtersCommissiesbemand.Dat een
en ander,gelet op het bovenstaande,met enig
kunst en vliegwerk gepaard ging moge duide
lijk zijn. Op deze wijze dient het bureau extra
veel aandacht en tijd te schenken aan de uitvoering van het scheidsrechtersprogramma.
De commissie ervaart het derhalve als verheu
gend dat enige Rayon Scheidsrechters Commissies nieuwe kandidaten aan de commissie
hebben voorgedragen.
De in het vorige verslagjaar gememoreerde
'Beneluxcompetitie'
is helaasniet van de grond
gekomên. De commissie betreurt dit omdat wellicht via deze competitievorm de scheidsrechters meer internationale ervaring kunnen
opdoen.
Als bijzonder plezierig ervaart de commissie
de toename van nationale- en internationale
toernooren doch ook nu is wederom gebleken
dat, ondanks schriftelijke mededelingen van
onze zijde, verenigingen niet altijd gebruik
maken van bondsscheidsrechters.
De Haarlem Basketball Week, voor het eerst
met participatie van de Nederlandse Basketball
Bond,was wederom een succes.Dit evenement
\Àrerdmet een aantalvooraanstaandeEuropeseen een aantal van or]ze 'eigen' scheidsrechters
bemand. AIs zeer positief wordt de samenwer
king gezien van onze scheidsrechters met deze
prominente Europese collega's. Een ervaring
vooralle panijen enmogelijk een conceptvoor
een goed geleid toernooi
De commissie heefï op basis van rapportages
en eigen waarnemingen besloten om de piayoff wedstrijden door tien scheidsrechters te
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latenleiden,waaronderonzenegen intematloTijdens de gehele playnale scheidsrechters.
off serieswerdênnagenoeggeen onregelmatigheden geconstateerd. Hetgeen onder
anderehet gevolg was van goede afspraken,
gemaaktmet de desbetreffendeclubs,het bestuurvan de TopsportLiga en de Iedenvan de
commissie. Het resultaat van alle genomi
neerde scheidsrechterswas van ruim voldoendetot uitstekend.
Gedurendealleplay-offwedstrijdenwerdende
scheidsrechtersbegeleid door minimaaltwee
Ieden van de commissie,Eenwerkwijzewelke
doorallebetrokkenenalsplezierigen leerzaam
ervarenwerd.

aandezeuitleg gegevenwaarmeemenzich,na
een discutabele beslissing, meende te
verdedigen.
Formeleen informelegesprekkenmet eenaantal van dezescheidsrechtershebbener toe bijgedragendat gedurendehet verslag'jaarmeer
duidelijkheidkwam in uniformebenadering.In
het komendesêizoenzal hierop naderworden
ingegaan.
Zowelnationaalals intemationaalmoêt geconstateerd worden dat het spel fysieker wordt.
Met dezewetenschapzal in de toekomstrekening gehoudendienente wordenwil men op
het internationalevlak de boot niet missen.

Een deel van de stage werd ingeruimd voor
Dr.J.H.A.
vanRossumen tweêmedewerkersvan
de Faculteitder Beweg'ingswetenschappen
van
de Vrije Universiteitte Amsterdam.
Op zeer deskundige wijze werd een tussentijdse rapportage verzorgd over het thema:
van de
Nagenoegalle beslissingswedstrijden
bij basketballscheidsrechters."
,,Stress
overigecompetitieswerdendoor commissie- De gegevens van deze rapportage werden
Ieden enlof beoordelaarsgevolgd ên bijgedeelsverkregendoor de medewerkingvan de
woond waardoorde commissiegoed geinlor
landelijke scheidsrechters.Enquêteformuliemeerd was over de resultaten van de
ren werdenmiddelseenbegeleidendschnjven
genomineerdescheidsrechters
door de commissieaanalle bondsscheidsrechters verzonden met het verzoek hierop te
Eenwoordvankritiek dientgeuitte wordenaan
tijdens
ongerereageren.
het adresvan clubbesturêndie
Àlle reactieswerden,gelet op de privacy,uitgeldheden niet altijd op juiste wiize zorg
van
de
gedragen
voor
veiiigheÍd
sluitend geinventariseerddoor de medewerdê
hebben
grote
bij
betrokkenheid
kers
van de Vnje Universiteit.
Eente
scheidsrechters.
debet
aan.
Van
de l7 A-; 20 B- en 38 C scheidsrechters
het clubgebeurenis hier wellicht
retourneerden
I5 A-; l3 B-en 28C scheidsrechters het enquêteformulier;
een responsvan 75
STAGE
procenthetgeenvoorwetenschappelijkonderOp l6 en l7 september1988werdop Papendal zoekalseenzeerhoogpercentagegezienkan
de jaarlijksestagegehoudenvoor landelijkfluiworden.
Tijdensdezestagewerd
tendescheidsrechters.
Derhalvekan van een zeêr positievebenadeonder meer een conditietestafgenomen.De
ring van de scheidsrechters
sprakezijn
conditioneleeisen zijn reedsjaren bij aile betrokkenenbekend,derhalveheeft de commis- OPLEIDINGEN
sie het als zeer teleurstellendervarendat een
In samenwerkingmet de NationaleSportAcaaantal scheidsrechtersniet aan de gestelde demie is de laatste hand gelegd aan de
is vanmenÍng scheidsrechters
eisenkonvoldoen.De commissie
Dopleiding Deze gerevidat te laat met de voorbêreidingenvoor het
seerdêopleidingis besprokenmet de bonds
komende seizoenwordt begonnen waardoor spelregeldocentenen zal een viertal malenop
het conditiepeilte laagis.Het gevolg van deze deze manier gegeven worden. De eventuele
telewstelling was, dat het reeds aanwezige kinderziektes en nieuwe ideeën zullen verniet werd uitge- werkt wordenwaamade docentenhandleiding
scheidsrechtersprogramma
reikt en dat door enige commissieledenonder
aangepast
zalworden.
hoogspanning een nieuw programma werd
is
het
dat het onderdeêltechniek,takJammer
gemaakt.De scheidsrechters,die niet aan de
tÍek en coaching,dat we als bijzonder zinvol
gestelde eisen voldeden werden niet eerder binnen scheidsrechtersopleidingen
ervaren,
dan na een geslaagdeherkansingin het pronog steedsnÍet gerealiseerdis.
grammaopgenomen.
De volgende stap is het up{o-date makenvan

Eenwoord van dank aan de vier clubs van de
play-off serie, die op voorbeeldige wijze de
officialsvoorat ti.jdensen na de wedstrijden
hebben ontvangenen begeleid.

Hetdoor commissielidP.Leegwatervêrwoorde
thema'Spiritof the Game'heeftondanksduidelijkheid van de inhoudvan dit themade discussie over dit begrip emstig op gang gebracht.
Menig scheidsrechterheeft een eigên inhoud

hêt vademecum voor de scheidsrechtersopIeidingen.Rayonsen kernenwetendanwaarop
ze moeten letten bij de cursusorganisatie.
Een
brok duidelijkheid en uniformiteit is dan
qerealiseerd.
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De verwachting is dat de 'NBB-huisstijl'zal
Het totaal aantal veÍstrekte
veranderen als de verhuizing naar Bunnik
scàeidsrecàtersd.rpioma's rs;
gerealiseerdis. De scheidsrechtersdiploma's
zullenin die metamorfosebetrokkenworden.
r988
r98?
Ook dit seizoenheeÍïde commissiede kwantitatieveopleidingsgegevensop een rijtje gezet.
De cijfers van de voorgaande jaren zijn
meegenomen.
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Het gemiddelde aantal
gres.laa
gden per cursus rs;

2
II

4
IO

22
148

38
134

totaal

Het totaalaantalgegeven
s cheidsrechter s cursussenis:

1986

2
l6

_91

t99

_99

III

l13

I17

D
E
F

14,6

De uitsplitsingenper rayon zien er als volgt uit:
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Het aantal ingeschakelde
ray on spelre geldo centen:

ten aanarbiterskrijgen dan zal het aantaldeelnemersen cursussendienentoe te nemen.

Noord
Oost
Zuid
West
Noord-Holland

Zorgelijkzijn ook de signalendatde D-cursusin
één of meerdere rayons verplicht is of gaat
worden voor de scheidsrechters
die op rayonniveau geleverd moeten worden. À]s de Dopleiding, de hoogste scheidsrechterscursus
gaat
binnende N,B.B.,
met 'moetertjes'bêmensd
wordenzegt datvoldoendeover de mentaliteit,
houding en tijd van functionerenvan de deelnemers.De ambitieom hogeropte komenis er
dan niet meer.

:3
:9
:
:8
:7

9 en I niet

Eenaantalbevindingenblijft onszorgenbaren.
E-en
Namelijkde zeerweinigescheidsrechters
we
in
toekomst
op
top
D-cursussen.
Willen
de
rayon en landelijk niveauniet nog meer tekor-
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Nu de reguliere opleidingen op de rails staan
zal de commissie meeraandacht gaan besteden
aan de scholingen van de A, B, C en kandidaat
C-aÍbitêrs. Met behulp van Coca Cola, de sponsor van de scheidsrechters,moet dat mogelijk
zljn.
De commissie heeft een enquête gehouden
over het gebruik van bestaande ondersteunende materialen bij de scheidsrechtersopleidingen. Teleurstellend was te moeten constateren dat er vele materialenvoor handen zijn
maar dat er weinigen van gebruikt worden.

BEOORDEUNGEN
Met behulp van een l2{al beoordelaars,
de
commÍssarissen
en eenaantalcoachesheeltde
BSCzich dit seizoenwederomeen goed beeld
kunnenvormen van de kwaliteiten het niveau
van het scheidsrechterskorps.
Er is dit seizoengewerktmet een nieuwbeoordelingsiormulier.Dit had tot gevolg dat de BSC
over meer informatie per arbiter kon
beschikken.Doorde redactievan het formulier
werd meer eenduidigeen daardooronderling
vergelijkbareinformatieverkregen.
Er werden dit seizoennaastde beoordeiingen
doorde BSCledenen vancommissarissen,
l?3
beoordelingenverricht.
De totaleinformatievormdevoor de commissie
een goede basisvoor de gespreksrondenmet
de individuelearbiters.
Eenviedalarbiterskonop grondvande prestaties en na het afleggenvan een spelregel{est
wordenverleend.
de 'B-status'
Uit de beoordelingenen uit de gesprekkenmet
de arbiters bleek dat de kwaliteit van de
bemanningder jury tafelsnogal eens te wensen overlaat.Verwachtmag toch worden dat
bestuÍen van clubs - die verwachtendat ze
goede gekwalificeerdeen gemotiveerdearbiters voor 'hun' wedstrijd krijqen - ook ervoor
zorgen dat de hulpkrachtenvan de scheidsrechters-'de tafel'-berekendzijnvoorhuntaak.
Veól arbitersop B-en C-niveau- de commissie
onderschrijftdit - zijnvan meningdatzeer maar
'bijhangen'.
De ontvangst,de opvang en verzorginglaat
veelal te wensenovêr. Deze arbiterszijn een
onderdeel van het geheel en hieraan wordt
maarai te vaakvoorbijgegaan.
De clubszouden
zich hiervan- met nameop andereniveausdan
de eredivisies- watmêêr bewustdienente zijn.
Geletop de goedeervaringenmet hetkunnen
beschikkenover veel informatieover de arbi
tersis de commissievoornemensdoor het nog
frequenterinzettenvan de beoordelaarsnog
meer informatiete kunnenkrÍjgen.
Hierdoorkan - mede op basisvan individuele

gesprekken - het niveau van de scheidsrechters verder verbeteren en zo een bijdrage leveren aan beter basketbal.Met de groep beoordelaars werd aan het eind van het seizoen êen
evaluatie-bijeenkomst gehouden. Hieruit bleek
dat - met enige bijstêlling - in het seizoen 19891990 op de ingeslagen weg voortgegaan kan
worden.

COI.ITACTEN
Ook in de verslagperiode werd een bijeenkomst belegd met vertegenwoordigersvan de
Rayon ScheÍdsrechters Commissies. Met deze
vertegenwoordigers kon een aantal lopende
ontwikkelingen op elkaar afgestemd worden.
Doordat er binnen de diverse Rayon Scheids
rechters Commissies diverse mutaties waren
was het niet mogelijk om bii alle commissiesop
bezoêk te gaan om over hun specrfieke problemen en ontwikkelingen van gedachte te
wisselen. Hetgeen naar lvij hopen, in het
komende jaar hersteld kan worden.
Het is jammer dat erzoveel mutaiieswarenwant
dit verlaagt de continuiteit en know-how bij
deze arbeidsintensievecommissies.
Nagenoeg alle Ligavergaderingen werden
door de commissie bijgewoond.
De voorzitter van de commissie heeft met een
afgevaardigde van het bondsbestuur de Bonds
Jeugd Commissieen de coach van de nationaie
damesploeg, gesprekken gevoerd over de in
het komende seizoen te verspelen Nationale
Junioren Competitie.
De commissieis technischin staat,met mede
werking van de Rayon Scheidsrechters Commissies een dergelijke competitie te bemannen. Tevens lijkt het de commissie een
goede zaak om een dergelijke, aantrekkelijke
competitie op te staÍen omdat er tijdens deze
wedstrijden jonge scheidsrechters meer de
gelegenheid krijgen ervaring op te doen
De commissie heeft met de Belangenvere
niging Basketball Arbiters regelmatig contact
gehad en overleg gevoerd;daarombetÍeurt de
commissie het feit dat zij geen rekening heeft
gehouden met een regionale aanschrijving
opdat alle landelijke scheidsrechtersop deze
B.B,A.-dagte Wilnis, de gehele dag aanwezig
konden zijn. De commissieis juist van mening
dat een sterke B.B.A.in samenwerking met de
commissie tot goede gezamenlijkeresultaten
kunnen komen.

FIBA
Verheugendis te vermeldendat onzeintemationale scheidsrechters,
in de breedte,op het
internationalevlak meer waarderingkrijgen.
Het aantal door de FIBA genomineerde
scheidsrechtersnam toe. De nominatiesvan
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onze FIBA commissarissendaalden Iicht; hetgeen wellicht te makenheeftmet het nogal wisselendebeleid van de FIBA.
Ook gedurende dit verslagjaar werden op
formele en informele wijze contacten gelegd
en onderhouden met de verantwoordeiiike
mensen van de FIBA

SPONSORING
Hetgeen bij elke instantie binnen de bond op
zi.jnof haar verlangiijstjestaatis wel de mogeIijkheid hebben voor meer additionele financiële middelen. Het is de commissie gelukt
mede door de persoonlijkerelatie van P. en R.
Leegwater,met het managementvan Coca Cola
Nederland tot een sponsorovereenkomstte
komen. Deze overeenkomstis afgeslotenvoor
een periode van drie jaren met een optierecht
van nog twee jaren en werd tijdens een in Den
Bosch belegde perspresentatie, middels het
bestuur bekrachtigd.
De jaarlijks te ontvangen middelen uit deze
overeenkomst zullen volledig ten goede
komen aan het scheidsrechtersvrezen.
De vergoeding voor I989 zàl geheel besleed
worden aan uniforme kleding voor alle lande
lijke scheidsrechters.

SLOT

gebracht hetgeen de commissienoopt om het
plan bij te stellen
Het bestuur van de BasketballBond verzocht
alle commissies hun visie voor de toêkomst
vast te leggen en aan te bieden, één en ander
moest geschieden voor I januari 1989.Tot op
heden mocht de commissie nog geen respons
ontvangen op de door haar ingediende beleids
opties. Wel werden vanuit het bestuur enige
kritische kanttekeningen gemaakt richting de
commissie.
Deze werden besproken en nagenoeg geheel
opgelost.
Het gememoreerdepersoneleprobleem werd
in mei jongstleden nog eens extra geaccentueerd. De voorzitter, de heer H. Nanninga,
moest op medisch advies,zijn activiteitenmet
onmiddellijke ingang beëindigen.
Het bondsbestuur heeft de heer P. Leeg'water
tot opvolger benoemd.
De commissiebestond gedurende het verslaglaar ult

H Nanninga
P.Leegwater
P.Bokern
R Offers

-

voorzitter
tid
lÍd
tid

Tegen het einde van de verslagperiode ont
ving de commissie het rapport 'Stress bij
basketball-scheidsrechters'
samengesteld
door de reeds eerder genoemde medewerkers
van de Vnje Universiteit
Het rapport wordt aan de arbiters en verdere
belanghebbenden toegezonden. Door de
onderzoekerswerd toegezegdin de komende
periode verv olgonderzoeken te p.egen hetgeen de commissiealszeer positiefbeschouwt.
De invloed van het rapport dient nog door de
commissie bestudeerd te worden alvorens
conclusies getrokken kunnen worden.

ACTIVTTEIÏEN
TT.ITERNAI'IONALE
COMMISSARISSEN
J.BERTETING

Gedurende een in Amsterdam gehouden AII
Star Gala werd afscheid genomen van C van
Dishoeck.
De heer Van Dishoeck was voor het NederIandse basketbal een waardig ambassadeur.
Wellicht zal in de toekomst op enigerlei wijze
gebruik gemaakt kunnen worden van de kennis
van de heer Van Dishoeck.

P. LEEGWATER

Het Juniorenplan'heefter toe geleid dat tijdens
de verslagperiode twee scheidsrechters vanuit
deze groep zijn toegetreden tot de A-groep.
Derhalve is het plotselingebedanken van één
van hen een tegenslag voor de commissie
mede vanwege de arbeidsintensieve begeleiding bij de uitvoering van dit plan Mede
van\Megehel tijdselement kon niet op juiste
wijze het plan volledig ten uitvoer worden

IÍEREN
EuropaCup voor landskampioenen
I9 oktoberI988,DenBosch
NashuaDenBosch-AskerBC (Noorwegen)
DÀMES
EuropaCup voor landskampioenen
9 november1988,
DenHelder
HOIDen Helder-LevskiSpartak(Bulgarije)
HEREN
Koracbokaal
3 november 1988,Den Helder
Direktbank/N-Raclngclub France(Frankrijk)
l4 december 1988,Mechelen,Belgirë
Maes Pils-OlimpiaPhilips(ltalië)

C. ONRUST
HEREN
EuropaCup voor bekerwinnaars
I8 oktoberI988,Weert
MiniwareBSW-TZIDudelange(Luxemburg)
6 december1988,
Kaunas,
SovjetUnie
Zalgiris-ÀEKAthens(Griekenland)

JC

Koracbokaal
20 oktober 1988,DenHelder
Direktbank/N-MimLivingston(Schotland)

25januari1989,
Mechelen,
België
MaesPils-CAIZaragoza(Spanje)

l8 januari 1989,Madrid,Spanje
(België)
Bose-Assubel
Estuduantes

DÀMES
LilianaRonchettiBokaal
l2 oktober I988,Versaille,Frankrijk
(Portugal)
SFVersailles-CREÀ

I. ROTTEVEEL
HEREN
EuropaCup voor bekerwinnaars
I november 1988,Weert
Basket(Frankrijk)
MiniwareBSW-Cholet
l7 januari 1989,Cholet,Frankrijk
Madrid (Spanje)
CholetBasket-Real
DÀMES
EuropaCup voor Iandskampioenen
13oktober 1988,Den Helder
Agon '08(WestDuitsland)
HOIDen Helder-DJK

ACTTVTTET'IEN
ÀRBTTERS
II..TTERNÀTIONÀIJE
C. VAN DISHOECK
DAMES
EuropaCup voor landskampioenen
3 november 1988,Tarragona,
Spanje
Vicenza(ltalië)
Tortosa-CaÍka
Tarragona-AS
l2 januari 1989,Praag,TsjechoSlowakije
VysokeSkoly-Àida(oegoslavië)
LilianaRonchettibokaal
Toledo,Spanle
2 november1988,
Wisla(Polen)
Toledo'92-GTS
I I januari 1989,Praag,TsjechoSlowakije
SpartaCKP-GSTroylosEnichem(ltalië)
Interlandwedstrijden
DAMES
I? mei 1989,IJmuiden
Nederland-China

H. VÀNEK
DÀMES
LiliarraRonchetti
12oktober 1988,Stockport,Engeland
BasketFeminin(BelEë)
St.LouvoliteBB-Moncea

H. ENNIK
HEREN
Koracbokaal
l9 oktober 1988,Lissabon,Portugal
Lisboa-Maes
Pils(Belgiê)
20 oktober 1988,Lissabon,Portugal
EstudiantesBose-Crea(Portugal)

lnterlandwedstrijden
Zeslandentoernooi,
Jogerc junioren
24 maarltot en met 2 april 1989,
Mannheim,West DuÍtsland
TsjechoSlowakije-Frankrijk
USAltalië
Griekenland-Polen
West Duitsland-Sovlet
Unie
r^^-^^)-,.;a
rr^1iA
Jvs9vJcvrE-IauY

USA-Frankrijk
West Duitsland-Tsjecho
Slowakije
TsjechoSlowakije-Frankrijk

J.C.HERITVEIIER

HEREN
Koracbokaal
12oktober 1988,Mechelen,België
MaesPils LiboaBerÍica(Portugal)
25januari 1989,Mariembourg,België
Assubel-KKPartizan(Joegoslavië)

DAMES
LilianaRonchettiEokaal
2 november 1988.Parma.Italië
BasketParma-CBTintoretto(Spanje)
Interlandwedstrijden
DAMES
Zeslandentoemooi,Meisjeskadetten
27 - 30 december1988,
Leiden
Frankrijk-België
Frankrijk-WestDuitsland
Frankrijk-Spanje
West Duitsland-Engeland
Spanje-België
I5 mei 1989,Landsmeer
Nederland-China
HEREN
2? meÍ I989,DenBosch
Nederland-Canada

E. DEJAGER
DAMES
EuropaCup voor landskampioenen
13oktober 1988,Luxemburg,Luxemburg
BC Sporting-CVJMBirsfelden(Zwitserland)
LilianaRonclptti Bolaal
12oktober 1988,Bertange,Luxemburg
BBCSparta-Toledo
92(Spanje)
l9 oktober 1988,Villeurbanne,Frankrijk

óo

ASVilleurbanne-FeminaBasketLausanne
(Zwitserland)

Bulgarije-SovjetUnie
Frankrijk-Hongarije

InteÍlandwedstrijden
DÀMES
BalticCup
25 - 30 april 1989,
Gdansk,Polen
Polen-Tsjecho
Slowakije
Polen-Spanje

Interlandwedstrijden
DÀMES
15mei 1989,Landsmeer
Nederland-China

HEREIV
l5 juni 1989,
Rotterdam

HEREN
l5 juni I989,Rotterdam
Nederland-Griekenland

S.FAA.SSEN

H. IS.EERSDIIIDER
HEREN

HEREN
Koracbokaal
12oktober 1988,Bamberg,West Duitsland
(ZwitseÍland)
TTLBBBamberg-Sambasket

EuropaCup voor landskampioenen
20 oktober 1988,Contern,Luxemburg
AB Contem-ADOvarense(Portugal)

rnreÍrandwedstrijden
5 - 7 apnt 1989,willebroek, Belgë
Kwalificatietoernooi
kadetten
Jongens
LUrOpeesKampLoênscnap

rranKnlK-usrano

EUÍOpaUUp VOOrËexerwlnnaaÍS

24januari
]18ll:^'ll":::lj::,Yl*
Zalgiris-BC
urlonil

uuegosldvre,

rJerore-r
ranKnrK
DAMES
16mei 1989,
DenBurg
Nederland-China

Koracbokaal
7 december1988,
Mariembourg,
België
Assubel-Estudiantes
Bose(Spanje)

HERET.[
:;-'j'-:-'::',1_:::'"Nedênan(]-uanaoa

1988'oostende'Beigië
:.11",-"*,"'
SunairBCo-MaccabiElite (lsraël)

"

B. V,D. GRÀÀF
HEREN
Koracbokaal
12oktober 1988,Mariembourg,België
(Frankrijk)
Àssubel-Nantes
19oktober 1988,Berlijn,West Duitsland
Castors(België)
DTV Charlottenburg-Trane
? december 1988,Mechelen,België
MaesPils-crvenaZvezdaOoegoslavië)
I Íebruari 1989,TeI Aviv, Israël
HapoelTel Aviv-RamJoventut(Spanje)
DÀMES
LilianaRonchettiBokaat
9 november 1988,Versailles,Frankrijk
Versailles-GBBC/USC
Mi.inchen(W.Duitsland)
Interlandwedstrijden
HEREN
2?mei 1989,
DenBosch
Nederland-Canada
EindrondeEuropeesKampioenschapDames
13- 18juni 1989,
Vama,Bulgarije
Hongarije-Bulgarije

l8 januari1989,
Badalnoa,
Spanje
RAMJoventut-KK
Zadarfloegoslavië)
DAIIIES
LilianaRonchettiBokaal
2 november 1988,Monceau,België
B.Femminile(ltalië)
MaccabiBasketFeminin-SS
l5 februari 1989,Moskou,SovjetUnie
CSKAMoskouGSTfogylosEnichem(ltalië)
Interlandwedstrijden
HEREN
KwdiÍicatiewedstrijdEuropeesIhmpioenschap
24 november 1988.Torun.Polen
Polen-Frankrijk
EindtoernooiEuropeêsKampioenschap
I0 - 25juni 1989,Zagrêb,Joegoslavië
Joegoslavië-Bulgarije
Joegoslavië-Frankrijk
DÀMES
KwaliÍicatietoernooiEuopees
KampioenschapMeisjeskadetten
19- 23april,Nokia,Finland
Finland-Denemarken
Polen-Denemarken
l? mei 1989,
IJmuiden
Nederland-China

ot

B.IiYOT'DSTRA
HEREN
EuropaGup voor Bekerwinnaars
2 novemberI988,Glasgow,
Schotland
GlasgowRangers-Real
Madrid,Spanje
DÀMES
EuropaCup voor landskampioenen
2 februari1989,Praag,TsjechoSlowakije
VysokeSkoly-Basket
ÀstaraeClub,Frankrijk
Interlandwedrtrijden
I.IEREN
28 mei 1989,Àmsterdam
Nederland-Canada
DAMES
16mei 1989,Den Burg
Nederland-China

BondsJeugdCommissie
In het verslagjaar heeft de commissie zich
beziggehoudenmet de volgendezaken:
o Passerelle.
Aan dit voor de vierde keer tijdensde Haar
lem BasketballWeek gehouden toêrnooi
werd deelgenomendoor alle rayons.Hêt
toernooiop zichwaszeergeslaagd.
In de kern DenHaagen in het districtHaar
lem is op experimentelewijze gespeeldmet
de Passerelleregels.De ervaringenhiermee
waren regelmatig onderwerp van bespre
king tijdensde vergaderingenvan de BJ.C.,
dit mede om de totaleovergangnaar de
nreuweregelszo spoedig mogelijk te laten
verlopen. Tevens werd een voorzichtige
aanzetgedaanom tekomentot eennationale
selectie.In het komendeseizoenwordt dit
naderuitgewerkt.
r JeugdOlympischeDagen.
Doorde N.B.B.
is ditjaarvoor de eerstekeer
deelgenomenaan de Jeugd Olympische
Dagen.Bewustis een keuze gemaaktvoor
het Iaten deelnemenvan meisjes,mede in
hetkadervansrimulering.
Naeenmoeizame
starten veel misverstandenÍs het uiteinde
lijk toch geluktuit a[e provincieseen vertegenwoordigingtesturennaarPapendal.
Ook
in hetkomendejaarwildede N.B.Bweervan
de partÍj zijn.
a NationaleJuniorenCompetitie.
Dankzijde medewerkingvan clubs,Rayon
besturen,de BondsScheidsrechtersCommissie en het bondsbestuuris het de commissie gelukt het komende seizoen te

starten met een experimentele Jongens
Gezienhet experimenluniorencompetitie.
tele karakter zullen tijdens het seizoende
nodigeevaluaties
plaatsvinden,
zodatvoor I
maartI990aanhet Bondsbestuureen duidelijk advies uitgebrachtkan worden met betrekkingtot de komendejaren.
Helaasis het nog nietgelukt om ook voor de
Meisjes junioren een dergelijke start te
kunnenmaken.
o TaakstellingBJ.C.
Doorhet instellenvan de CommissieStimuleringBasketbal
Deelname(C.S.B.D,)
is er in
het verslagjaargesprokenover een nieuwe
opzetvan de commissie.
De discussiehieroveris nog niet afgerond.WeI is de commisstevanrneningdater nauwesamenwerking
met de C.S.B.D.
moêtkomengeziende vele
raakvlakken
SamenstellingCommissie in het verslagjaar
was:
P.Brouwer
E.Halewijn
M. Kuypers
W. Wieggers
J.Koper
M. Groot
M. Bakhuyzen
M. Loeffen

-

voorzitter
secretaris
lid
lid
lid
Iid
lid
tid
lid

IEUGDIGMPIOENSCTIAPPEN
Junioren
De wedstrijden om het Kampioenschapvan
Nederlandvoor clubteamswerdengehouden
op l3 mei 1989te Rodenen op 20 mei lg89te
AmsterdamDe organisatiewas in handenvan
respectievelijkRayonNoord en RayonNoord
HollandDistrictAmsterdam
De eindstanden:
lvleisjes
I HOIDenHelder
Z. MiniwareBV Groningen
3. Uitsmijters
4. GuncoRotterdam
5. EC Boxtel
Jongens
I DirektbankNoordkop
2. Tonego'65
3. Ahoy'Rotterdam-Zuid
4. PSVAlmonte
5. MiniwareBV Groningen
Kadettenen aspiranten
De wedstrijdenom het kampioenschap
van
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Nederlandvoor clubteamsMeisjesen Jongens
Kadettenen Aspirantenwerden gehoudenop
was
De organisatie
27mei 1989te Leeuwarden.
in handenvanRayonNoord.
De eindstanden:
MeisjêsKadetten
L HOIDen Helder
2. iftoon
3. Uitsmijters
4. The Dragons
5. PSVAlmonte
JongensKadetten
I DirektbankNoordkop
2. Tonego'65
3. DBV Rowic
4. Marathon
5. JahnII
MeisjesAspiranten
L HOIDen Helder
2. BV Souburg
3. Kolf& Molijn/Orca's
4. BCShooters
5. MÍniwareBV Groningen

CommissieStimulering
BasketbalDeelname
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De commissie heeft zich in het verslagjaar
beperkt tot het inventariseren van de werkwijze
binnen de rayons op het gebied van stimulen n g . O p g r o n d v a n d e z e i n v e n r a r i s a u ei s
gebleken dat de commissie er voor moet
waken dat het mogelijk zou zijn het totale stimu
lerlngsbeLeid aan te pakken. Het duidelijk
stellen van priorireitenis een vereisre.Op de
najaarsvergaderingvan 25 november I989 zal
de C.S.B.D.
een beleidsnotitievoor de komende
jaren aanbieden.
D e s a m e n s t e l i i nvga n d e c o m m i s s i e- s
P.Brouwer
E Halewijn
B.Hoekstra
H. Siemes
A. v d. Vlugt
E v.d. Woestijne
P Ênnrt:rtz

JongensÁspÍantên
L BC Shooters
2. DirektbankNoordkop
3. Kolf& Molijn/Orca's
4. MiniwareBSWeert
5 HSV
PlanHeger
Het eindtoernooí
PIanHegerwerd gehouden
op 3 en 4 juni 1989te Bergenop Zoom.De
wasin handenvanRayonZuid.
organisatie
Eindstanden:
MeisjesKadetten
L RayonOost
2. RayonNoord-Holland
3. RayonWest
4. RayonZuid
5. RayonNoord
JongensKadetten
l. RayonWest
2. RayonOost
3. RayonZuid
4. RayonNoordHolland
5. RayonNoord

voorzitter
- lid

- rid
tid
- lid
- iid

FINANCIEEL
VERSLAG
TERCOMPLETERING
OPGENOMEN
VAN HETJAARVERSLÀG
DE ALGEMENEVERGADERÏNG
DD, 17JUNI1989
I98B
HEEFTDEJAARREKENING
REEDSGOEDGEKEURD.

Verslag
FinanciëleCommissie
I. Financieel verslag 1988
I.I.
De FinancièleCommissieheeftde jaarrekening
I988 met het Bondsbestuurbesproken Op basis van de toelichting van de penningmeester
acht de Financiële Comrnissie het verantwoord
dat in de balanseen aantalvoorzieningenzi]n
gemuteerd:
- Groot onderhoud gebouw onttrekking
f.10.000,ten bate van aanloopkostennÍeuw
pand.
- Rolstoelbasketbalonttrekking f 15.000,-.
ten bate
Nationaleteamsonttrekkingf.50.000,
van onder andere deelname aan het PréOlympischToernooi.
Internationale evenementen onttrekking
f 20 000,Na onttrekking van de voorzieningenresteelt
De voorzieeen gering nadeligsaldovan f 715.-.
ningen zoalsdeze uit de balansblijken,worden
in voldoende mate toereikend geacht.
LZ.
In de jaarrekeningover I988 is de alrekening
P O T n o g n i e t o p g e n o m e nD e S t i c h t i n gP O T .
heeft ten tijde van dit verslag nog geen rapportage verricht De Financiële Commissie betreurt deze gang van zaken.Door de voorzitter
van de Stichting P O.T. is medegedeeld ddt
tijdens de Algemene Vergadering nadere informatie zal worden verstrekt.
2. Nieuwbouw van het Bondsbureau
van de N.B.B.ie Bunnik

z.t.

Het huidige pand aan het Frederiksplein is
verkocht voor f375O00,, hetgeen resulteertln
een boekwinst van t100.000,-.De Financiële
Commissie ondersteunthet voorstel van de
penningmeesterom dit bedrag niet ten gunste
van het resultaatvoor 1989te brengen,doch dit
bedrag aan te wenden voor de extra kosten
welke verband houden met verplaatsing van
het Bondsbureau(onder andere extra perso
neelskosten, inrichtingskosten). In maximaal
vijf jaar zal dit bedrag ten gunste van de
exploitatieworden gebracht.

2.2.
Het nieuwe pand zal worden gehuurd van een
Stichting(onder andere in verband met B.T.W.
problematiek).Het huurcontractis inmiddels
opgemaakt.De NBB. leent de geldmiddelen
rentedragendaan de Stichting,terwijl de Stich
huur berekent.
tino aan de N.B.B.

2.3.
Met het personeel is een regeling vastgesteld
in verband met de verhuizing van het Bondsbureau van de N.BB.naar Bunnik.De Financiële
Commissie acht het een goede zaak dat a)le
partijen tot een wederzijds bevredigende
oplossing zijn gekomen.
3. Verantwoordelijkheden
van de Financiële Commissie
3.L
Met het Bondsbestuur is gediscussieerd omtrent de verantwoordelijkheid van de Financiële Commissie.Deze is vastgesteldin de
statuten.Daarnaastzal overleg plaatsvinden
bij
financiële consequenties voor de bond voor
langere termijn;
- gewijzigde subsidiesystemen,welke consequentieshebben voor de begroting;
indien aanzienlijke overschrijvingen zijn te
verwachten.
4, ÀÍtreden van pênningmeester Peter de Boer
4.1.
Zoals bij u bekend zal zijn, neemt de huidige
penningmeesterafscheidvan de N.B.B.De Fi
nanciëleCommissieheeftmet Peterde Boer op
êêh
n,ólri^ó
on
z:zoliilzo
m
. .:. J n l e r s a m e n g e w e r k t .O p h e t m o m e n l v a n z i j n a a n t r e d e na l s
penningmeesterwerd de N.B.B.
geconfronteerd
met aanzienlijke tekorten. Door zijn terzake
kundig optreden is het vermogen van de N.B.B.
aanzienLijktoegenomen De Financiéle Commissie wiL langs deze weg gaarne een dankwoord uÍtsprekenvoorzijn getoondeinzetvoor
de N.B.B.
5. Voorstel tot verlenen van
decharge van de penningmeester voor
het gevoeÍde Íïnanciële beleid over 1988
5.1.
De FinanciëleCommissiestelt de vergadering
voor de penningmeesterdechargere verlener
voor zijn gevoerd beleid over het jaar I988.
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Inleiding
:
Het jaar I9B8 sluit met een nadellg saldo van
f 715.-,
tegenovereenbegroot lekort van f 9 430-.
Het oestuuracht dezeu itkomstalleszinsaccep
t a b e l ,m e d e g e z - e nn e r v o o r d e N . B . Bb. i j z o n d e r e k a r a k r e rv a n h e t a f g e l o p e nj à a r d a l u i l e t aard voor een groot deel in het teken van het
Pré OLympischToemooi heeft gestaan
Tnrlc

rrir rlo rrhrorlinnanela

r-iifarc nliiLr

ziin

een aantaluitgavenin 1988ten lastevan enkele
voorzieningen gebracht. Deze uitgaven hebb e n h i e r d o o rg e e n i n v l o e d g e h a d o p h e t e x p l o i t a r i er e s u l l a a o
l v e r h e r v o r i g j a a r .D e h l e r
bedoelde uitgavenstaanvoor het merendeelin
directe relatietot het P.O.Ten hebben enerzijds
betrekking op de organisatievan het toêrnooi,
anderzijdsop de deelname van het naiionale
herenteamaan dit evenement.In de toelichting
op de lasten blijkt uit de cijferopstelling met
b e l r e k k i n gt o t h e t B o n d s b u r e a du a t e e n a a n t a l
posten(onderanderepodi, telefoon,salarissen)
beduidend hoger zijn uitgekomen dan ln voorgaande ;aren het geval is geweest. In totaal
belrefl dit een bedrag van ongeveer f.60000,a l s d i r e c t g e v o l g v a n d e v o o r b e r e i d i n gc q .
organisatie van het P.O.T.
'aanloopkosten'
geworden voor f.20.000,Deze
dekt door een extra subsidie van het Ministerie
van W.V C.,zijn eveneensvoor een bedrag van
f.20000,-ten laste van de voorziening internatio
nale evenementengebracht en drukken voor
de resterende f.20000,-op het exploitatieresultaat 1988.
De deeiname aan het P.OT. van het Nederlands
team vergde vanzelfsprekend de nodige extra
iinanciëleinspanningenmet beirekking tot de
voorbereidingen op het evenement Teneinde
dezekostente egaliserenis in het verleden,via
de extra heffing' een buffer gevormd door
middel van de voorziening nationale teams.
Gezien het in 1988 urtgegeven bedrag is dan
ook f.50.000, ten laste van deze voorziening
gebracht.

NederlandseBasketballBond
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ÀCTIVA
Vastgelegdemiddelen
Gebouw
Verbouwing
Inventarismeubilair
kantoormachines
Auto's
Basketbalvloer

3I december1988

3I december1987

279.643
4.502
5.3?9
2r.997
3.320
50,000

289.356
6.754
8.545
33.477
8.416
60.000
364.841

Vlottendemiddelen en overlopêndeposten
Voorraden
Debiteuren
Verenigingenen rayons
Voorschotten
Vooruitbetaaldebedragen
AÍ voorziening
dubieuzedebiteuren

406.548

60.353
I05.464
167.499
9.457
t26.023

78.276
55.229
r]t.287
3.249
76.316

468796

314.357

20.000

20000
448?96

Geldmiddelen
Kas
Postbank
AMRO-Bankrekeningcourant
ABN-Bank- rekeningcourant
Deposito's

4.972
36.458
23.405
647
600000

294.357

2.754
46.381
76.202
L109
650.000
665.482

776.446

I.4?9.I19

I.47?.351

C Balans per 3l december

(inNederrandsesmrdens)

lg88
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PÀSSruÀ
Eigen Vermogen
Vermogen N.B.B.
Voordelig saldo
Nadelig saldo

3l december 1988

31 december1987

6s2.648

650679
I 969

715

Subsidiefonds basketbalvloer
Voorzieningen
Restitutiesubsidies
Groot onderhoud gebouw
Nationaleteams
Rolstoelbasketbal
À i,t^h:iicê;h^

Rodn ifcworoniainn
rvrdr^Y,x'9 PlulEUt
\/rt rrornlinhtiraan

Internationaleevenementen

651933

652648

50000

60000
10.516
25000
90.000
t5.000
40000
20000
I r.869
13.479
35000

2 t43
l5 049
40000
40000
20000
20019
i5 000
t52.21]'

Schulden op koÍe termijn en
overlopende posten
S,N,S, - 1987

wvc. - 1986
wvc - 1987
- I9B8
W,V,C,
Crediteuren

Vooruit gefactureerde bedragen

24.520
4.964
39720
39051
308096
208.624

260.864

24.520
2t.o44
27980
273.999
I56296
624.975
1.479.1r9

503.839
1.4??.351

Toelichtingop de balansper 3l december lg88
(in Nederlandse guldens )

46

Algerneen Waarderingsgrondslagen:
Alle activa en passivazijn voor zover niet anders vermeld gewaardeerdop nominale
waarde, duurzame activa op aanschafwaardeminus afschrijving.

ACTIVA
VASTGELEGDE
MIDDELEN
Gebouw Verbouwing

lnventaris
meubilair

Inventaris
kantoor
mach.
93399
66896
- 84852 - 33421

388.499
99.143

22519

BoekwaardeI januari I9B8
Aanschaf1988
Afschrijving I988

289.356

6 754

8 547

I 713

2252

3.168

Boekwaarde 3l december 1988

2?9.643

4.302

5.379

Aanschafwaarde
/r,,*
vurl

-a^^r.;i,,l-^
dirurr
rJv urv

Sub{otaal

rs.?65

Auto's

.)r,ê;^ê

ihl,êhi.;ccên

Basketbalvloer

2V,
t0
.20
.20
40
:30
.20
:10

21.99?

311.52I
Totaal

Basketbal
vloer

5.096

r0000

4l.707

3.320

50.000

364.841

3ll.52l

Gebouw
Verbouwing
Inventarismeubilair
Inventariskantoormachines
Auto'seerstêjaar
tweedeen derde jaar

26.61I

406.548

Boekwaarde
3 l d e c e m b e r1 9 8 8

AfschrijvingspeÍcentage

I1.478

60000

338.132
-

338.132

84 1 6

Boekwaarde
I januari1988
AanschafI988
Afschrijving1988

26.6rl

33.475

712967
306419

41.654
33238

ra,.-f^^L;
i,,i-^
v urr r. orèvrnrl vrrrv

571.313
233l8l

r00000
- 40000

5 7t . 3 1 3
233I8l

Aanschafwaarde

-

Sub-totaal

Àanschafwaarde
388.499
22.5t9
93399
66896
41.654
iOOóó

Curnulatieve
aÍschrijving
108.856
18.0t
7
88.020
44.899
38334

sooóo

Boekwaarde
279643
4.542
5 379
2t 997
3 320

s0óó

BASIGTBAI,VLOER
De houten demontabelewedstrijdsportvloerwerd in december 1983aangekochtvoor
een bedrag van f 100.000,waarvoorhet Ministerievan W V.C.voor hetzelídebedrag een
subsidieverleende.
De vloer is om niet in bruikleen gegeven aande GemeenteDen Boschen is gelegen in de
Sporthal Maaspoort.
Bij contract heeft de Gemeente Den Bosch zich verplicht de vloer te ondeÍhouden,te
verzekeren en vrijwaart de N.B.B.voor iedere vorm van teloorgaan.
Met ingang van I januari 1984is de afschrijvinggesteldop l0 procent perjaar en rvordtde
jaarlÍ.jksewaardeverminderingad f.10000,rechtstreeksvia de balansgemuteerd.

VLOTTENDE MIDDFI.EN EN OVERLOPENDEPOSTEN
Voorradên
Hieronder zijn opgenomen de voorraden spelregelboekjes, ballen, stickers, folders,
scoresheets,buttons,enzovoort,welke tegen kostpriizenzijn gewaardeerd.
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Debiteuren
Dit betreft de nog te ontvangen bedragen van derden (niet verenigingen)
Verenigingen en Rayons
De verdeling van het saldo is als volgt
Rayonbureaux Verenigingen
r\dyurL

49
I 200

rrwwr u

RayonOost
RayonNoord Holland
RayonWest
Rayon Zuid

26.0rs
5.173
9.824
42.265

VOORTJITBETAALDEBEDRAGÊN
Dit betreft onder andere betalingen van bedra
gen die ten laste van 1989komen,zoalsverze
keringen,pensioenpremies,
etcetera.
VOORZIENING DTEIEUZE DEBffEIJREN
De voorziening bedroeg per
20.000
I januari 1988
Afgeboekt moest worden
nn

voroniainaon

ir

RayonNoord
,ro y u'r

r !wul

u-r rurro,,u

RayonWest

t02
934
6.660
7 696

Toevoeging t.l.v.de exploitatie

r2 304
7.696

Saldoper 3l december 1988

20.000

PASSIVA
STESIDIEFONDSBASI{ETBÀTVLOER
In verband met de aanschafvan een demontabele houtensportvloerontving de N.B.Bin 1983
een subsidiead i100 00,-van het Ministerievan
WVC De jaarlijkse waardeverminderingvan
f.10.000,wordt op genoemd bedrag in minde-

ring gebracht.
VOORZIENINGEN
- Restitutiesubsidies
ultimoI987
Voorziening
ónttrêLLindên

l qAR

10.5t6
8.373
2.I43

- Groot ondeÍhoud gebouw
Voorzieningultimo 1987
Onttrekkingen 1988

25000
99 5 r
15.049

10398
31.805
27.339
31.286
24 406
t25.234

Totaal
t0.447
33005
53358
36.459
34.230
l6?.499

- Nationalêteams
Voorzienrng
ultimoI987
I988
Onttrekkingen

90.000
50000

19i99
De voorziening dient ter dekking van incidentele uitgaven c.q. jaren met een omvangrijk
internationaal programma en heeft dan ook het
karaktervan een egalisalierekening.

- Rolstoelbasketbd
Voorzieningultimo 1987
Onttrekkingen
1988

SCHTILDEN
OPKORSETERWN
EN OVERLOPENDE
POSTEN
Stichtingde NationaleSpoÍtotalisatoÍ
Tê restituerenbedragover 1987
24.520
(Kadetten
niet gekwaliflceerd
voor E.K)
Ministerie van llVelzijn,
Volksgezondheiden Cultuur
Saldote restitueren
bedragI986
Afgerekendin 1988

2t.044
16.080
4.964

15000
r5.000

Saldote restitueren
bedrag1987
Correctie(vancrediteuren)

27.980
11.740
39.720

- Automatisering
Deze voorzieningheeft tot doel om de automatÍseringin de toekomstte kunnen continueren,
aangezien de subsidiemogelijkheden dan
wêllicht minder zullen zijn.
- Bedrijfsvereniging
De voorziening is getroffen om in I989 opkomende verplichtingen aan de bedrijfsvereniging op te kunnen vangen, naar aanleiding
van de uitkomst van het overleg tussen de
B.V.G.en de W.O.S.

- Marketingproject
Voorzieningultimo I987

r 1.869

1'êYhli.htin/Íên

11869

Te restitueren
bedraqover 1988

39.05r

Hette restitueren
bedragover 1988heeftvoornamelijk betrekking op wel toegewezendoch
niet gegevencursussen
CREDITEI'REN
De bondsschulden
bestaanvoornamelijk
uit:
- Handelscrediteuren
Declaratiesvan scheidsrechters,
bestuurs-en
commissieleden,
enzovoort
- Overigete betalenkosten
VOORUNGEFÀCII'REERDE
BEDRÀGEN
De vooruitgefactureeÍde
bedragenbestaanuit
^ê

\,^l^êhÁó

n^ctóh

Reclame & Sponsoring,
i - ^l

- V.U.T.-verplichtingen
Voorziening
ultimoI987
1988
Onttrekkingen

134?9
5 329

OverboekingvanMarketingproject

8.r50
r1869
20.0I9

- Internationaleevenementen
\/nnrziorinn

rltirnn

I QA7

1988
Onttrekkingen

-{l--^t

l

o o rr r o y u ' L r

Inschrijfgelden landelijke competitie
Inschrijfgelden Iandelijke competrtle
rolstoelbasketbal
Inschrijfgeldbekercompetitie
Voorschot arbitrage bijdrage
W V.C.- Midlife Sporteretcetera
N.SF. - Sport en Minderheden

53,466
51.265
I 500
3 300
39.894
48.800
2 399
208.824

35000
20.000

TT99
Dit betreft een voorziening ten behoeve van
internationaletoernooien die door de NederlandseBasketballBond worden georganiseerd
of waar de Nederlandse Basketball Bond in
partrcrpeert,
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STAATVAN BATENEN TASTEN
50

BAIEN

I a Contributies
b. Extrahefflng
2.Àdministratieveheffingen
3.Bureauformulieren

198?

1989

r 988

I988

WerkelijL

B€groot

Verschil

6l 1.293
92.890
42.297
I 1.458

632.000

20.707
92890 +
4.297+
3.542 -

632,209
55.838
33.9?4
I t.?63

122.280
9.840
?6700
59.562
28.517
4l.080
634.3?9
330304
279.080
25.000
26.690

118.930
6.960
78.000
37.500
25.000
42.2ffi
672000
255.000
320.000
2s.000
94.440

3.350+
2880 +
I.300 22.062+
3.51?+
Ll70 37.62175304+
40.920 -

I18.125 I18.930
6 960
9.550
80.000
79299
42.000
56,268
39.944
10.000
42.2fi
41.3?3
633.966 68?.405
272402 352000
259760
280.000
25.000
25.000
94.640
46.820

22000

25.s00

3.500 -

22.700

22.044

9t.207
21.750
715

93.000
36.000
9.430

I.793 ,
14.250
8 . 7 1 5-

91308
15.750

89.250
3s.000
5.860

2.52t.042 2.824.0rO

3.032+

38.000
15.000

weÍkelijk

Begoot
60s.000
5l.250
35.000
r 5.000

rt Ihc.hriifdal.lên

- landelijke competitie
- hêlzar

.^h

nêritia

5.Scheidsrechtersvergoedingen
6.Reclame& Sponsoring
?.Interest
C

R^h.lc^r^.in

L Subsidiew'VC.
lO óvanno

ihL^hctêr

I L Subsidie S.N.S.
12.Subsidie N.t.S.
13.Opleidingen
14.Stimulering Sportdeelname

(s.sD
)
15.CollectieveOngevallen
Verzekering
16.Jeugdkampen
l?. Nadeligsaldo

6?.750 -

2.446.0492.s9?.545

(inNederlandse
sruldens)

t OVER 1988
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LASTEN
1988
Werkelijk
L Bondsbureau
2. LedenadmÍnistratie
3. Bestuurskosten
4 Commissies
5 Topspon liga
6. Dames liga
7 R ^l.t^Àlh:

cLêiÈ\:l

C K:.1êrvÀr^r.lên
q qtr^êc

ór

li^:

n^êr

a-^r^róc.ór

l0 Bondsorgaan
l2 Propaganda
I3. Opleidingen
14.Àrbitrage
15.Scheidsrechtersvergoedingen
I 6. BekerÍinales/wedstrijdwezen
17.Intemationalecontacten:
a.subsidieS.NS
b eigen bijdrage
1BJeugdbasketbal
i9 Stimulerlng Spondeelname

(ssD
)

20.Jeugdkampen
21.Coll.Ongeval.Verzekering
22.Voorz. Dubieuze Debiteuren
23.Voolz. Nationale Teams
24 WV.C.-clinic
25 Voordelig Saldo

1988
Begroot

1987
Verschil Werkelijk

I 156.555 I 122.460 34.095+
29.245
30.000
795 29.000
32841
3.841+
38272
36.400
1872+
l73tl
20000
2.689 IIB2B
1t000
828 +
11.227
2.227+
9.000
13.883
20.000
6 . tI 7
I5.429
I8.000
2 571
6i.080
62.250
I l?0 t4 128
13.000
i . 1 2 8+
23388
26.000
2.6t2 75459
176900 1 0 1 . 4 4 185391
90000
4.609
76.700
?8000
1.300
6.972
10.000
3.028 279.080
340.959
60035
56529
21.867
9]207
?.696

320.000 40920
195.000 145.959
+
60000
35+
60000
36.000
93.000
8.000

3.471
t 4 . 1 3 31.793
304

2.527.042 2.524.010

3.032+

r989
Begroot

1.094.620 I 145.000
2 9 .t 9
29.000
33.973
30.000
4]377
39000
19.334
20000
l2tL3
t2.000
I 992
10.000
t 4t 3 l
20.000
IB.B23
20.000
6 1 . 3 7 3 62.254
1 3 . 0I 1
13.000
19.958
23.000
t2t 617
202045
9l491
90.000
79299
80.000
5.525
8.000
259.760 280.000
225.641 260000
53.23i
60000
72567
2t 862
91.308
6.105
40.000
7.250
1969

60.000
35.000
89.250
10.000

2.446.049 2.59?.54s

Toelichtingstaatvanbatenen lastenover 1988
BÀTEN
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la. Contributies

Senioren
Junioren
Mini's

Begroot r988
Àantalleden
Bedrag
I9,45
22.000
427.900
I I,l5
16.500
183.975
4?q
3.900
18525
42.400

630.400

Overige contrÈuties
Bondsleden
en recreanten

IlVerkelijk 1988
Aantalleden
Bedrag
20.462
397.986
16.737
186.618
4.522
21.480
4t.721

r.600
632.000

606.084

5.209

6r1.293

Ib. EÉra heíÍing
Dit betreft extra bijdrage ad f.3,50per seniorlid en f l,- per jeugdlid ten behoeve van de
uitqaven voor Nationale têams.

2. Àdministratiêve
Beroeps-en protestgelden
Tucht-en Geschillenzaken
Overige boetes

950
r6.665
24,682
42.297

3. BureauÍormulieren
De opbrengst bestaatuit de verkoop van di
verse reglementen,competitieprogramma's,
licentiesTopsportLiga,enzovoort.
4. Inschrijfgelden
Landelijkecompetitie
TopsportLiga
DamesLiga
Rolstoelbasketbal
Liga

BegrootïVerkeliik
1988
t988
73800
73,800
28.730 28.730
16,400 19.750
r I8.930

Bekercompetitie
Bekercompetitie
Rolstoelbasketbal
beker

ry

Begroot Werkelijk
1988
I988
6.000
7.260
960
2.580

_9399_:{19
6. Reclarne& Sponsoring
De inkomstenwerdenbegroot op f.37.500,-.
De
werkelijk afgeslotencontractenhebben voor
eenhogereopbrengstgezorgd.

7. Interêst
Gemiddeld heeft in 1988 een bedrag ad
t650.000
op depositogestaan,tegeneengemiddelderentevoetvan 4,3procentper jaar.
8. Bondsorgaan
Dit betreft de opbrengst van de verplichte
abonnementenop het bondsorgaanFull CouÍ
Press.
9. SubsidieIIV.V.C.
Door W.V.C.toegeurezene'l .besredeposÍen.'
1988
r98?
Organisatiekosten
579504 574.541
Opleidingen
34.875 53.985
w.v.c.-P.o.T.
I988
20000
Overige W.V.C.
5.440
634.379 633.966

v

10.Overige inkomsten
Dit betreftde opbrengstenuit de verkoop van diverseafiikelen,sponsorbijdragenen het
kleding-contract
met Adidas.Tevenszijn in dezepost verwerktde afdrachtenvan de
rayonsNoord-Hollanden West voor de salarissenen socialetastenvan de rayonmedewerkersdie via de salaris-administratie
van het bondsbureaulopen.
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1988
lrVerkelijk
Doorberekendesalarissen
rayonmedewerkers
Diverseinkomsten

r6l.7t8
168.586
330.304

1988
Begroot

1s3.000
102,000

255.000

I987
Werkelijk
149.108
t23.294
272.402

1987
Bêgroot
210.000
105.000

315.000

I l. SubsidieSJ'|.S.
Olympischdeel:
Nationaleteamsheren,dames,
JongOranjeherenen dames
Voorbereidingen deelname
NationaleherenteamaanP.O.T.
NietOlympischdeel:
Kadetten,rolstoelbasketbal
Incidenteel:
E.K.rolstoelbasketbal
dames
W.K.rolstoelbasketbal
Engeland

r988

r987

I86.000

186.000

25.000
68.080

4.680
I.000

2?9.080
12.SubsidieN.I.S.
Conformeen overeenkomstmet de N.l.S.
is het
bedrag ad i25,000een aanvullingop de subsiteams.
die voor de nationalerolstoelbasketbal
13.Opleidingen
Bijdragedeelnemers:
Scheidsrechters
stagete Papendal
7 keer
MBT-cursussen
TA-overloop88/894 keer

2.950
4.740
19.000

,a"*
I 4. Stimuleringspoddeelname
Dit betreftde door S.N.S.
toegewezensubsidie.
I5. CollectieveongevallenvêÍzêkering
42.422
leden à f.2.I 5 oer lid.

68.080

259.760

I,ASTEN

BondsbuÍeau
a. Salarissenen Socialelasten
medewerkers Bondsbureau
b Salarissenen Socialelasten
medewerkers Rayons
c. Verwarming/verlichting/
onderhoud
d. Voorziening groot onderhoud
e. Basketbalinfo
I Kantoorbenodigdheden
g. Porti-kosten
h. Telefoon./Telex
i. Afschrijving pand,/verbouwing
j. Afschrijving inventaris
k. Áccountant
L Diversepersoneelskostên
m. Diverse kosten
n. Onkosten Topsport Coórdinator
o. Aanloopkosten nieuwbouw

1988
1988
Werkelijk Begroot

1989
1987
Verschil lMerkelijk Begroot

714.462 695.000 19.462+
I6l.7t8
214Al
29.ZOl
37305
42.343
24395
I L964
I4.646
27540
50.425
23.546
I7 609

r53000

8.718-T-

I49.I08 152.000

25.000 3 599
5.000
5000
28.000 r.201+
33.000 4 305 +
25.000 r?.343+
20.000 4.395+
4+
I 19 6 0
20.000 5 354
23.000 4.540+
40.000 10425+
26000 2.454
r7.s00
109+

r t?6.555 1122460 54.095+
Waarvan ten laste van voorziening
internationaleevenementen(P.O.T)

670.921 705000

25.373
5 000
28.671
39.669
26.265
I7.415
r 1964
r5.058
23.400
39276
26.633
r5.867

25.000
28000
35.000
28.500
20.000
12.000
20.000
23.000
40.000
28.500
18000
10.000

I034.620 L145.000

20000

20.000

1.r56.555t.122.460 34.095+ 1.094.6201.r4s.000

Bondsbureau
ad a.
Salarissenen socialelastenmedewerkersBondsbuÍeau
Deze post is inclusiefVLlT uitkering en extra
administratievekrachtten batevan de voorbevan het PréOlympisch
reidingen organisatie
Basketbal
Toemooi1988.
ad b.
Salarissen en sociale lasten medewerkers
rayona
Dezepost wordt doorberekendaan de betreffenderayons.
ad d.

Voorziening groot onderhoud
ln verbandmet verkoop van het huidige Bondsbureau is een dotatie aan de voorziening achterwege gebleven.
ad f.
Ihntoorbenodigdheden
Deze post is inclusiefkostenautomatiseringen
extra kosten ten bate van de voorbereiding en
organisatie van het Pré Olympisch Basketbal
Toernooi 1988.

ad g.
Portikosten
Deze post is inclusiefextrakosten ten behoeve
van de voorbereiding en organisatievan het
Pré Olympisch Toemooi I988.
ad h.
Telefoon,/Telex
Deze post is inclusiefextrakostenten behoeve
van de voorbereiding en oÍganisatievan het
Pré Olympisch Toemooi 1988.
ad I.
Diverse personeelskosten
Deze post is inclusiefextrakosten ten behoeve
van de voorbereiding en organisatievan het
Pré Olympisch Toemooi 1988
l\^
us

,,lr^-llr^r-urrèPrrrru19

l^ ^r^ ..^l^r
rè dD vurgr

- Reis-,verblijf- en
vergaderkosten

- Reiskosten
woon-werk
- Diversen

1988
r98?
32.327 27.561
4887
13.21
I

4852
6.863

50.425 39.276
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ad m.
Diverse kosten
Dit betreÍi een verzamelpost van een aantal
uiteenlopende kostensoortenzoals verzekeringen, vakliteratuur, onderhoud kantoormachines,etceiera.
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ad n.
Onkosten TopspoÍ Coórdinator
Dit betreft uitgaven aan reis- en verblijfkosten,
telefoonkosten,
autokosten,etcetera.

4. COMMSSIES

r988
a
b.
c
d.
e.

Financiële Commissie

s

PanÀ

L

^^*-l^^i^

,]

Pêdólóir]inÀc

Pê^lêmóntc

r-nmmiccio

Tucht-& GeschillenCommissie
ProtesiCommissie
BondsScheidsrechters
Commissie
t BondsCommissieOpleidingen
c Ta,raÀ

a^mn;aeia

h. Medische Commissie
,,^- D^-^^v drr ucrucP
1-ammiccio

10.388

r0.093
3.915
889
1662
96

RedactieCommissie
l. Commissie onderzoek N.B.B.
K

38.272

8. KADERVERGADERINGEN
De kostenbetreffen:
- Buitengewone
Vergadenngte 'Nijkerk'
- Bondsraad(tweekeer) te Amersfoort
- Vergadering Rolstoelbasketball
Liga te Nij
kerk.
9. STAGES
EN CONGRESSEN
Betreft:
FlBA-congressen
te Mlinchen,Rome,Boeda
nêct

L^ndêh

êr

r988

I/Verkelijk
Begroot
460
750
844
I50
9.925
9.000

230
8 000
I000
6 000
I000
2.000
250
I000
36.400

1989
198?
Verschil ïirerkelijk Begnoot
290 545
1.000
589
500
694 +
9.000
925 +
9.337
250 41
250
I I038
9.000
2388+
9.000
2.093+
5 405
7.000
2085 1706
1500
I]I 811
r.297
1.500
338 250
154
L000 2.608

t.872+

41.377

39.000

13.OPLEIDINGEN
De kostenziin alsvolqt te soecificeren:
Overloop I987/1988(per saldo)
T.A.-Wijcheneerstedeel
T.A.overloop 1988/1989
Scheidsrechters D cursus
Scheidsrechters E-cursus
M.B.T.-cursus
Snolronolrlnconton

Scheidsrechters Stage Papendal

4X

215
1.556
40454

4X

s782

7v

2x

L215
I I62
3 589
9.916

r:anr

?5.459

IO.BONDSORGAÀN
(zie Baten,
De eigen bijdrage bedraagif.20.000
punt8).
I I, I,IDM}IATSCI{APPEN
Betreftcontributiesvan FIBA,N.S.F.,
NOC en

w.o.s.

12.PROPAGANDÀ
Betreftadvertenties,
Betreft
advertenties,stickers
stickers folders
foldersetcetera

14. ARBITRAGE
De arbitrage kosten zijn ongeveer 5 procent
onder het begrote bedrag gebleven, hetgeen
gedeeltelijk verklaard wordt door het feit dat in
enkele divisies in 1988iets minder dan de helft
vdn de competitie88/89 werd verspeeld

I 7. IT,EERNATIONAI,E
CONTACTEN
Totale
uitgaven

Olympisch
HerenSenioren
DamesSenioren
ËIaron
f\:mac

Tana
Tnnn

Tenlaste
S.N.S

Eigen
Bijdrage

279487
7 t.801
88.084
48553

órrnio
í)rrnio

56

487925

2l r 000

276.925

68080

90526
38508

2?9.080

405.959

Niet Olyrnpisch

I6.888
66006
53.445
22.053
214

T^hdên c L..lêtrÀn
Mêiciêe

LÀ.1êttên

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

158.606
38.508

Kado's,kleding etcetera

685.039

405959

rransporr
Ten laste van voorzieningen:
Rolstoelbasketbal
Nationaleteams

I5.000
50.000
65000

ggi::

Ten lastevan exploitatie1988
IS.IEUGDBASIGTBÀI
In totaalwerd besteedaan:

a. Nederlandse Jeugdkampioenschappen
b. Bijdrage rayons plan Heger
c. Kosteneindtoernooiplan Heger
d. Passerelles
e. Àctiviteitên in het kader van het P.O.T
I Nationalejunioren competitie
g. Onvoorzien

I 9. SNMULERING SPORTDEELNAME(s.s.D.)
Voorlichting
14868
33.572
Activiteiten
2.787
Materiaien
22936
Clinics
Algemeen
Á t Riirlrraa

nrrnnc

74.563
18034

ry9
22. VOORZIENING
DIDIEUZEDEBTTEUREN
Tenlastevande exploitatie
wordt[7.696aande
voorziening
toegevoegd.

1988
Werkelijk
8.094
10.000
1 r5 7 4
I547
18820
3 000

1988
Begroot
7.000
r0000
10000
3 000
20000
5.000
5.000

60.035

60.000

Accountant
sverklaring
Wij hebben het financieel verslag 1988van de
Nederlandse Basketball Bond, Amsterdam,
zoals opgenomen op pagina 4l tot en met 56
gecontroleerd.Op grond van dit onderzoekzijn
wij van oordeel dat dit financieelverslag een
getrouw beeld geeft van de grootte en de
samenstellingvan het vermogen van de Bond
op 31 december 1988en van het resultaatover
1988.
XPMG Klynveld Kraayenhof & Co.
Amsterdam l0 mei I989

