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Voorwoord
Bescheidenheidpast de voorzitter die van het
verslagjaar slechts 12 dagen funktioneel
heeft mogen meemaken. Op 19 juni j.l. volgde ik Ab Mandersloot op als NBB-voorzitter.
In de voetsporen van een markante bestuurder. Een bouwer aan een stevige bondsorganisatie. Iemand die veel energie heeft gestoken in de herstrukturering van het bureau en
de herinrichting van het bestuur. Deze periode lijkt nu afgesloten. Het accent is verlegd
naar de uitvoering van plannen en naar de
concretisering van de uitgewerkte ideeën.
Het is plezierig vast te stellen dat dit in een
situatie van groei van onze bond mag gebeuren. Veel -jonge- leden versterken onze organisatie. Ik verwacht het komend jaar ons
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50.000 ste lid welkom te mogen heten. Duidelijk is nu meer dan ooit dat het ledenbehoud een belangrijke opdracht is geworden.
Ik meen te mogen vaststellen dat wij in het afgelopen jaar een uitzonderlijk accent aan de

breedtesporthebbenkunnen geven met het projekt Pleintjesbasketball.Met dank aan de Reebok
BlackTopSerieswas het mogelijkaan hetfenomeensocialevernieuwingin ons land eenconcrete
invulling te gevendie in tal van gemeentenin grote dankwerd aanvaard. WVC onderkendenadrukkelijk het belang vanpleintjesbasketballvoor onTejeugd, zekerin die stadsdelenvan ons land waar
enigeondersteuningvan dejeugd zeer welkom is. Naast dezebasis-aktiviteitenis er veel te doen
geweestrond het topbasketball.Ik constateerdat er eenaanzetis gegevende topsportbinnenonze
bond die plaats gevendie enerzijdstegemoetkomt aai de wens van de topclubs tot verdereverzelfstandiging,anderzijdsaan de overtuigingdat de topsporteenonvervreembaaren stimulerendonderdeelis van onzetotale organisatie.De oprichting van de FEB is hierbij eenfeit dat niet alleen
instemmingverdient,maar ook de verwachtingrechtvaardigtdat het overleg met de eredivisieclubsherennu eenbeterestruktuurheeftgekregen.Het afgelopenjaar heeftook voor onsduidelijk
gemaaktdat sportsponsoringconjunctuurgevoeligis.Hoe boeienden media-geniekonzesport ook
is, vooral bij de clubs blijkt de sponsoringonder druk te staan.Destemeerverheugendis het noemen van nieuweNBB-sponsors:Foot Locker en Pepsi Cola.
1992/I993 mag zekereen in sportief opzicht gevarieerdjaar worden genoemd.Van aanstormende
jeugd, basketballendop pleintjestot het bezoekvan "Magic" Johnson.Van Olympischgoud voor
presterenvan de
het herenrolstoelteam
en bronsvoor het damesrolstoelteam
tot het teleurstellende
EC-deelnemers.Om nog maar te Twijgen van de uitschakeling van de heren voor het EK. Het is
duidelijk dat het komendjaar een opbouw zal moeteninhouden voor de toekomstvan het basketjeugd en zekerhetpubliek verball in Nederland.De organisatieis er klaar voor. De opkomende
dient het. Een uitdaging die we niet mogen laten liggen!
Frits Brink, voorzitter NBB
4

NBBwerktplonmotig
Met wederzijds genoegenhebben Reebok Nederland BV
en NBB hun samenwerkingop het terrein van pleintjesbas'The
ketball via
BlackTopSeries'voortgezet.De campagne is met interessegevolgd door het ministerie van WVC
dat in het kader van sociale vernieuwing een financiële
ondersteuningoverweegt.Reebok verleendevoorts medewerking aan het pilot-project scholierenbasketball,het
All*Star Gala 1993en de NBB-Jeugdkampen.

Als rodedraaddoor alle NBB-activiteitenloopt de in 1990
vastgesteldemeerjarenbeleidsnota'Continuïteitop basis
van kwaliteit'. Kernbegrippenin dezenota zijn achtereenvolgens:continuiteit, efficiëncy, kwaliteit en service.Deze
zijn in de beleidsuitvoeringals zodaniggevolgd.
In I 989/ I 990 heeft de efficiëncy van het Bondsbureaucentraal gestaan.In 1990/1991zijn stappengezet in de richting van een meer ondernemendeorganisatie,terwijl in
l99lll992 de daarbij noodzakelijkeherinrichtingvan de
bestuurlijke organisatieplaats vond. Aldus zijn voorwaarden geschapenom productverbeteringin te zetten.Dat gebeurt via een geintegreerdeen planmatige aanpak.

Ditjaar zijn nieuwepartnersgezochten gevondenin FootLocker Europe BV te Vianen, Pepsi Cola Intemational en
Uitzendbureau 'Start'. Op 2januari 1993 is een driejarige
sponsorovereenkomstgeëffectueerdmet Footlocker Europe BV! De sponsoringvan Footlocker richt zich met
name op de circa honderd bondsarbiters,die elke week gezamenlijk de leiding verzorgenvan de wedstrijdenin alle
nationalekompetities bij dames,heren, meisjesen jongens.In de loop van de maandjanuari zijn alle bondsarbiters in een nieuw tenue gestoken,dat sterk afwijkt van de
gebruikelijke grijze outfit. Deze is vervangendoor een
zwarte pantalon en een zwartlwiÍ gestreeptFootlockershirt. De NBB zal het sponsorbedragvoornamelijk aanvan bondsarbiwendenvoor deskundigheids-bevordering
ters.

BETETD
oriurrcnrERD
Dit verslagiaar 199211993wordt dan gekenmerkt door
planvorming op het terrein vanjeugdbasketball,basketballontwikkeling, opleidingen maar vooral topbasketball.
Binnen dezeplanmatigewerkwijze wordt een gerntegreerd
beleid voorgestaan.Dat wil zeggendat de plannenop de
verschillendeterreinenonderling met elkaar in verband
worden gebrachten tevensdat afstemming plaatsvindt tussende diverseniveau'svan uitvoering.Eén visie,ééndoelstellingen één aanpakzijn vereistbinnende gehelebond.
Zeker binnen de huidige structuur van onze bond is dat een
geweldige opgave, maar daarmeetevens een enorme uitdaging,want door onderlingeafstemmingkunnende plannen elkaar versterken.
Het NationaalJeugdPlan 1992-1997is eind 1992moeizaam van start gegaan.Het blijkt dat succesin dit type
planneneen strakkecentraleaansturingbehoevenen discipline van de betrokkenom de aangegevenlijnen te volgen. Het enthousiasmevoor dit plan is gelukkig zodanig
dat de opgelopenachterstandsnelkan worden ingelopen.

TOPBASKETBATT
Ditjaar verschenendrie notitiesover topbasketball.Op 8
juli 1992presenteeÍde
de CommissieFresete Bunnik haar
rapport"Het productbasketball.Suggestiesvoor verbetering". De reactiehierop van het Bondsbestuurwerd gegeven in de notitie "Bouwen aan een gefundeerdetop" (oktober 1992),die tevensaangeeftin welke richting het
beleid ten aanzienvan topbasketballzich in ons land zou
moetenbegeven.
volgt zowel dezevisie als de uitwerDe ledenvergadering
king ervan in het uiteindelijke NBB Topsportplan 1993(mei 1993).die aanl998 "Eenheidin verscheidenheid"
sluit op het NationaalJeugdPlan.

GETDMIDDETEN
In ditjaarverslagkunt u lezendat onzebond een groot gedeeltevan de benodigdegeldmiddelenverwerft uit subsidies (367o),contributies(24Vo)en overigedeelnemersbijdragen(l6Vc). Ondersteuningvanuit het bedrijfsleven
(ruim l07o) vormt daarnade belangrijkstegeldstroom.

q

. Erik Groothoff (Foot Locker Europe BV) overhandigt
tijdens de Haarlem Basketball Weekop 2 januari 1993
de nieuwe sc'heidsrechterskit aan bondsarbiter Bea LieA-Tjam.

kije in de halve finale voor het EuropeseKampioenschap
1993. Het project kreeg geen vervolg, mede omdat het
nationaal team, na een zinderende slotfase tegen Turkije
(80-81),werd uitgeschakeldvoor het EK.
Wij prijzen ons gelukkig dat de samenwerking met Haas
'bordsponsors' voor
een aanzienlijke onderSport c.q. de
steuning is blijven zorgdragen.
Helaasheeft ConverseBenelux ons medegedeelddat zij
van marketingstrategiezijn veranderden als gevolg daarvan de supply-sponsoring
bij de jeugdclinicsin I 992 hebben afgebouwd.Van Coca Cola was reedslangerbekend

. V.l.n.r. Jacques Kloppert (Advantage International),
Peter NoÍten (NBB) en Willem Jan Rote (Pepsi Cola InÍernational) informeren de pers over de komst van 'Magic' Johnsonc.s. naar Nederland.
PepsiCola InternationalBV heeÍteentweetalgroteevenementenmogelijk gemaakt:het PEPSIAll*Star Gala op 20
maart 1993en twee unieke wedstrijdenvan het nationale
herenteamtegenhet PEPSILegendTeam,met ondermeer
'Magic'Johnson,
op I I en l2 mei 1993.Dit laatstespectaculairenieuwsis tijdenshet PEPSIAll*Star Gala aande
pers gepresenteerd.
De organisatievan de komst van het
LegendTeam was in handenvan AdvantageInternational.
'Start'
Uitzendbureau
heeftals projectsponsorgediendtijdensde beidethuiswedstrijden
die het nationaleherenteam
in november1992speeldetegenTsjechoslowakijeen Tur-

dat de samenwerkingafgebouwdzou worden. Vanwege
ingrijpendeinternereorganisaties
heeÍieveneens
ZorgverzekeraarYGZ zijn aspiratiesom als hoofdsponsorvan de
bond op te treden,ingetrokken.

SPORTIEVE
RESUTTATEN
In sportiefopzichtzien we dit jaar opnieuw met genoegen
terug op de HaarlemBasketballWeek (l le), het PEPSI
AllxStar Gala (l6e), de NBB-Jeugdkampen1992(25e).
The Reebok BlackTop Series(2e), de NBB-Bekerfinales
en de ontknopingvan de kompetities.Voor de absolute
hoogtepuntenkomen wij echteruitsluitendterechtbij de
rolstoelbasketballers
tijdens de Paralympics1992te Barcelonii. De dameskeerdenmet de bronzenplak terug uit
Spanjeen de herenwerden(na eendoping-affaire
binnen
het Amerikaanse
team)uiteindelijkuitgeroepen
ttÍ Olyrnpischkampioen! In I 993 stevenden
zowelde damesalsde
herenaf op een Europesetitel. nadatin april beideEuropa
Cups door Nederlandseclubteamsreedswaren binnengehaald:BC Verkerk(EC I ) en ISA Amsterdam(EC2).
Helaasmisteonzenationaleherenselectie
zowelde kwalificatievoor de OlympischeSpelen1992alsvoor hetEuropeesKampioenschup
| 993.
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Bestuur
Dit jaar wordt voor wat betreft het Bondsbestuur gekenmerkt door eenvoorzitterswisseling,
eendiscontinuïteitin
de functie van voorzitter Topsport Liga en toetreding van
Liga.
een (nieuwe)voorzitterRolstoelbasketball

Tussen 1965 en 1969 was hij voorzitter van de Reglementscommissie.Daarna werd hij benoemdtot Lid van
Verdienste.Tussen 1972 en 1975 keerdehij terug in het
Bondsbestuurals vice-voorzitter.Zijn derdebestuursperiode bracht hem het voorzitterschapvan 1987-1993.GeDe samenstellingvan het Bondsbestuurluidt op 30juni
durende deze laatste periode heeft hij met name gezorgd
voor een sterke professioneleorganisatie,opdat met kwa1993:
- voorzltter
liteit en continuiteit in beleid de toekomsttesemoetkan
F. Brink
- penningmeester/sponsorzaken worden gegaan.
H. Kleersnijder
- verenigingszaken/arbitrage
De nieuwe voorzitter,in het dagelijkseleven burgemeesS. de Leeuw
- opleidingen
P. Brouwer
ter van de gemeenteVeenendaal,zal samenmet de direc- juridische zaken
teur tevensinvulling gevenaande portefeuille'internatioJ. Herweijer
nale zaken'.
F. Lindauer
basketballontwikkeling
mw. H. van der Meijden - voorzitterDamesLiga
- voorzitterRolstoelbasketball
R. Verheuvel
Het Bondsbestuuris er dit jaar niet in geslaagdom een
Liga
- voorzitterTopsportLiga
definitieveoplossingte vindenvoor de vacaturevan voorvacature
- directeur
zitter Topsport Liga. Toen bij de aanvang van seizoen
P. Notten
1992/1993deze belangrijke positie nog niet was bezet,
O p 1 9 j u n i 1 9 9 3 doch dankzij Rob Tuin wel waargenomen,heeft het bestuur uit haar midden tussentijds(per 5 oktober 1992) Jan
heeft Frits Brink de
v o o r zi t t e r sh a m e r
Chris Herweijer (Driebergen)benoemd.Deze internationale arbiter moest daarna afzien van het fluiten van wedovergenomen van
Ab Mandersloot, strijdenin de eredivisieheren,aangezieneen combinatie
van beide functies niet verenigbaaris. Reedsna een half
die ruim dertigjaar
jaar, op 24 maarÍ 1993,maakte hij bekend het toch niet op
bestuurlijkactief is
geweestbinnen de
te kunnenbrengenom uitsluitendin de dameseredivisiete
NBB. Via secreta- fluiten. Aan het einde van het seizoenwisselde hij z4n
ris en afgevaardig- functie van voorzitterTopspoÍ Liga in voor een nieuwe
portefeuille'juridische
zaken'.
de van NBB-district
Groningen
Sinds28 november1992wordt de voorzitterRolstoelbaswerd Ab Mander. lrrÍs
sloot in 1964 beketball Liga niet aileen benoemddóór het Bondsbestuur,
Frits 6rtnK.
Brink.
noemdtot NBB-semaartevensuit dit bestuur.PerdezelfdedatumvervultRob
Verheuvel(Amsterdam)dezefunctie. Hii trad in 1992al
cretaris. Hij bleef dat Íot 1967.

. Piet Brouwer (links) overhandigtnamenshet Bondsbestuur een catleau aan Ab Mandersloot.

Ab Mandersloot (rechts) begint aan z.ijnlaatste vergadering, samenmet directeur Peter NotÍen.
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ONDERSCHEIDINGEN
Tijdens het PEPSI ALL*STAR GALA van 20 maart 1993
's-Heftogenbosch
te
ontvingenRob Verheuvelen drie van
zijn spelersde Bondsspeld:Bob van den Broek, Ben
Klerks en Frits Wiegmann(450 interlandsin ruim 20jaar).

. Anita Blangé (links) ontvangt een litho met daarop één
van haar vele acties ín het nationaal ïeam. Zij wordt geJèliciteerd door Henny van der Meíjden.

. Rob Verheuvel.
Liga. Rob
op als adviseurvan de NBB Rolstoelbasketball
'gouden' Paralympics1992
Verheuvelwas tot en met de
ruim twintigjaar bondscoachvan het nationalerolstoelbasketballteamheren.Hij leidde dit team zesmaaltijdens
Olympische Spelenen behaaldedaar driemaal zilver en
éénmaal(1992)goud.
binnen de NBB meer
Om het automatiseringsvraagstuk
adequaataan te pakken heeft het bestuurdit seizoeneen
stuurgroepAutomatiseringingesteld,waarin alle rayons
vertegenwoordigd(kunnen)zijn. Bovendienis een zogenaamdeGebruikersgroepgeformeerd.

. Bob van den Broek ontvangt bij zijn afscheid van nationale rolstoelteam de Bondssoeld uit handen van Ab
Mandersloot.

De in EngelandwonendeinternationalAnita Blangéis tijdenshet FestoInternationaalToernooi te Lisse op 29 decemberI 992 door het BondsbestuurgehuldigdalsLid van
Verdienste.A1sblijk van waarderingvoor ondermeerhaar
222 interlandsis Anita Blangé door de NBB DamesLiga
tevenseen litho aangeboden.
Vermeldenswaardis de koninklijke eer die het NBB Lid
van Verdienste,Rinus de Jong, ten beurt viel tijdens het
's-HertoPEPSIALL+STAR GALA op 20 maart 1993te
genbosch.De afiredendevoorzitter van Canoe Jeans
EBBC werd door de BosscheburgemeesterDon Burgers
de eremedaillein zilver verbondenaande Orde van Oranje Nassauoverhandigd,voor zijn verdienstenvoor het
Nederlandsebasketball,het Bosschein het bijzonder.

. Koninklijke eer voor Rinus de Jong

B

OVERTEDEN
MeÍ grote droefheid hebben wij kennis genomen van het plotseling
overlijden van ons Lid van Verdienste lwan RoÍleveel. Hij overleed
I I januari I 993 op 58-jarige leeftijd thuis aan de gevolgen van een
hartstilstand. Iwan heeft gedurende zijn intensíeve leven een,grote
verscheidenheid aan functies binnen de basketballsport bekleed.
Zo was hij jarenlang teammanager van de nationale herenploeg en
behoorde hij tot de eerste bestuursleden van de Topsport Liga. Nog
steeds was hij actief als NBB-commissaris en FlBA-commissaris.
Iwan genoot in binnen- en buitenland hoog aanfien. De laatste
jaren was hij internationaal juist zeer actief: als lid van de FIBAcommissie Financíën, als dírecteur van Basketball Promotíons
(FIBA) en jaarlijks als lid van de Nederlandse delegatie naar de
FIBA Standing Conference. In binnen -en buitenland maakte lwan
vele vrienden, vooral door zijn hartelijke houding en prachtige met veel humor doorspekte - verhalen. Hij kon daarbíj putten uit
een rijk arsenaal herinnering,en over gebeurtenissen en mensen
binnen en rrsndde basketballsport. Steevastbeloofde híj zijn gezelschap en zichzelf dan dat hij ziin herinneringen ooit te boek zou
stellen. Maar dat kwam er steeclsniet van. De toekomst van het
basketball trok immers meer zijn aandacht. Iwan toonde zich emotíoneel nauw betrokken bij onze bond. Hij volgde alle ontwikkelingen op de voet en was een trouwe bezoeker van NBB-evenementen. . Iwan Rotteveel.

ATGEMENE
VERGADERINGEN
Tijdensde ledenvergadering
op 28 november1992te Nr.ykerk is het JaarverslagI 99 I / I 992 vastgesteldmet waardering voor de opzet en vormgeving.De Begroting 1993is
eveneensgoedgekeurdonderde aantekeningdat het eventueel structureelmaken van de heffing voor opleidingen
pas genomen wordt na vaststellingvan de Jaarrekening
t992.
De FinancièleCommissiepresenteerthaar rapportinzake
de gewensteomvangvan het eigenvermogenvan de NBB,
inclusief zijn rayons.Beslotenwordt het NBB-vermogen
te latentoenementot circa 850.000gulden,hetgeenovereenkomtmet ruim vijftig procentvan het balanstotaal.
Om
dit te realiserenwordt maximaaljaarlijks 30.000 gulden
toegevoegdaan het vermogen.
De meestebelangstellingis er voor de notitie 'Bouwen aan
eengefundeerdetop'. Daarin legt het Bondsbestuurde uitgangspuntenvast voor topsportbeleid;tevensis opgenomen de standpuntbepaling
t.a.v. de rapportagevan de
CommissieFrese.Geconcludeerdwordt dat het een bittere noodzaakis om tot een vernieuwendbeleid te komen.
Een ingewikkeld proces,waarbij de notitie de koers zal
bepalen.Een nog nadergespecificeerde
analysevan de situatieis nodig.Gelijkelijkeaandachtvoor eredivisieen
nationaleteamsenerzijdsen overigelandelijk spelende
teamsanderzijds,wordt wenselijk geacht.
De ledenvergadering
beslootvoorts tot een verdergaande
integratievan rolstoelbasketball
binnende geledingenvan
de NBB: de voorzittel RolstoelbasketballLiga wordt
voortaandoor en uit het Bondsbestuurte benoemd.De in
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deze vergaderingeveneensin het Bondsbestuurgekozen
Rob Verheuvelis de eerstedie dezefunctie vervult.
Ton Rolvink werd benoemdtot lid van de Commissievan
Beroep.
De vergaderingnam met belangstellingkennis van het
voorgestanebeleid Basketballontwikkeling.Daarin wordt
ondermeergewerkt aan de opbouw van een netwerk van
verenigingsconsulenten.
Dezefreelancersmoetenhet managementvan de NBB-verenigingenop allerlei manieren
gaanondersteunenin hun werkzaamheden.
De nationalemeisjesjunioren kompetitie kan met ingang
van seizoen199311994
van startmet maximaal I 6 teams.
De nationalejongensjunioren
kompetitiezal dan eveneens
uit maximaal l6 teams(i.p.v. l4 teams)kunnenbestaan.
Beidemaatregelenmakendeel uit van het NationaalJeugd
Plan 1992-1997,dat overigenseen (te) trage start heeft

gekend.De Bonds JeugdCommissieblijft daaromde invoeringvan dit plan tot en met februari 1993volgen.
VoorzitterAb Manderslootvraagtaandachtvoor de algemene verklaringentegenrassendiscriminatie,
die ondermeeruit naamvan de georganiseerde
sportis ondertekend.
"Ik wil u allen oproepen,vanuit uw bestuurlijkeverantwoordelijkheid,binnen onze wedstrijdsportieder gedrag
of iedereuitlating welke strijdig is met de doelstellingvan
die verklaring,aande kaartte stellenzo nodig binnenonze
rechtspraakaanhangigte maken", aldus Mandersloot.In
het verlengdedaarvandeelt hij mede dat de NBB samen
met de Nederlandse
SportFederatiezijn reglemententoetst
op mogelijk discriminerendebepalingen.
De vergaderingvan l9juni 1993te Nijkerk staatin het teken van het NBB Topsportplan1993-1998
en de voorzirterswisseling.
De Jaarrekening1992wordt vastgesteld,
waarbijpenningmeester
en FinanciëleCommissiekomplimentenoogstenvoor het velegoedewerk. Met instemming
wordt ondermeergeconstateeÍd
dat het Bondsbestuurwezenlijk trachtom financiëletoetsingvan beleidsuitvoerrng
vorm te gevenin haarfinanciëelverslag.Het Bondsbestuur
geert aan dat de opleidingsheffingmer ingang van 1994
een structureelkarakterzal krijgen binnende kontributie.
'Eenheid
in verscheidenheid'is de titel die het NBB Topsportplan1993-1998heeft meegekregen.De ledenvergaderingbesluitin te stemmenmet aanpak,koersen grondÍilosofie van dezenota,onderde aangegeven
kondities.
Het pakket van eisen wordt volledig ondersteund.Daar-

mee krijgt het Bondsbestuurtoestemmingom op de aangegevenwijze - via een beheerstontwikkelingsmodelen
met respectvoor eeniederspositieen verantwoordelijkheid
- overlegen structuurin te zetten.
Voorts wordenenigereglementswijzigingen
aangenomen,
waaronderhet reglementNationaleBekerkompetities,
waardoorde verplichtedeelnamevan ligateamsvervalt.
Tot slot is Frits Brink gekozentot NBB-voorzitteren is
afscheidgenomenvan Ab Mandersloot.

. Liesbeth Mandersloot heet haar echtgenoor met
een
h l t , e a a l i , ' w e lk o m t h u i . s ' .

BONDSRADEN

worden onderhouden,steedsgroter.

De (kleine) Bondsraadis vijfmaal bijeen geweest,te weten op 15 septemberen 8 oktober 1992, I februari, 15
maarten I juni 1993.Het Bondsbestuurheeft hierbij met
de voorzitters van de NBB-rayons ondermeervan gedachten gewisseld over tal van onderwerpen.
Zeer uitvoerig besproken is de kwestie van verregaande
bevoegdhedenvan NBB-afdelingen, gebaseerdop een in
de jaren zeventig ontworpen structuur. Geconcludeerdis
dat om meerdereredenende identiteit van de NBB in het
gedingis. Communicatie- opgevatin de bredezin van het
- en onderlinwoord (ook in besluitvormings-procedures)
ge afstemming behoeven in elk geval verbetering op alle
niveau's.
Ten aanzienvan het eigen functioneren wordt het instituut
van de zogenoemdeGrote Bondsraaddoor de tijd achterhaald geacht.De reglementendienen hierop te worden
aangepast.Gekonkludeerd wordt dat de (Kleine) Bondsraad een informeel voorzittersoverlegdient te blijven,
waarbij het Bondsbestuurextra aandachtaan de agenda
van de ledenvergaderingen
zal bestedenen de rayonsextra
aandachtzullen schenkenaan recruteringvan, informatie
aan en afstemming met de afgevaardigden.

. In de Bondsraadzegdenalle rayonvoorTitterstoe zich toÍ
het uiterste te zullen inspannen om tijdens het All*Star
Gala voortaan ook op rayonniveau een kompetitievrije
dag te realiseren.
Andere onderwerpendie tijdens de Bondsraadbijeenkomstenaande orde kwamenzijn: personeelsbeleid,
agenda's
ledenvergaderingen,
voortgang (eugd)topsportplannen,
nationalebekerkompetities,betaling verenigingsnota's,
profiel NBB-voorzitter en topsportcoórdinator,ontwikkelingen t.a.v. bondscommissies,
NBB-ledenontwikkeling,
pleindesbasketball,
verenigingsconsulenten,
kompetitievrije dag tijdens All*Star Gala's, ontwikkeling
(rijks)subsidiesen meerjarenplanningnationalejeugd
kampioenschappen.

van
Ook dit seizoenhebbende verdereprofessionalisering
de basketballsporten de opdeling van Oost-Europacentraal gestaanin de contactenmet de Federation Internationale de Basketball (FIBA). Verder kwamen aan de
orde doping-reglementering,
scheidsrechters-outfit,
spelregelwijzigingen1994en opzetEK's en EC's.
Bijzondere aandachtis getrokkendoor het optredenvan
'Europese
onzeintemationalRaymondBottseals
Belg', in
de hoogsteklassebij onze zuiderburen.Degradatiekandidaat Ieper trok in januari 1993 onze landgenootaan als
derdebuitenlandsespeler,doch beriep zich op de wetgeving van de EuropeseGemeenschap.
Als inwoner van die
EG mocht Bottse, vond het bestuurvan Ieper, aanspraak
maken op betaaldearbeid binnen de EG. Naar aanleiding
van deze kwestie heeft de FIBA een werkgroep ingesteld,
waarinde NBB vertegenwoordigd
is via JanBerteling.Hij
vormde dit keer i.v.m. ziekte van de directeursamenmet
JanChris Herweijerde Nederlandsedelegatieaande Stan(Oslo,22 en23 mei 1993).
ding Conference
Piet Brouwer en Eef Halewijn hebbende eerstecontacten
onderhouden met de Europai'schen Akademie des
Sports. Op 4 juli 1992is een Duits/Nederlandse
scholing
voor trainersgehoudenin het Duitse Bocholt. Deze clinic
volgde op een pleindesbasketballtoernooi met veertig
teamsuit Nederlanden Duitsland.Bezienwordt in hoeverre dergelijke grensoverschrijdende
activiteitenin de toekomst officiële erkenningkunnenkrijgen.
Met het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur (WVC) is opnieuw over tal van zaken contact
geweest.Met nameis veelvuldigoverleggevoerdover het
NBB-projectplan'Sociale vernieuwingen basketballspon', waarin specifiekeontwikkeling van pleintjesbasketballin wijken in samenwerkingmet gemeentencentraal staat.Behalve met het ministeriewordt in dit kader
samengewerktmet de Landelijke Contactraad (LC), de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de
nieuwe sportkoepelNOC*NSF.
Het Planologischen DemografischInstituut van de Universiteitvan Amsterdamheeftin 1992samenmet de Stich-

(rNTERI
BETREKKTNGEN
NATTONATE
Naarmate de NBB meer samenwerkingsverbandennastreeft, wordt het aantal partners, waarmee betrekkingen

1'1

t

ting Spelen Sportonderzochtin hoevenepleintjesbasketball aanknopingspunten
kan biedenmet het WVC-beleid
van socialevernieuwing.Daartoezijn l2 BlackTop Series
bezocht en bovendien gesprekkengevoerd met vertegenwoordigers van negen gemeentenwaarin de NBB-campagneplaatsvond.Conclusievan het onderzoekis dat het
projectzeerveelpotentiesheeftin het kadervan de sociale
vernieuwing.Dit vermoedensprak WVC-minister mevrouw Hedy d'Ancona reedsuit op 6 september1992,toen
zij een werkbezoekbracht aande BlackTop SeriesAmsterdam op het Museumplein(zie foto). Het onderzoeksrapport is door WVC inmiddelsbenutvoor de vijfde brochure
in de reeks'Sporten socialevernieuwing'.Een exemplaar
vandezebrochure,getiteld 'Dribbelenen dunkenmet z'n
allen. Pleintjesbasketball
in de schijnwerpersvan sociale
vernieuwing',is in mei I 993 verspreidonderalle gemeen- . Namenshet NOC*-NSFmemoreertJan lnorbach de verten en basketballverenigingen
in ons land.Tevensheeftde
diensten voor de vaderlandsesport van dejuist afgetreministerde NBB inmiddelsfinanciëlesteuntoegezegd
den NBB voorzitter Ab Mandersloot.
voor het project 'Basketballen socialevernieuwing'.
geresulteerddat beideorganisatieszijn samengegaanin het
'PaVoorts is met WVC overleggevoerdover de budgetsubsi- NOC*NSF. Tijdensde presentatie
op het vernieuwde
diëring, subsidietoewijzingen,
opleidingen,internationale pendal' (7 mei 1993)maaktekroonprinsWillem Alexancontactenen opvolging van de topsportcoórdinator.
der kennismet het pleintjesbasketball
.
Met NSF en NOC is voorts veelvuldig overleg geweest
De verdergaandesamenwerkingtussende Nederlandse
over aangelegenheden
als:projectsportvoorlichtingbasrsSport Federatie (NSF) en het Nederlands Olympisch
scholen,opleidingen,public relations,subsidiesvoor NeComité (NOC) heeft aan het einde van dit seizoenerin
derlandseEuropa Cup vertegenwoordigers,herstructure-

. Kroonprins Willem Alexander onderneemteen scorepoging tijdens de demonsÍratiepleintjesbasketballop 7 mei 1993
te Papendal, aangebodendoor NBB en Reebok.
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. Een chequewn f 4.000 voor het Wereld Natuur Fonds.
ring landelijk sportbeleid,project'BasketFit', inscholing
voor
NBB-verenigingsconsulenten,
daggeldvergoedingen
internationals,organisatievan en deelnameaande Europese JeugdOlympischeDagen.
(Paralympics,verhuizingNEBAS)
Door omstandigheden
is het bestuurlijkoverlegmet de NederlandseBond voor
opAangepastSporten (NEBAS) over rolstoelbasketball
nieuw vertraagd.Niettemin heeft aan het einde van het
seizoeneenconstructievebesprekingplaatskunnen vinden
die mogelijk leidt tot een helderetaakafbakening.De functionelecontactenover internationaleuitzendingenhebben
zoals gebruikelijk doorganggevonden.Zoals bekendgeven de sportieveresultatenvan onze nationalerolstoelbasketballteamsredentot alle tevredenheid.
De contactenmet de International Wheelchair Basketball Federation (IWBF) zijn mede dankzij het voorzitterschap van onze landgenootHans Tukker verbeterd.

In dat kaderis tevensoverVUT- en pensioenregelingen.
leg gevoerd met de Bond voor Werknemers in de Sport
(BWS). Het overleg met de Nationale Federatie voor
Werkers in de Sport (NFWS) over de eventueleoprichheeftnog
ting van een organisiatievoor basketballtrainers
niet tot konkrete resultaten geleid. Met de Belangenvereniging Basketball Arbiters (BBA) is informeel contact
geweest.
Dankzij contacten met het Ministerie van Defensie, Bureau Internationale Militaire
Sportwedstrijden
(BIMS), is opnieuw mogelijk geweestom voor een aantal
faciliteitente verkrijgengedurentalentvollebasketballers
de de vervulling van hun militaire dienstplicht.
Met het Wereld Natuur Fonds (WND is in 1992samengewerktin het kadervan de BlackTop Series.Eendeelvan
de inschrijfgelden,uiteindelijkeentotaalbedragvan 4.000
gulden, kon door de NBB aan het WNF als gift worden
geschonken.Dat gebeurdeop 23 december 1992 symbolisch via eenchequedie door de NBB-kikkei werd aangeboden aande WNF-Pandabeer(zie foto).
Voor 1993hebbenNBB en ReebokAmnesty International voor dit goede doel tijdens de BlackTop Seriesuitgekozen.
Wij prijzen ons iederjaar gelukkig met tal van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven goede contactente kunnen onderhouden.Daarbij noemenwij met name:Baylor
Sports,Converse,Footlocker, Full Court Press,Haas
Sport,MB SportsPromotion,UitzendbureauStart,MelkuPepsiCola,
nie, Mikasa,NOS, Spalding,Oad-Sportreizen,
Reebok,SportcentrumMaaspoort,TROS/Veronica,Het
Urkerland en de clubsponsors,met name van eredivisie
teams bij damesen heren.

Met de stichtingenHaarlem Basketball Week, All*Star
Gala en Huisvesting Bondsbureau NBB is incidenteel
contact geweest;de laatstestichting voerde in de loop van
1993een bestuurswisseling
door.
Via de Stichting Nationale Sport Totalisator (SNS) zijn
opnieuw gelden verworven voor bonds- en rayonactiviteivoor uitzendingnationale
ten basketballontwikkeling,
teamsen voor deelnameaande EuropaCups voor Nederlandse heren- en rolstoelteams. De contacten met het
Sportfonds Leo van der Kar hebben ertoe geleid dat de
NBB-medewerkersPieterKodde en Hans Nieboer in gezelschapvan een vijftal spelersuit de nationalejongens
junioren selectiehebbenkunnendeelnemenaan een basketballkampin Tsjechoslowakije(uli 1992).
Als lid van de Werkgeversorganisatie in de Sport
(WOS) is diverse malen overleg gevoerd over de CAO
en over
voor de Sport,over het functiewaarderingsysteem
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. 'Super' Hugo tlt
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1992 - 3 JANUARI1993
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. Frank ktydon tijdens de NBB-clinít

HapoelEilat Eilot, Israël
CanoeJeans.Den Bosch
WichitaFallsTexans.USA
RacingMaesPils Mechelen,België
Hish Five America.USA
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Burequ

De NBB kent een gecompliceerdebesluitvormingsstructuur. Het is een organisatiemet een fors aantalbestuurlijke
organenen commissies,die voor eengroot deel drijft op de
inzet van vrijwilligers. Het Bondsbureauvervult daarbij
eencentralerol in de konkretiseringvan het beleid alsmede in de communicatie.De taken die inmiddels door het
Bondsbureauworden verricht zijn zeer uiteenlopendvan
zijn belastmet beleidsvoorbeaard.Bureaumedewerkers
reidende werkzaamhedenten behoeve van besturenen
commissiesen voortsmet de controleop en de coórdinatie
van de voortgangvan de besluitvorming.Naarmatede beleidsvisievan de bond meer is vastgelegdin plannen,kan
de dagelijkseuitvoering van de werkzaamhedendoor het
Bondsbureauslagvaardigerter hand worden genomen.
notitiesstaandaarbijter beschikking:
Onderstaande
. Continuïteitop basisvan kwaliteit (1990),
. NBB-Marktanalyse1991(1991),
( 199l),
. Projectplan'Pleintjesbasketball'
. Nationaal Jeugd Plan 1992-1991(1992),
. Financiéleproceduresen bevoegdheden(1993),
. Basketballspoften socialevernieuwing(1993),
'Eenheidin verscheiden. NBB Topsportplan1993-1998
heid'(1993).
dienteenrelatiefkleiOnderleidingvan de bondsdirecteur
bovenomschreven
ne groep van elf bureaumedewerkers
combinatievan takenmet elkaaruit te oefenen(zie: Functionarissen).Dit stelthogeeisenaankwaliteit, f-lexibiliteit
van dezemedewerkers.Het aantal
en stressbestendigheid
vast beschikbareformatie-urenheeft zich ook dit jaar gestabiliseerdop 375 uur, exclusief de beschikbareruimte
voor eventueleinzet van afroepkrachten.Daarnaastzijn
via de centraalgecoórdineerdeSTK-functionarissen200
formatie-urenbeschikbaar.Deze laatstefunctionarissen
zullen vanaf 1994nadrukkelijkerdan voorheeninzetbaar
zijn voor landelijk gecoórdineerdbeleid,met nameop het
terrein van (eugd)topbasketball,basketballontwikkeling

en opleidingen.Mede daartoehebbende STK-ers,naastde
stafmedewerkersvan het bureau, deelgenomenaan de
van David Wilkinson van The
Sportmarketing-cursus
Sport Marketing Instituteuit Canada.
Op de werknemersis de CAO voor de Spott van toepasen de
sing, waaraanin 1992met namede salarisparagraaf
overwerkregelingzijn toegevoegd.Het ingezetteproces
van functiewaarderingkon dit verslagiaarhelaasnog niet
voor alle medewerkersworden afserond.
genomenvan NBB-topsportcoóorDit seizoenis at-scheid
dinatoren voormaligbondscoachVladimir Heger(61),die
gebruik maakte
per I maart 1993om gezondheidsredenen

NBB-PUBTICATIES
OVERZICHT
NSS-FIJBLKAÏIES
JeugdPlan 1992-1997.
I Nationaaf
.'$$3*"rlementenboek.sep.e2
procedu'
I NBB-Handboek'Financiële
Íes en tievoegdheden',mfl. 1993
O Dribbelen en dunken met t'n ál]en.
in de schijnwerPleintjesbasketball
pers van de sociale vernieuwing

(wvc), apr.I993.

O Eenheidin verscheidenheid.
NBB
mei
1993,
1993-1
998,
Topsportplan
;
""
.i"'
.rr

jnmrursrunctvrr.r .i,,

- NB:BJaarverslag ,,:,:,,,..'
- ï'{BB-Conipetitieboek;
- NBB"Seizoengids
Fredivisiem/v
- nogramrnaboekNBB All*Star Gala
- NBB-Adressenboe*.
.,i,.,.
::
,.'.,',':
:,ii,:
FOIDSRS
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. Op 12 mei 1993wordt in MaaspoorÍ Den Boschafscheid
genomenvan Vladimir Heg,erdonr NBB-direcleurPeter
Notten. Vladimir Heger zag bii zijn NBB-afscheid een
droom in venulling gaan door als coach te mogen optredenvan de PEPSILegends,eenteamvanAmerikaan'Magic'
onder aanvoeringvan
se (ex-)basketballers
.lohnson.

suresful.92)
* NationaalJéugdPlanfiu1.9?)
- NBB;Bondsbuièáu
(nov.92)
- De geschiedenis
vanbasketball(ian.93)
- De belangrijkstespelregels
fian.93)
- tVtini-basketbail
(ian.93)
* Passerellebasketball
1ian.93)
- The BlackTop Series12egewijzigde
druk,apr.93)

a

NBBREGTEMENTENBOEK

van de mogel|kheid vervroegd uit te treden uit zijn dienst.
Vladimir Heger werkte twaalf jaar voor de NBB. In die
twaalfjaar coachtehij l 55 heren-,48 dames-en 2 I jongens
junioren interlands.In 1982 kwalificeerdehet Nationaal
Herenteamzich onder zijn leiding voor het EuropeesKampioenschap1983,waar Nederlanduiteindelijk als vierde
eindigde.
Op 12 mei l993 steldede NBB Vladimir Hegerin de gelegenheid om als coach van het PEPSI Legend Team af'scheid te nemen van het publiek.

Elke NBB-verenigingontving in oktober 1992een exemplaar van het NBB-REGLEMENTENBOEK op het secretariaatsadres
en heeft daarmeealle geldendeNBB-reglement in bezit. Reglementenbehoevendus niet meer
afzonderlijk te worden aangevraagd.hetgeentijd en geld
spaart. Deze publikatie is mogelijk geworden dankzij intensievesamenwerkingtussenBonds ReglementsCommissieen NBB-Bondsbureau.

Vele personenen instantieshebbenook ditjaar hun medewerking verleendaan NBB-activiÍeiten. Zo functioneert
Rob Weberalstroubleshooter
indien zich automatiseringsproblemenop het Bondsbureauvoordoen.Henny en Dick
Neijssel verzorgenjarenlangelk speelweekendde NBBUitslagendienst.Luc Reuversverzorgt voor eenbelangrijk
deel de Basketballfoon,terwijl Ton Kapteijns en Meindert
van Veen de statistischegegevenswekelijks aanleveren
voor de NBB-spelersklassementen.
En onder aanvoering
van Albert Brouwer en hoofdredacteurMaft Smeetszorgen de redacteurenvan Full Court Pressvoor een fraai
bondsorgaan.Tot slot wordt gewezenop de belangrijke
functiedie het NBB-Bondsbureauuitoefentalsbestuurlijk
knooppunt. Jaarlijks vinden ruim 250 vergaderingenmerendeelsin de avonduren- plaatsbinnende muren van

Tot dan toe was het gebruikelijk dat reglementenafzonderlijk werdenuitgegeven.In eersteinstantiezijn reglementstekstenaltijd gepubliceerdin Basketball*info. In geval
van wijzigingenwordende gewijzigdetekstenin *Info gepubliceerd.Met de voor de (verenigings)bestuurder
behoorlijke bewerkelijkheid van deze procedure in gedachten - alsmedehet verloopcijfer van vrijwillig kader - moge
duidelijk zijn dat brj gebruikers steedsgrote onzekerheid
bestondover de actualiteitvan de in bezit zijndetekst.Men
kon in het bezit komen van actueelreglementdoor / 7,50
per reglementaan de NBB over te maken. Na ontvangst
van de betalingvond dan vanuit het bondsbureauverzending plaats.Dit brachtkostenmet zich mee,maarook tijdverlies.Met dezeuitgaveheeftde NBB zijn serviceaande
verenigingen opnieuw uitgebreid. Reedseerder bracht de
NBB nieuwe modelstatutenuit voor verenigingen,welke
tevensoD disketteleverbaarziin.

het NBB-bureau.

. De wervelwind van het NBB-bureau, Marjon Ceurts,
hier gefotograJèerdtijdens een ad in een pauze bij Nederland - Pepsi Legend team en Indiana Pacers mascotte'BOOMER'.

I'EgFunctionorissen
per30 luni ï 993
overzicht

tfr

BONDSBUREAU
Peter Notten
Wim Ascherman
Noël Cimmermans
Marloes Gebuijs
Marjon Geurts

-

Jan van der Haar
Eef Halewijn

-

BrendaJames
RenateKlomp
Pieter Kodde
Thea Kroeze

-

Hans Nieboer
Mart van Ooijen

-

Jan ter Veer
GreetWink

-

vacatufe

-

vacature

-

Stagiaires:

-

TECHNISCHE
STAF
directeur
financieelmedewerker
STK-functionarisWest
liga medewerker
secretariaatsmedewerker,
communicatie
en Commissie van Beroep
liga medewerker
medewerker basketballonl
wikkeling
secretariaatsmedewerker
secretariaatsmedewerker
STK-functionarisZuid
assistentfinancieelmedewerker
STK-functionarisNoord
STK-functionarisAmsterdam/Haarlem
STK-functionairsOost
secretariaatTuchr en
GeschillenCommissie
topsportcoórdinator(ím 2802-93 Vladimir Heger)
projektmedewerker
Pleintjesbasketball
Carolienede Gier
(dec.92- feb.93)

RAYONMEDEWERKERS
& DISTRICTSBUREAUS
- Miriam Breedveld(Zuid)
- SonjaBeuckens(Haarlem)
- Walter Blom (N.Holland)
- Bob den Broeder(Amsterdam)
- Hennie Dijkema (Noord)
- Wim Huitinga (NH-Noord)
- JourettaSoree(Oost)
- GerdaSparreboom(West)
- Rob Weber (West)

- Toon van Helfteren
- Piet van Leeuwen
- Wim Mekking
- Ineke den Ouden
- Ben Ponsionen
- Gert-Jan van Rangelrooij
- Meindert van Veen
- Randy Wiel
- René van der Wielen

MEDISCHE
STAF
- Sonjade Boer
- Mirna van Elst
- Kees Minderhout
- ReneMol
- Frank Nusse
- Piet Schipper
- Jan Verhoeven
- Harry Wagemakers
- John IJzerman

TEAMMANAGERS
- CeesBurgert
- Ronald van der Geest
- Karel Hanse
- Ed de Hoog
- John Licht
- Ceesvan Loon
- Gitta Montanus
- Rob Tuin

COMMISSARISSEN
- Jan Berteling*
- Paul Bokern
- Gerard Halbersma
- Wim Hammer
- Piet Leegwater*
- Henk Nanninga
- Cor Onrust*
- Jan van Renen*
- Rob Snijders
- CeesSpaltman
- Jan van Voorst

*=internationalecommissarissen.
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N T'TTLANDSE
BosoTTBALL
Bo*o
BONDSBUREAU
Marjon Geurts
Communicatieknooppuntvan het
NBB-Bondsbureauis het
secretariaat.
Tekstverwerking,

.re

post-behandeling, ffi
sheetcontrole,

adressenbeheer,
vergaderservice,
archivering,systeembeheer,
huishoudelijkedienst,produktievan NBB-publikaties,drukwerkbegeleiding,het zijn allemaalwerkzaamhedendie via Marjon, Brenda
en Renateverlopen.Marjon Geurtscoórdineertdie activiteiten,werkt
daarnaastmee aan diversePR-activiteitenen assisteertde Commissie
van Beroep.GreetWink doet dit voor de Tucht- en Geschillen
Commissie.
Brenda James

RenateKlomp
Vladimir Heger is topsportcoórdinator
en houdt
zich voornamelijkbezig met de programmering
voor alle nationaleteams(m/v), alsmedemet de
coórdinatievan het NationaalJeusd Plan.

Marloes Gebuijsen Jan van der Haar verzorgenalle werkzaamheden
op het gebiedvan topbasketball.Met namede nationaleteams
en de landelijkekompetities,met alles wat daarbij komt kijken.
Jan van der Haar voor de TopsportLiga en de Rolstoelbasketball
Liga, Marloes Gebuijs voor de Dames Liga. Zij houdt zich
bovendienbezig met de NationaleBekerkompetitieen
met scheidsrechterszaken.

W

NN

DirecteurPeterNotten heeft de
dagelijkseleiding van het
Bondsbureau
in handen.Hij
verzorgtdaarnaastde
personeelszaken
bestuurszaken.
en sponsoring.Verder
onderhoudthij contactenmet
een groot aantal(inter)nationale
instanties.

tï
NN

s

Wim Aschermanverzorgtsamenmet Thea Kroeze de
financiéleadministratie,de salarisadministratie
en de
budgetbewaking.Subsidie-aanvragen
en afrekeningen
worden opgesteld,evenalsde conceptenvoor de
begrotingen de jaarrekening.

Eef Halewijn houdt zich als
medewerkerB asketballontwikkeling bezig met basketball
stimuleringen opleidingen.
Vaak in samenwerkingmet de
NBB- rayons.Voorbeeldenzij n
de campagne'pleintjesbasketball', Jeugd-basketballkamp,
j e u g d c l i n i cesn o p l e i d i n g e n
voor trainersen scheidsrechters.

-T

NBBin de medio
Ook ditjaar hebbende diversemassamedia
ruim aandacht
besteedaande basketballsport.
Opmerkelijkis de toename
van televisiezendtijd
op de diverse(inter)nationale
stations
die aanbasketballwordt gewijd. Basketballis en blijft een
'767a
populaireTV-sporl:
van alle Nederlandersvolgt regelmatig sportuitzendingen
op televisie(lTS, 1992)42o/c
kijkt naarbasketball,32 7o zelfs zeer graag.Basketball kijken op televisieblijkt met namepopulairte zijn onder l5tot 30-jarigenin ons land (NOS, 1990).

Beeldenvan NBA-basketballkunnensinds l99l veelvulhuiskamerswordenontvangen.Wedig in de Nederlandse
kelijks via EuropspoÍt(vanaf I maartsamenmet Sportnet)
en regelmatigvia NOS.
'Dream Team'
tijdens de
Dankzij de prestatiesvan het
ditjaar
OlympischeSpelen1992kreegde basketballsport
gold
wel erg veelextraTV-aandacht.Bij rolstoelbasketball
dat overigensook voor onze nationaleteamstijdensde
Paralympics1992.

KOMPETITIE
Tijdens de NBB-Seizoenpresentatie
op 6 september1992
's-Hertogenbosch
te
heeftNBB-directeurPeterNottenmedegedeelddat TROS/VeronicaregelmatigTV-reportages
zou uitzendenvan eredivisiewedstrijden.
De uitzendingen
vindenplaatsvia TV2, 's zondagstussencirca 12.00en
12.30uur, in een Indoor Sport programmamet basketball
en volleybalals hoofdsporten.Wekelijkswordenuitslagen
en standenin beeldgebrachtvan de Eredivisiekompetities
van zowel damesals heren.Met grote regelmaatworden
bovendienwedstrijdbeeldenvertoond.Dit initiatief is
medetot standgekomendoor HaasSportBV en Pro Sport.
De Match-of-theWeek bij RTL4 behoorttot het verleden.
Het zondagmiddagprogramma
Match is door de RTL4-directiestopgezet.Daardoorvervalteenprominentecoverage van basketballin de RTl4-programmering.De presenwas overigensrn
tatie van de NBB-Seizoenpresentatie
handenvan Jur Raatjes(RTL4). Deze hield ondermeerde
NBB Seizoengids1992/1993ten doop.
Het NOS-aanbodtoont dit jaar weer de grootsteverscheidenheid.Via uitzendingenvan Studio Sporten Sportjournaal zijn reportagesverzorgdvan de HBW (8), eredivisie
heren (3), NationaleBekerfinalesheren (3). Europa Cup
(5), de 4 hereninterlandsNederland- Polen.NederlandBelgië (live-Ílitsen),Tsjechoslowakije-Nederland
en Turkije-Nederlanden NBA-basketball.Het aantalkijkers bij
dezereportagesligt rond de 1.000.000of ruim daarboven
m e t a l s t o p p e rd e H B W - f i n a l e o p 3 j a n u a r i 1 9 9 3m e t
2.030.000.

NIEUWS
Dagelijksenieuwsverzorgingvindt uiteraardplaatsvia de

Aqntol W-uitzendingenNederlondsbosketbolltussen'90 en'93
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landelijkeen regionaledagbladen,NOS-Sportjournaal,
de
regionaleomroepen,alsmedevia NOS-Teletekst(p.612en
p.698)en RTL4-Text (p.124).Op uitzenddagenvan NOS
Langsde Lijn is van oudsherregelmatigaandachtbesteed
aan basketball.Een belangrijk deel van het basketballnieuws wordt gevoed door de NBB-uitslagendienst(tijdenselk kompetitieweekend)en NBB Media Nieuws, het
wekelijks NBB-bulletin voor basketballjournalisten.
Dit
bulletin is ditjaar 47 keerop maandagenverschenenin een
oplagevan 300 exemplaren(gemiddeld5 pagina'sper
keer).

TV-MINUTEN SPORTIN 1992
uur.min.
( 1)
1. Voetbal
255.53,0
( 2)
2. Tennis
231.01,0
( 3)
114.53,0
3. Wielíennen
(
75.01,0
4. Schaatsen
5)
(
5, Atletiek
4)
57.03,0
(
6. skiën
8)
56.08,0
(7)
7. Autosport
51.47,0
(9)
4a.25,0
8. Motorsport
(19)
9. l.,shockey
45.'t9,5
( 5)
10. Volleybal
42.05,0
'11. Boksen
(14)
26.38,5
(15)
12. Zwemmen
20.43,5
(18)
20.30,0
13. Kunstrijden
(13)
14. TuÍnen
20.26,5
(10)
19.49,0
15. Paardesport
't9.46,5
(-)
16. Olympisch
AIg.
(12\
(ll)
( -)
19. Olymp.winter
div
(16)
20. Hockey
(29)
21. Roeien
(46)
22. Bobslee
(25)
23. Snooker
(20)
24. Biljarten
(35)
25. Badminton
('17)
26. Taíeltennis
(28)
27. )udo
(26J
28. Handbal
(21)
29. S€haken
(24)
30. zeilen
(42t
31. Krachtsport
(23)
32. Triathlon
(40)
33. Kanovaíen
(3í)
34. Waterpolo
(22)
35. ColÍ
(33)
36. Korfbal
(34)
37. SurÍen
(37)
38. Rutby
(47)
39. Schermen
(,
40. Softbal
(30)
4'1. OosterseVechtsport
(44)
42. Cricket
(38)
43. Squash
(27)
44. Skeeleren
(48)
45. Schjeten
17. Honkbal
'18. Basketbal

TIJDSCHRIFTEN
Het maandelijksverschijnendeNBB-BondsorgaanFull
Court Press(FCP) bhjÍt het belangrijkstebasketballmagazine in Nederland. Door de integratie van NBB
Basketball*InÍbin FCP wordt bereiktdat NBB-kader optimaal geïnformeerdkan zijn over alle ontwikkelingen.
kan men tevensvastterecht
Voor basketballachtergronden
bij het tijdschrijft American Sports en het maandblad
FlBA-magazinedat vanaf april 1993met eenNederlandstalige versieop de markt is gekomen.Specifiekvoor trainersen coachesverschijnttweemaalperjaarhetNBB-vak'Coach'
'Screen'.
blad
en onregelmatighet blad
Dit seizoenis de NBB bovendiengestartmet eenclubbladspecial.Dezewordt via medezendingmet Basketball*Info
zodanigvormgegevendat dezekant-en-klaaris om in het
clubbladte worden afgedrukt.Veel verenigingenblijken
via hun clubblad-redacties
dit initatief op prijs te stellen.

Europa Cup
ECI heren
EC2 heren
Korac Cup
EC I dames
L. RonchettiCup

89/90 90t91 9U92
r30
74
78
4t
32
95
7t
96
85
2l
35
36
26
39
53

92t93
t40
94
104
40
6l

. Illustratief voor de groeíendepopulariteit van de basketballsport zijn de cijfers die FIBA heefi gepublíceerdover
het aantal TV-reportagesdat is veryorgd van Europa
Cup wedstrijd gedurendehet aJgelopenseizoen.

a4.36,5
13.51,5
11.11,5
10.49,5
9.41,0
8.52,5
6.15,5
4.51,5
4.19,5
4.16,5
4.14,5
3.47,5
3.36,0
3.18,5
3.18,0
2.44,0
2.24,5
2.01,5
1.59,0
1.02.0
56,5
35,5
25,5
16,0
15,5
'14,0
5,5
4,0
3,0

sporten
samen12.24,5.
Diverse
andere
kleinere
zendeÍs
In totaalwerdop de drieNedeílandse
sportuitge+ RTL-4 1238uuren 38 minuten
zondenin de retuliere
sportuitzendinten.
In 199íwasdat867uuren22,5minuten.
Tussen
haakjes
depositiein 1991.
Bron:TopSports
Croup
TV-nillNUTEN

T/M

tr^El 1993
% vantotaal
37,2%
18,1%
11,3%
7,5 %
5 , 6%
3,4%
2,7 %
1,9%
1,5%
1,1%
1,1 "/.
12. Ushockey
0,9%
'13. Íuffen
0,9 %
14. Volleybal
0,8 %
'15. Handbal
0,6 %
16. Paardesport
115,5
0,5%
'l7.schaken
105,0
0 , 4%
(14)
18. Eobslee
97,5
0,4%
19. ColÍ
83,0
0,4%
74,5
0,3%
20. Judo
22.816,0
96,6%
(11
(3)
(2)
(61
(8)
(9)
(ll)
(4)
Ë. 5Rten
9. Kunstrijden (7)
('t5)
10. Basketbal
'l1.8oksen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Voetbal
Tennis
Schaatsen
wielrennen
Autosport
Motorsport
Atletiek

8.794,5
4.280,0
2.678,5
1.769,5
1.319,0
808,5
626,0
459,0
357,5
264,5
256,0
(5)
207,0
203,0
179,5
'138,0

Totaalt/m mei '199323.619,0 100,0%
Totaalt/m mei '199231.049,0
haakjes
Tussen
de standt/m meií992.
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PepsiAll.StqrGqlq 1993
Het PEPSI All*Star Gala trok een volle Maaspoort.Tijdens dit eersteGala in 's-Hertogenboschwerden de toeschouwersvanaf I 1.00uur 's ochtendstot laat in de avond
getrakteerdop basketball.Tussendoorwerden de jaarlijkse spelersprijzenuitgedeelden was er ruimte voor show en
entertainment.De spetterendedunks slotende l6e editie
van dit jaarlijkseNBB-festijn af. Basketballmagazine
Full
Coult PressbeschreefditGala als "dejaarlijkse feestpartij
voor de bestebasketballers
van Nederland",en vervolgde:
"De allerbestenverdwijnen bovendienmet de armen vol
bloemenen electronicavan het houtencouÍ. In de wandelgangenis het vooral eenfeestvan de herkenning.Het 'He,
hoe gaathet metje' is de meestgehoordevraag.Het wachten bij Gala nummer 16 is in de Maaspoortvooral op het

succesvolleOlympischerolstoelbasketball
selectiestoegevoegd,alsmedeeen afsluitendGala-Feestvoor de bezoekers. Als voorprogrammaspeeldede NationalejeugdOlympisch ploeg een testmatch.
Opvallendis dat het Gala steedsmeer wordt aangegrepen
om dit evenementmet bijeenkomstente combineren.De
NBB zelf hield een meetingvoor landelijkekaderledenen
een persconferentie,
de NSF organiseerdeer het PR-platform voor alle spoftbondenen de BusinessFriendsvan de
(heren)eredivisieclubs hieldeneen geslaagdsymposium.
Meest in het oog springendeactiviteit was echterzonder
twijfel de start van de kaartverkoopvoor de wedstrijden
van de Nationale herenselectietegen het PEPSI Legend
team op 11 en 12 mei 1993. 's Ochtendsom 07.00 uur
melddenzich reedsde eerstekopersbij de kassa.

. Marcus Camphell; king of dunk.

Elke centimetervan SportcentrumMaaspoortwerd benut.
In de hal en op de rondgang waren bars en buffetten en
standsgebouwd,Reebokwas aanwezigmet een spectaculaire klimwand en de uitstekendemodeshowsvan Reebok
oogsttenveel waardering,evenalshet zeerkompletegratis
programmaboek.
Financiëelis het Gala 1993mogelijk gemaaktdankzijPepsi-Cola,Footlocker, Reebok,HaasSport,Het Urkerland,
Oad-Sportreizenen Baylor Sports.

slot van de avond.Dan rammende besteskywalkersvan
Nederlandde bal nog eenlekkerharddoor de basket... Een
lekker dagleuit, zonderminpuntenen met veel tienen".
TROS/Veronica,TV-Plus (breedbeeldTV) en de Bossche
lokale omroepverzorgdeneendag later uiterstfraaietelevisie reportagesvan het Gala dat dit keer gepresenteerd
werd door Jur Raatjes(RTL4).
De afgelopenjaren zijn aan het oorspronkelijkeprogramma steedsmeer elemententoegevoegddoor het organisatiecomite. Dat bestondditmaal uit Marjon Geurts, Peter
Notten, Peter Smeetsen Rob Tuin, voortreffelijk ondersteunddoor CanoeJeans/EBBC,SportcentrumMaaspoort
en NBB-Zuid. Voor dit jaar was een demonstratievan de

Een lekker clagje uit, amder minpunten en met veel tienen.

. Gala-presentator1993:Jur Raatjes,RTL4
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o

jaar boekt de NederVoor het tweedeachtereenvolgende
landseBasketballBond eenledenwinst.Bedroegdie winst
vorig seizoennog 2 procent,dit keer is de toenameaanmerkelijk groter, namelijk 6,5 procent.Het vorig seizoen
bereikterecord-aantalNBB-leden van 214.650stijgt naar
ruim 47.500 nu. Met name het aantalmini's in de leefiijd
van 12 tot l4 jazLrneemtsterktoe. Rayon Oost zal in deze
categoriehet ledentalbijvoorbeeldmet maaÍ liefst eenderde stijgen.
In de jaren zeventig,toen in ons
land vele sporthallengebouwd
zijn, is de NBB gegroeid van
1 0 . 0 0 0n a a r r u i m 4 0 . 0 0 0 l e d e n .
Vanaf 1980stoktedie groei.Tussen 1984 en 1989 verloontde
NBB-ledenontwikkelingzelfs een
lichtedaling.
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Voor wat betreft de ledenontwikkelingin de rayons valt
het ledenverliesin Oost op. Het aantalseniorenledenliep
daarterug met ruim 137a.De toenamevan mini's 30% en
jeugd 3% kan dat verliesniet goedmaken.Noord daarentegengroeidenrelatief het meest spectaculair,zelÍs II%
bij de senioren.Noord-Hollandvertoonteengeringeafha
me vanseniorledenen
mini's (!). maareenopvallendetoen a m ev a n l 2 - t o t l 9 - j a r i g e n( 1 8 7 o ) .I n d e z ek a t e g o n e
scooftWest eensoortgelijketoename( l67c);hier eenlichte terugvalvan het aantalsenioren( I %) tegenovereenfbr
groeidedanksetoenamevan mini's (27o/a).Zuidtenslotte
zij een groei met 277o mini's en l37o overige jeugd,
tegenoververliesvan enkeleseniorenleden.
Over de gehelelijn derhalvein dric rayonseen licht verlies aan senioren,een tbrs verliesin Oost en een moole
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s
32
31
30
29
2S
21
26
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21
20
l9
l8
16
15
13
12

M'

w i n s t i n N o o r d . M i n i ' s s t r o m e ni n g r o t e a a n t a l l e nt o e
(20%),behalvein rayonNoord-Holland.
Geholpendoor de populariteitvan het NBA-basketballop
televisielijkt het erop dat de drastischekoerswijzigingdie
de NBB per seizoen1989/1990doorvoerde,
vruchtenbegint af te werpen.De reorganisatievan het bondsapparaat
werd ingezeten er werd gekozenvoor "continuileitop basisvankwaliteit." Verbetering
vanetïciëncy( l99l), kwaliteit (1992)en service(1993)werdenin die meeriarenvisie gezien als voorwaardenvoor een vanaf dit seizoen
nagestreeÍde
ledengroei.
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AontolClubs

Royon
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Tolool
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8.512

ll6

tIl
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6.0-5.5

5.3-57

2.165

r3.877

il6

lt8

Znid

5.079

5.162

t.976

12.2t1

475

4ó8

21.503

18.649

7.328

47.480
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ad
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92/93

Voor eenverderegroeikiestde basketballbondop de eersteplaatsvoor ledenbehoud.
Gezien het te grote ledenverloop van naar
schatting20 procent,is dan ruime ledenwinst te boeken,te meer daarde populariteit van basketballonderjeugdigentoch
reedsvoor een aanwaszorgt. De bond wil
met rayonsen verenigingenprogramma's
ontwikkelen om basketballerslanger lid
van hun verenigingte laten blijven en zodoendeook een meer evenwichtigeledenopbouwte bewerkstelligen.Nu is ongeveer 55 procent van de NBB-leden
jonger dan I 8 jaar. Van de sportendejeugd
tussen 16 en 19 jaar beoefentin ons land
maar liefst 23 procenÍ de basketballsport.
Basketball neemt daarmeeeen gedeelde
vierde plaats in na zwemmen, fietsen en
voetbal. Dat percentageis bij de 2O tlm 24
jarigen reedsgedaaldnaar9 procent (NIPO
t992).
Naar schattingbeoefenen400.000landge(Sumnotenregelmatigde basketballsport
mo 1990).
Op dezeen de volgendepagina'swordt via
een aantaltabelleninzicht gegevenin het
NBB-ledenbestand.Met name omdat de
ledenadministratienog steedsniet in alle
plaatsvindt,
NBB-rayons geautomatiseerd
is het helaasniet goed mogelijk een volledige uitsplitsing te geven van landelijke
cijfers met betrekking tot de NBB ledenopbouw.
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Vereniging
Akrides
Baylor Wildcats
Byte BVG
Celeritas'65
Commodore
3-ES Piranhas
Goba
DAS
Festo/BVV
Flash'82
GraydonCanadians
GroeneUilen
Jolly Jumpers
LandslakeLions
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. Verenigingenmeï meer dan één deelnemendteam in nationale kompetities.

VERENIGINGSOPBOUW

KADERTEKORT

DrieëntwintigverenigingenzUntijdensseizoen1992/1993
meerderekeren met teamsvertegenwoordigdin de nationalekompetities,zesmeer dan vorig seizoen;alleenWilskracht verdweenuit dezelijst. Zrj leverenin totaal6l van
de 88 op nationaalniveau uitkomendeteams,vorig jaar
nog 47 van de 90. Meest vertegenwoordigdzijn Akrides,
OSG en Texim Tonego,allen met vier teams.
Bij de mannenvalt de verenigingsopbouwvan Akrides op
met twee liga{eams en bovendieneenjongens eredivisie
team.Vijf van de achteredivisieverenigingenkomen met
nog minstenséén anderteam uit op nationaleniveau.Bij
de dameshebbentwee van de tien eredivisieverenigingen
een tweede team op liga-niveau:Texim Tonego en met
nameLuba/RZ.

De NBB heeftte maken met een zelfs voor de sportsector
groot kaderprobleem.Er is veel werk voor een paar 'basketball-gekken',wordt wel gezegd.Uit de NBB-marktanalyse 1991 blijkt ondermeerdat binnen de NBB (te) veel
dubbelfunctiesdoor kadeledenwordenbeoefend.Vergelijking van de basketballcijfersmet anderetakkenvan sport
illustreertde situatiezeer duideliik (bron:NSF).
ïekort oqn ïechnisch
I - basketball
2 - handbal
3 - zwemmen
4 - badminton
5 - tennis nauwelijks

ArbiÍers

Tekortoon Bestuurlilk
Koder:

. internationaal
29
.A
3
.B
28
.c
23
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C
22
.rolstoelbasketball45
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. A-licentie
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. C-licentie
. JTB-licentie
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I - basketball
2 - handbal
3 - badminton
4 - zwemmen
5 - tafeltennis
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I 785

Hoorlem
. man
. vrouw

923
529

215
148

228
103

348
13'l

209
82

2033
999

. btqol

1452

363

331

485

391

3022

t440
'173

272
155

295
'78

326
r06

263
5'7

2596
n69

/lt-)

42'7

373

432

320

3'765

I man
. vrouw

4050
2005

l 159
520

1224
987

1459
518

I 876
589

9'768
4119

. totuol

6055

r6'79

22tl

t9'77

2465

r3887

Oost
. man
. vrouw

2358
1241

'706
302

906
319

8'73
loo

lill
236

5924
2370

. iotqol

3605

r008

t225

I 139

t34'/

8324

. man
. vrouw

3364
r 1t 5

I 106
458

t292
500

t423
383

I 595
38r

8780
3431

. btool

5079

1564

t'792

I 806

1976

r22t7

Amsterdom
. man
. vfouw

. Ío|uql

1153

2a

West

Zvid

Totoolin
percenloges
* Senioreninclusiefrecreantenen nieÍ-spelende
Leden.
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vqn de 20 grootsteverenigingen
Rongliist
r988/89:
Kolf & Molijn/Orca's
ESTS Akrides
DAS
Ceres
Hurricanes
BV Leiderdorp
BV Hoofddorp
Jumpers
Black Eagles
Mustangs
PSV/Almonte
Red Stars
New Stars
Gunco Rotterdam
BVO Alphen
Jugglers
Uitsmijters
Trotters
BV Amsterdam

wGw

r989/90:
BV Orca's,Urk
ESTS Akrides, IJmuiden
Mustangs,Emmen
Hurricanes,Spijkenisse
Ceres,Emmeloord
Jumpers,Den Haag
PSV Almonte, Eindhoven
DAS, Delft
Leiderdorp
Red Stars,Soest
BV Hoofddorp
Black Eagles,Rosmalen
New Stars,Nieuwegein
BV Amsterdam
Katwijk
Grasshoppers,
Jugglers,Enschede
Uitsmijters,Almelo
OSG, Utrecht
Gunco, Rotterdam
BVO, Alphen a/d rijn
C l 000 BOB, Oud-Beijerland
Juventus,Schiedam

400
309
301
282
280
275
267
260
247
245
242
230
224
1'' Á

215
2t4
214
2tl
211
2tl
433
325
294
291
287
285
272
266
258
255
2s4
226
222
222
222
221
219
219
2t6
207
207
207

r990/9r
KBS/Orca's,Urk
Bestmate/AkridesIJmuiden
Hurricanes,Spijkenisse
Jumpers,Den Haag
Mustangs,Emmen
OSG, Utrecht
Ceres,Emmeloord
PSV Almonte, Eindhoven
Uitsmijters,Almelo
BC Verkerk,Zwijndrecht
BV Hoofddorp

-)Lt

301
291
2-77
276
2'72
269
257
2s4
250
248

BV ExacíDAS, Delft
DBV Rowic, Dordrecht
SelexlBSW, Weert
High Five, Tilburg
Red Stars,Soest
Zoebas,ZoeÍermeer
Dakplan/GOBA, Gorinchem
Black Eagles,Rosmalen
New Stars,Nieuwegein
Gunco, Rotterdam

r99r/92:

KBS/Orca's,Urk
OSG, Utrecht
Akrides, IJmuiden
Jumpers,Den Haag
Mustangs,Emmen
Hurricanes,Spijkenisse
DBV Rowic, Dordrecht
Black Eagles,Rosmalen
High Five, Tilburg
Exact DAS, Delft
Jugglers,Enschede
ATC'65, Hengelo
BC Verkerk, Zwijndrecht
Ceres,Emmeloord
PSV Almonte, Eindhoven
Uitsmijters,Almelo
Hoofddorp
Springers,Gouda
BOB Oud-Beijerland
Katwijk
Grasshoppers,

1992/93:
PrismaCollege,UtÍecht
BV Hoofddorp
Jumpers,Den Haag
Black Eagles,Rosmalen
Akrides, IJmuiden
KBS/Orca's,Urk
Mustangs,Emmen
BC Verkerk, Zwijndrecht
PSV Almonte, Eindhoven
Hurricanes,Spijkenisse
Katwijk
DVZ Grasshoppers,
ATC'65, Hengelo
Zoebas,Zoetermeer
Rowic, Dordrecht
Crackerjacks,Amersfoort
Filtech Five, Tilburg
Jugglers,Enschede
Springers,Gouda
Selex/BSW,Weert
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243
240
238
232
227
226
226
225
225
225

375
342
315
300
28'7
280
2'74
274
263
259
25'7
256
255
252
249
245
244
z3)
z)z
t) |

431
389
360
JZI

315
3ll
304
304
304
291
291
290
277
270
269
266
264
261
243

Nqtionqlebeker

. Canoe Jeans/EBBCverloor in Weert van Selex/BSW.
maar sloeg in Den Bosch terug.
De start van de Nationale Bekercompetitiesvoor heren,
dames,jongens-en meisjesjunioren verliepdit seizoen
voorspoedig.Alle teamswaren ruim voor de aanvangvan
de competitiegeïnformeerd,het totale competitieschema
was bekenden de door de rayonsin samenwerkingmet de
gastclubgeorganiseerde
toernooienvoor heren,jongensen meisjesjuniorenwareneengroot succes.
Op het moment echterdat de landelijk spelendeteamsde
Nationale Bekercompetitiesinstroomden,stakentoch

Dames bekerkampioenBV Amiga

weerproblemende kop op, zoalshet niet kunneninpassen
van de bekerwedstrijdin het overvolleregulierecompetitieprogrammaen het niet komen opdagenvan teams.De
verplichtgesteldedeelnamevoor landelijk spelendeteams
aan de NationaleBekercomoetitieswas onder anderedebet aandezeproblemen.
Gedurendehet seizoenklonk steedssterker de roep om
afschaffing van dit verplichte karakter en tijdens de Algemene Ledenvergaderingin juni 1993 is de verplichting
voor landelijk spelendeteamsom aande NationaleBekercompetitiesdeel te nemenverledentijd geworden.
De Nationale Bekercompetities1992-1993kendennatuurlijk ook interessantesportieve momenten.Bij de heren
werd de bekerwinnaarvan vorig seizoen,BV Commodore, reeds in de halve finales uitgeschakelddoor Canoe
Jeans/EBBC.Bij dejongensjuniorenverloorde bekerwinnaarvan vorigjaar, 3-ES Piranhasin de halve finalesvan
BV Commodore.Bij zowel de damesals de meisjesjunroren waren de teamsvan BV Amiga oppermachtig.
Finoles
Bij de herenwerd de finale gespeeldin twee wedstrijden,
tussenSelex BSW (Weert) en CanoeJeansEBBC (Den
Bosch):
Selex/BSW- CanoeJeans/EBBC
83-80
CanoeJeans/EBBC- Selex/BSW
1 0 r- 8 2

r
I

l
I

I

. Meisjes Junioren van Amiga klasse te goed voor 3-ES/
Piranhas.

. Beker voor Akrides Jr.mioren.
Van beide wedstrijdenzijn samenvattingenuitgezonden
door de NOS-televisie.
Op doelsaldois CanoeJeans/EBBCdus bekerwinnaar
1992-1993en verwerft hiermeehet recht op inschrijving in
de EuropaCup II.
De bekerfinalevan de dameswerd in éénwedstrijdop neutraal terreingespeeld.Hier ontmoetten,evenalsvorigjaar,
BV Amiga (Den Helder) en Festo/BVV (Voorburg) elkaar.
BV Amiga werd bekerwinnaardoor met 60-54 van Festo/
BVV te winnen en verwerft hiermeehet rechtop inschrijving in de EuropaCup II voor dames.
De juniorenfinaleszijn voor de tweedekeer in successre
afgewerkttijdenshet All*Star Gala (Den Bosch,20 maart
1993).Het leverdebij de jongens, net als vorig jaar, een
spannendefinale op. Dit keer stondenAkrides en BV
Commodoretegenoverelkaar.Akrides won met 87-78.
Ook de meisjes finale vond plaats tijdens het Pepsi
All*Star Gala. BV Amiga trof dit keer 3-ES Piranhasals
tegenstander.
Met de uitslag95-20 werd weer eensde overmachtvan de
junioren van BV Amiga aangetoond.
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MogicgoesHollqnd
10 mei I 993 einNa lang wachtenis het op maandagavond
delijk dan zover voor de op Schiphol verzameldemini-basketballers.Namens de NBB heten zij de breedlachende
'Magic'
Johnsonen zijn collega basketballlegendswelkom met bloemen en klompen. Hoe kan het anders voor
iemand die de eerstekeer ons land bezoekt. "We're here.
We're finally here". Met het vingertje in de lucht voert
Earving 'Magic' Johnsoneen showtjeop voor de camera
van TROS/Veronica-televisie.Honderdenreizigers kijken
stomverbaasd
toe in de winkelgalerij van Schiphol.Tientallen fotocamera's klikken en zoemen. Veiligheidsagenten zwervenrond als bijen. Het begin van een unieke gebeurtenisin ons land, die de aandachtvan de pers drie
dagenopeist: 'Magic' goesHolland !
ruim een maandroodgloeiendgestaan.Uit de hele rvereld
kwamen aanvragenvoor kaarten en pers-accreditatres.
NBB en Advantage hadden echter afgesprokendat het
vooral eenhappeningvoor Nederlandspubliek moest worden. Mede daarom is aan de bezoekersvan het PEPSI
All*Star Gala 1993 het voorrechtgegundom als eerstenrn
het bezit te komen van toegangskaarten.

!:iil1l;'1:1.:i.....,..:,.:1:!''.:.1::.::::..:..::|:,]:::]:.;:]jii.
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Het was in januari I 993 dat de eersteplannenwerdenontvouwd om deze stunt uit te halen.Afgesprokenwerd dat
AdvantageInternationalBeneluxfinancieelrisico en organisatieop zich zoLrnemenen de NBB voor het basketballspecifiekeprogramma en de promotie zou zorgdragen.
Nadat Pepsi-ColaInternationalbereid was gevondenhet
project financieel te ondersteunenis beslotenom het
All+Star Gala op 20 maart 1993te benuttenvoor de perspresentatie
en de start van de voorverkoop.Een loslippige verhuurdervan een (uiteindelijk niet gekozen)accommodatiewaser echterde oorzaakvan dat het nieuwsreeds
in februari voor krantekoppen zorgde. De komst van een
mega-ster'Magic'Johnsonhoudje niet makkelijk geherm.
Iedereenkent immers zijn naamen faam.
Vanaf dat moment heeÍï de telefoonoo het bondsbureau

De sportieveinvulling van de 'Magic'-trip bestonduit het
spelenvan twee wedstrijdentussende Nationaleherenselectie en het PEPSILegendteam op I I en l2 mei 1993in
SportcentrumMaaspoortte's-Hertogenbosch.'Magic',
die zich door zijn HlV-besmetting niet bovenmatigmag
inspannen,zou alleenop l2 rneiin actiekomen.Onderzijn
ploeggenotenbevindenzich nog voldoendegrote namen
uit de NBA, zoalsAlex English,Kurt Rambis,Michael
Cooper,Kyle Macy, MarquesJohnson,MosesMalone,
Bob McAdoo, maar ook een spelerals OscarSchmidt.
In het voorprogrammaacteerdenop I I mei de Nationale
damesteams
van Nederlanden België,eendag laterwasde
eer aan de Nationalejongensjunioren teamsder lage landen. Tijdens de pauzeverzorgdenmeisjesen jongens de*
monstratiesdrie{egen-driemini-basketball.
Het programma voorzag voorts een zeer drukbezochte
persconferentieop dinsdagochtend1l mei in Hotel Central, een bezoekaan Amsterdam,een golf-ochtenden, in
samenwerkingrnethet JeugdRode Kruis, een discussie

met circa 300 leerlingenvan het St. Janslyceumover saÍè'Magic'
sex.Drie uur later rende
zich rot op de vloer van
de sfeervolleMaaspoort.De 3.800toeschouwerszijn dan
reedsin het bezit van eenfraai programmaboeken eenorigineel collectors-itemin de vorm van een specialePepsidrinkbekervan het evenement.
Onder de kop "Magic brengt show naarMaaspoort"mel-

i

den de dagbladenBrabant Pers op l3 mei: "Basketball
NBA-style in Nederland.Muziek van Tina Turner:You're
simply the best.Boomer, de springveeren pauze-actvan
de IndianaPacers,de club van Rik Smits.En DreamTeamachtige toestanden.
Spelersvan de Nederlandseselectiedie op de foto willen
met de American Legends,maar vooral met hun idool Earvin 'Magic' Johnson.Toeschouwersdie constantmet de
camerain de aanslaglopen om Magic op de plaat vast te
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leggen,en, heel soms,die andere,relatiefanoniememultimiljonairs. Spandoekenmet 'Earvin, show us some Magic' en 'Magic, thanksfor all'. Tienersdie constantproberen de seropositieve legende een handtekening te
ontfutselen.
Het was showtime,gisteravondin de Maaspoort.Basketball met een speelskarakter.Het dagjesightseeingin Amsterdamhad de animo er bij de Legendsniet uitgehaald.En
als er toevallig eentjeliep te wandelenwas Magic de eerste die zijn ploegmaat een tempo hoger dwong. De 34-jarige Johnsondicteerdede wedstrijd. Hij wilde wraak voor
de I 39- I 38 nederlaagop dinsdagavond
en kreegdie revanche, 142-128(69-55).Aan verliezenhad Magic altijd een
hekel.Het wasbasketballNBA-style. Showtime,zoalshet
vroegerin The Forum showtimewas met zijn Los Angeles
'Magic
Lakers" TROS en Veronica hebbenonder de titel
goes Holland' een drietal televisie reportagesverzorgd:
een half uur durendespecial,een reportagevan de wedstrijden alsmede beeldenen een interview in de talkshow
voor de jeugd van Martijn Krabbé.
'Magic'
Op woensdagl3 mei vertrokken
en zijn legends
weer uit ons land. De krantenkoppenin de landelijkedag'
'Magic
bladen sprekenvoor zich:
steeltde show in Den
'Is
Bosch' (Telegraaf), het niet magic dat ik toch verschenen ben ?' (Volkskrant), maar ook: 'Aids-bestrijdingals
markt-strategie'(Trouw), 'Magic blinkt uit op school'
(AlgemeenDagblad),'Brabantsejeugd krijgt lesjevan de
magiër' (Volkskrant).

Í-

ligo
Topsport
BESTUUR
Het seizoen1992-1993is in het bestaanvan de Topsport
Liga een bewogen seizoengeweest,niet alleen door het
slechtstijdelijk ingevuld zijn van de voorzittersfunctiein
het TSL-bestuur(zie: Bestuur).
Clubs werdengeconfronteerdmet zeerernstigefinanciële
de prestatiesop internationaalniveau van
tegenslagen,
clubs en nationaalseniorenteamvielen tegen,er was minder geld voor de jeugdteamsom zich voor te bereidenop
internationaleevenementenen daaraandeel te laten nemen, rondom de play-oÍïs waren er toeschouwersdie de
de topnormenvan veiligheiden Íatsoenver overschreden,
vertrad (medeom gezondheidsredenen)
sportcoór'dinator
vroegduit en het NationaalJeugdPlan kon niet die aanzet
krijgen die het nodig heeÍi en verdient.
De ontwikkelingenin het topbasketballop internationaal
en nationaalgebied noodzakende Topsport Liga tot een
glondigehelbezinning.Daartoeheeftzij ondermeeropge'Nationale
teams'.alsmedeeennota
steldde beleidsnotitie

'Veiligheid' en heeft zij een bijdragegeleverdaan de totstandkomingvan de nota "Bouwen aan een geiundeerde
top" en de daaruit voortvloeiendenota "Eenheid in Verscheidenheid".
Niet uit het oog mag worden verlorendat er in tijden van
velandering ankersvoor de continuïteit moeten worden
geslagen.Waar het betreft de nationaleselectiesis gekozen voor eenlangetermijnbeleidbij de benoemingen herbenoemingvan bondscoaches.
Met de benoemingvan Ben Ponsioenvoor de kadettenen
Wim Mekking voor de passerellenwordt beoogdkwaliteit
aan het NationaalJeugdPlan te koppelen.
Voor continuileitin de competitiezijn lopendehetjaar diverse initiatievenontplooid en is voor het seizoen 1993/
op de Íbrmule van l0 teamsin de ere1994teruggegrepen
divisie.
Een verheugendinitiatief is genomendoor de exploitanten

gffie$
$$ms$qetbnfiËers

sc rËxgilr
ssn$*mY

iiirf i'$ ir\ lrrt $lgr:È3.r! hil$!àl f iv!
hfi i\1,\ireiri* is ir'rt nr \+d!tNiii"
-Iir llÍtltii \ar$
.;*.ttrla Ê.c:$*ti{qd$
p$srs i* iJÈ iilii* ritit hti hrxl
$i) lriii v$ri fird
{1 t${!i{ \i:ff lii r.|,$rt itriir,r iir \ri\!tr]i'rrr$lliilt
lràÍi\\:iililii$r\ i!Ír lllÍt]l {f!d *,\vrti\ iifJBli ir l.rl$l$1 $f.i\\fiirt\i
À)(ts.
8i:\ {:lr1t{ \+$al$'!tiualal !r xlil}b
elr l.)fi\ ]l{jii:tr Ll'.r(i$r liè$drt$J
;í$rt ri* rifftifríh rÀliil!,{iin$ nlt (!\i ira\lja ii\ir iri. lx\tlN tt$ !iàlr
trt tr\\iÍr!\n)r
li$r {ti}li$r$Ki\r àeri !..rllilii'$ $Jlirj\gir\$ $1jiil Í
htv{}{ii$rili$r
lrrikrrrib
i\ ds }ilir( i\t$f$ r'i{r {i{ rir;,'
viii$ii{
flni.ti'ia. iiir dr1$ir],lil}0i,\]rll ls itl!' \alIrf.
:4i!.rf,i S.lailii)Dur ài$iir H)vflii,
l{\:\r(\r' \.{ji{\roil(t \'{ril {r\l$i{rrj
\iix\' {i\\ irs$f uuàf l$'l il}f vi:u$f' fi.l{il.girnt in h.YiNF lcfiR dr il,I
\$1..}Íttfrï trrr *. rpuxli. iiirr i!li\1,: {iitr tir: 'iQtr\N!$
Fi,Jil l*!rn
i\riiift]
tirr r*rier-r "irrt )rrl lJi'l- oi$i \'ÈÈi!{inr. s{1dl dirf,rlro"
{i$Í. êsi'r s.+$iarr JlirrNr{\'i:iiJ l}È rrilr'. $Irnii l$ I!1s\rllii hisloai\'
xisN*i ircpir: ri:lr ;.i{11l(!rf rir* di: iirl SF)i\.$. i]{t i\ r'1 $JiNf!l\ {$r
;l(,rr$ ;rt t í!.\Il{1}rlhrtrÍlulft I
Ji.e+tr:r,! -. lrl\ir ll,)tr\.
,,,}t
{ . n t t . r i { { j , } d; i ' n . i , r r h , ) .'l\rF.
i.i$ lir!i:|iir1\iFà litir df; br^it.l'
rr:l *r; i\' (rlr*rissiltai J)f
liili],rfK:ii:iriliat( {lo ii i\'svic(\ts
\:*\ ds firi-rir::li{.\'jiirl si:iRi{lit{Íri!' \Èr)fiiisí iJ*rk itu uir\iàÍ: itfl0ni!
nfs!lil.
lir.lí.. èrx:{ ix is ttL$$ inlitl ^r\{lr
l($, $.'trcsltiialalrtaril!ii:t(,19.
'
\l \Niin\xrao{ri Í$ Cf ri,ri1\. {}.1X tr;$rl diii iá.ldN: Èi!i\l{r t}ir.li
flcl \osi{r{. t(il ll}t$ i1{rla{r k*i
iu{idi\\ i:,} itr.i ir'r$d\,.'trr*noro Ll}n
r:ivrlrl
r!,
):(sli\v{\ii
k{
tu
r..i'j
or
fi{li+in\Ènr!ïdiÈÈÍ!
{,li$t
ii*r
rili
t\rèrjr r! {JiJJ l{t.l{JrfÍ Êr$s$tri $rl dt*l $!Íf tÀ.q\rl{Ít. Lrfili uí riirt )n il,
[ra.'J i]$r dN$ hil Il$$s(]t{ l{r\i0irr lr\jr'if. i:]itr ll'js{lr l$i{i dr\xÍua
{iiiI{gr i{rljr \itii:{J} }$N\I. i)rl,
Ll{ittt$s
oi{rstr!.t' !i{i\1irln*
lihirri.ip i\ i\lidtiiilr irt)iii:I d$l di] \ril ili \èr{i S{krs-il. ]!ia uilÊrr (
\l'ii viuril
xpr:i** i.sr rii kndrl'ur$$irênr\t iri hr{ nr$ Èt5rJ lJ\r\trttt
rl{ {riiÍ:t;lfilu iiiÍ)!l\iru ivr)rilrn l}lr d'r .iiÈiri* ilri!. \1v|de ilrtsrtliill. r\ll
lu}:
is
lui
nitNi
losrl
C*{
iilloira
l!í!d i\\! iiit !Irri!!!rlldi(\ \itÍfil
?fl tlltlnxrf
sirfÍ ii$ri* ltriJtl.
rj. \\jiàf!:i. ii( jil(51{iJr9{tr{tu\\:llft
.iÍr1 ih l lii$ifÍ Íi{ }rill t(f$ n(r\ d. u{.iÀ'r'. Cia 16,0l:r Èlutlrt {Ír' ${Íris{r{iJiij$ Íi{ri È!!èiivtl:$u. $ffd h$ |riiil t{ !i\}t}nítsrt{ nàlr (;ftx\iR'
t*a!$ !ièat;liJl\;r. ){r) lft'rÈ r}:r $)r. \n)!trrdeJ-. rt lL\ll llàril.
'liË!.rlilk
!Íi {lnl *\r ilk)t
faài-.io ilti lnrii:.
"u{tii
:-(l hi!iid{:* qÈr\tr lvirltri. ljrír'
]!t iai !u\.ril iln{ a*ft,t, d)l
\i.{ri, !i{1$r il{Fptr, ossf c9.}ri).. 4iÈ.f i\ Íri1r:r'ii :!r.jilf{tii$r$f ir Í1.
(\,.tríi sl^
Ii)r$ {\JètNf \|rs$ erJl J?0rs.}r\: str)\truirfi:ld. .{js.{ 1va'.th
l}IUr}Ê irdriiBl eÍ'r $làili ol] hr{ rrrl{i $u!}l À
\\rl\xril:|r
bari{sulits:.
'{{,)irtrÈo {li ll|'lir*{
sptlurr ruiir No*, *r:r s1r:\* :riitr gNsxu gi: j
a., l..f.l).à,r. r ;?{ *!inil,t ', lr'.t s r J , r { \ i i d l , Í , i , r s r t , . i r Í i ,, s , ( ' I
i u . i . l ' . r ' . r t r r r l r i i , r , ' n \ t ; r . , . , . , , ' , r l I ; i , , " ' . i . Í ,\ ' r i , t ) r l f l s
' q I r " l { ' \ r rL . \ l n È r ' x , r r r t r i
" 1 r J { r- r , r . i d r ! ' r $ i ! t n L d Í l f l r t !
, t J ! i ' , 1 l , \ , 1 ' r , 'i l { * . r l . r : i r l l , r ' . , r r r1 . , , r . ' * ,r x r i l r l . l ! ' 1 f r , \ d i { i '
Siri iiarrl,i!È rir lr *rv,rssirig ur
J t i,,r.tr.:,\\r!
.Jr
N(il{lr
t.{n i1r.
lJ*O i.llrlfJ) l$ Í! i{r:r$i\}.
|ii1i hxxl \Ánr(i[u.{ hii{{rt i:}sl
{lL il\ltr\.Si'i{Aetlrir
{:}$inils
$1riit L.;i dt' \r(rtstritil ra^i ','ni{È- Jr'li;iÈl 1ir!{}erti})iil*D llltt0iNnit
haigl ri(\ (i\I) i\:i (iu ra*,. $wtt*1
tr$ti g{ir)irh iorajÈlÈl*o.1N{\ llirii
-{
ir \}rai){ilii!l( $r}:\* r'{:ili|hi:i$s- tlír1 ii(: ïi]È.-ïnlrtli{} .êt ilit ilirlll
l{rt t\1rr(}fo i\l s,l t,Iiifili ,1) J' '.!l(rtt(r"aiÍ' à
!èrriirNeht lNitt
*srsti: Jrir rilirrrlr ,!: inbrists lrui t . , r d r " , ' t l c l ' a r p r i r r . r r r t n t r r . r r ri
tll)\ i!\j nial rr,*!!trl viÍr rvurner:r'
d* ls$Ër, ,:iiía! fàti l\:{ tryr'{tr:Li ur'
l*:rrt ttiiiul tt di!r!!lr {r -\ptr.i!ii ller È{}sdr.sêi i} ,iltre)iib.ir tu rtr
n$Í
Èi{i\
sNÈríÈ$i:t iàdil{Nt
\$sriienf(g*o le $r)di(i !'_li)ii.il
nê$drlilii itcfÍl lroN."i$tti tr:nh{)
rn Cr rr:i)iÀirr\rl !i{ tl}*iii:rlsi1'
'ntr.. r'rtcir ruuri.,rijJ vr,,r.lr(ph
t9í\ {xr sptilalt\ ls Bi{Ál1llÍt4|.
,.
l. ^. \
rtlr.id ^
!lirr .*ro.' , al, '{cÍi,r';t
rklJr,.,Ë
t.,e
\i3r1 Criè

GièI

.ixjiiii!:gsler

Iè$-lY
ilJ,\ir$i

sÈtrl*ltÀs:$ón $$*f$.$$$È{$rFF$Ndi

$ssllÈfÀsSsR$eldR tè ÈNês ",

32

AppieHappie
inT0BSP0RT
Aí6NV
N6rWÍ a &-r
c@47

DOOH
OIKBBUYNËSTEYN

àê

rz_lt

. Brabant Pers. 12-11-1992.
van clubs uit de eredivisiedoor de oprichtingvan de Federatie van EredivisieBasketballclubs(FEB). NBB en FEB
hebbenna een voorzichtig begin de contactengeïntensiveerd,waarbij het gezamenlijkebelangvan NBB en clubs
voorop staat.
Door spelersuit de eredivisieis bovendieneeneersteaanzet gepleegdom invulling te geven aan hun belangenbeVoortbouhartigingmiddelseenzogenoemdespelersraad.
wend op de al sinds 1979bestaandemogelijkheidvan
te zijn in de Ligavergadering
spelersom veftegenwoordigd
van de TopsportLiga, zalin 1993/1994moetenblijken of
oude tijden van meedenkenen insprekenweer herleven,
danwel dat constructiefmeewerkenen samenwerkenzelfs
tot mogelijkhedenbehoort.
Met het in ganggezetteprocesnaareenverdereproÍèssio
naliseringvan het topbasketball,waarin begrepenalle aspectenop sportief,technisch,financieelen managementgebied, veiligheid, maatschappelijkebegeleiding en
arbitrage,is een onomkeerbarestapgezetnaar een verbetering van het product topbasketball,met alle uitstraling
van dien op de NBB in zijn geheel.
De uitdagingligt in de toekomst.

EK Kwqlificotie 1995
van 1993mis te lopen,
Door het EuropeesKampioenschap
moest Nederlandzich via een eerstekwalificatietoernooi
proberente plaatsenvoor de halvefinalesvan hetEuropees
de
Kampioenschap1995.Waren voor de bondscoaches
laatstejaren de problemenal bijzondergroot om eenredelijk representatieveselectiete formeren, dit jaar was er
toch sprakevan een dieptepunt.
Ruim dertig spelersmoestenworden uitgenodigdom tot
een uiteindelijkeselectievan l5 spelerste komen.
Het lot had bepaalddat Nederlandaan het toernooi in
Wenen zou deelnemen,waar twee plaatsenvoor de halve
finalewedstrijdente verdienenwaren.Er zou daar om die
twee plaatsengespeeldworden met Macedonië,IJsland,
Ukraïne,Litouwen, Schotlanden gastlandOostenrijk.
De voorspellingdat het vooral tussenLitouwen, Ukraïne
en Nederlandzou gaankwam uit. Jammerwas alleendal
Nederland,ondanksoverwinningentegende overigedeel
nemers,het in de onderlingeconfrontatiemet genoemde
beideconcurrentenaf moestleggen,met als gevolg een
derdeplaatsen geenkwalificatie.

NATIONATE
TEAMS
Heren Senioren, EK Kwolificotie 1993
Met als resultaatvan de cyclusuit 1991,éénoverwinning
waser in november1992nog van alen tweenederlagen,
les mogelijk. De eerstewedstrijd in en tegenBelgiê werd
stevigverloÍen(54-70),de tweedetegenTsjecho-Slowakije werd met 97-91gewonnen.De laatstewedstrijdtegen
Turkije, in Den Bosch,werd door dezeen anderepouleuitslagencrr.rciaal.
I n e e n b u i t e n g e w o o ns p a n n e n d ew e d s t r i i d ,m e t t w e e
ging Nederlandmet 8zl-85
verlengingen,
bloedstollende
tenonderen werdde kwalificatievoor hetEuropeesKampioenschap1993net gernist.
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dore, dat weer op slechts2 punten werd gevolgd door
GraydonCanadians.
Dit regulieregedeeltewerd gevolgd door een uitgebreid
play-off systeem,waarin zelfs de op de plaatsen7 en 8
geëindigdeclubs nog kanshaddenom Kampioenvan Nederlandte worden.
Zo ver kwam het niet, de voorrondesleverdenin die zin
geen verassingenop dat in de halve finales van de playoffs de nrs. een tot en met vier van de comoetitieuitkwamen.
Beide halve finales waren spannenden moestenin het
maximaleaantalvan vijf wedstrijdenbeslistworden.In de
reekstussenCanoeJeansEBBC en BV Commodorewerd
. Het Olympisch Jeugdteam 1992/1993.
de vijfde beslissende
wedstrijdkort voor tijd, door wanordelijkheden, gestaakt.De in zijn geheel overgespeelde
Al met al eenjaar voor het herenteamwaarover weinig
wedstrijd leverdeals winnaar CanoeJeamsEBBC op,
resultatente meldenvallen.Of het moetzijn dat er met een
waarmeewas bepaalddat zij met SelexBSW in een "best
aantaljonge spelers,ondermoeilijke omstandigheden,
uitof seven"-serie
om het kampioenschap
van Nederlandzoustekendis gewerkt.
den spelen.
Met een overwinning in de 6e wedstrijd in Weert kwam
' Canoe Jeansaan de benodigdevier overwinningenen
Jeugdteoms
Dit jaar stondvoor de jongens junioren vooral in het temocht het zich na vijf jaar weer KampioenVan Nederland
ken van de EuropeseJeugdOlympischeDagen,beginjuli
noemen.De tiendelandstitelna eenzeerbewogenseizoen,
1993 in Valkenswaard.Ter voorbereidingop dit evene- waarin aanvankelijkhet voortbestaanvan de club aaneen
ment werd er gedurendehet verslagjaar,onderleiding van
zijdendraadhing door het plotselingevertrekvan de voorbondscoachBen Ponsioen,hardgewerkt.Op 'low-budget'
malige sponsor.
basiswerd veelgetraind,werdenstagesmet oefenwedstrijden georganiseerd
en aaneen aantaltoernooienin NederPromotie Divisie
land en Frankrijk deelgenomen.
Dit jaar kon in de PromotieDivisie weermet het gebruikelijke aantalvan l6 clubs wordengespeeld.Akrides 2 werd
Tijdens het uitstekendebasketball-evenement
in Valkens- kampioen,met eenstevigevoorsprongvan acht puntenop
waardechterwerd duidelijk dat onzejunioren tekort kwaGoba.Zij verkregenbeidenhet recht op promotie naarde
men.Zij moestenmet de achtsteen laatsteplaatsgenoegen Eredivisie.
nemen.Toch speeldenzij enkelegoedewedstrijden,waarOp de laatsteplaats eindigde Kimbria, dat zich jammer
van er zelfs een,tegenTurkije, werd gewonnen.
genoegtijdens het seizoenterug had moetentrekken.OfschoonBasketiersen Celeritasop de beideoverigedegraDe jongens-kadetten hadden dit verslagjaargeen prodatieplaatsen
eindigden,behieldenzij toch hun plaatsenrn
gramma.
dezedivisie. Doordatde eredivisievan 8 naar l0 teams
ging, kwamener in de PromotieDivisie twee plaatsenvrij,
Voor de jongens-passerellenbegon het verslagjaarmet
welke aan beide genoemdeclubs werdengegund.
betrekkingtot de coachingwat onduidelijk.
Aan die onduidelijkheidkwam een einde met de benoe- Eerste Divisie
ming van Win Mekking tot bondscoach.
In de aideling A werd het PurmerendseEarly Bird met
Waren er in de tweedehelft van 1992 onder leiding van
lieÍ.stl6 puntenvoorsprongop Byte BVG kwampioen.In
diversecoachesal wat activiteitengeweest,in 1993weraÍdelingB deedDunckersuit Hilversumongeveerhetzelfden naenkeletrainingenen stagesnog toernooiengespeeld de door hier met l2 puntenvoorsprongop 3-Es Piranha's
(Duitsland),en in Den Haagen Duiven
in Recklinghausen
als eerstete eindigen.
(Gld.).
Beide kampioenenpromoveerdennaarde PromotieDivisle.

COMPETITIE
Eredivisie
Slechtsacht clubs schrevenin voor de eredivisiecompetitie die in een dubbeleronde werd afgewerkt en die, met
namewaar het ging om de bezettingvan de eerstedrie
plaatsen,tot het eind toe spannendwas. Canoe Jeans/
EBBC werd eerste,op 2 puntengevolgddoor BV Commo-
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Om de derdepromotieplaatsspeeldende beidenummers2
beslisingswedstrijden,
die (beide)werdengewonnendoor
Byte BVG. Achterafblekendezebeslissingswedstrijden
niet nodig geweestte zln. Doordattijdensde indelingsvergaderingduidelijkwerddatCanadians
(Eredivisie)
en Racing Beverwijk(PromotieDivisie)niet inschreven,
en de
plaatsvan Canadiansin de Eredivisiewerd overgenomen

door BC Verkerk,kwamener tweeextraplaatsenvrij in de
Promotie-divisiedie werdengevenaan 3-ES Piranha'sen
Rotterdam-Zuid.Door al die verschuivingenhoefden er
geen clubs te degraderenen was het bestuurzelfs in de
gelegenheidde eerstedivisie aante vullen met "sollicitanten".
Jongens Junioren Eredivisie
Deze competitie,die voor de laatsternaal met l4 teams
werd gespeeld(voortaanzullen dat l6 teams zijn) werd
met overmachtgewonnendoor BV Commodore.In de
eindstandhaddenzij l0 wedstrijdpuntenmeerdan de beide naasteconcurrentenGobaen Akrides.New Stars,Graydon Canadiansen RisneStarseindigdenop de drie laatste
plaatsenen degradeerden
naarde rayoncompetities.
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Topsport
plon
De Ledenvergaderingvan l9 juni 1993 heeft de beleidsnota 'Eenheid in verscheidenheid'vastgesteld.Dit TopsportPlan I 993-I 998 vormt het resultaatvan een langdurig procesvan beleidsontwikkeling.Een proceswaaraan
sinds I 990 door velebetrokkeneneenbijdrageis geleverd.
Tijdensde duur van dat procesis de situatievan topbasketball (inter)nationaalsterkaan veranderingonderheviggeweest.Deze ontwikkeling zeï zich nog steedsvoort. De
NBB zal dus op een aan veranderingonderhevigesituatie
moeteninspelen.

$ES
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De CommissieFreseadviseertde NBB in vier fasente
komen tot een volledig zelfstandigopererendetopbasker
naarhet model van de NBA. Via dit rnechaballorganisatie
nisme werd beoogd het clubmanagement- door kenners
van de bond wel aangeduidals de achilleshielvan het topbasketball- te professionaliseren
en anderzijdsmeer betrokkenheid van topclubs te garanderenbij nationale
teams,basketballontwikkelingen een slagvaardigopererendebasketballbond.Bij de invulling van de vier fasen
zou rekeninggehoudenmoetenworden met de benodigde
tijd om de uiteindelijk voor ogenstaandetechnische,comEr is drie jaar verstrekentussende presentatievan deze
financiëleen ambiance-gerichmerciële,organisatorische,
nota en het moment waarop het bondsbestuurde inspan- te infrastructurente bereiken.Tevens diende ervoor geningsverplichtingop zich nam tot het doen opstellenvan
van de
zorgd wordendat de volledigeverzelfstandiging
een topsportplan, narnelijkin de meerjarenbeleidsnota organisatieniet kan inhoudendat in een te vroeg stadium
'Continuïteitop basisvan kwaliteit' (juni I990).
geweldkan wordenaangedoelstellingen
de uiteindelUke
Met de vaststellingvan die nota door de AlgemeneVergadaan.
deringis de NBB de jaren negentigingegaanmet de opBovendienmoestde mogelijkheidvoor 'de weg terug'
dracht tot het bouwen aan een nieuwe - ondernemendeopengehoudenworden.Verdermoester op wordentoegeorganisatie.De eerstestap was toenjuist gezetmet het
zien dat de NBB de internationaalgesteldeverplichtingen
betrekkenvan een nieuw en functioneelbondsbureauen
kan blijven nakomen.
het aantÍedenvan een nieuwedirecteurin januari 1990. De commissieachttehet van belangdat parallelaan deze
Spoedigdaarnavolgdeeenreorganisatievan het Bondsbu- verzelfstandigingglote aandachtwordt gegevenaan de
van een adekwaat
reau,een verdergaande
automatiseringvan de werkzaarn- ontwikkeling van het schoolbasketball,
hedenen vaststcllingvan de NBB-meerjarennota
1990- basketballkader
en van een langeterrrijn marketing-comr 993.
municatiebeleid.
Nieuweinstrumententot (bij)sturingwerdenontworpenen
gehanteerd,zoals:markt-analyse,meerjarenbegroting,
en
Door de CommissieFresewordt derhalvede aanbeveling
voor
voor eengeïntegreerde
een voortschlijdendfinanciëelmeerjarenprogramma
aanpakgedaan,die gekoppeldgaat
NationaleTeams.Een actieveopstellingwerd gekozenin
verzelÍ.standiging
en proÍèsaaneenzeerver doorgevoerde
de richting van de media (met nametelevisie),alsmede sionaliseringvan het heren-topbasketball.
door het organiserenvan evenementen,
zoalsde Seizoen(vanaf I 990),het All*Star Gala (vanaf I 99 I ), - Gefundeerde top
presentatie
'
de manifestatie100jaar Basketball'( l99l) en de campag- De rapportagevan de CommissieFresevalt juist in een
'Pleintjesbasketball'
(vanaf I 992). Voortskreegin I 992
periodedat de nationaleen internationaleontwikkelingen
ne
het beleidten aanzienvan Basketballontwikkeling
nader zich in eenhoog tempovoltrekkenen aaneeneind van een
gestalteen is het NationaalJeugdPlan vastgesteld
(uni
seizoen199111992
dat niet met hoofdlettersin de annalen
t992).
van de NBB zal wordenbijgeschreven.
Daarvoorwarende
Ontbrekendeschakelin dat geheelis nog een planmatige sportieveresultatenronduitteleurstellend.
Geenkwalificawelke geïntegreerd
is binnenhet
aanpakvan topbasketball,
ties van de nationaleselectiesvoor Europeseen OlympigeenEuropaCup resultatenin stijgentotalebeleidvan de NBB.
schetiteltoernooien,
de lijn van onze topclubs. Wel internationaaleen
toenemendekonkurrentieals gevolg van de deling van
VEMELFSTANDIGING
Oost-Europaen daarnaasteentoenemendeinvloed van de
De eersteaanzettot dit NBB Topsport Plan 'Eenheid in
NBA op de beslissingen
welke FIBA ten aanzienvan het
verscheidenheid"
is gegeventijdenseen tweetalbrarn- Eulopeesbasketbrllneemt.
van het bondsbestuur
in februari1991.Een
stormsessies
Kijkend naarde organisatorische
en financiëlesituatiebij
maandlater leiddedat tot de formulering van de opdracht onze topclubs wordt het beeld nog donkerdervan kleur.
voor een commissiedie een onaÍhankelijkadviesaan het
"Er zljn te veel signalenen waarnemingendie erop wijzen
bondsbestuurmoest uitbrengenis in april l99l ingesteld dat bij handhavingvan de huidige wijze van werken,zoen aan het werk gegaan.
wel binnenclubbesturenals binnende NBB. het atbreukDe opdrachtluidt: "Maak een plan tot verdereontwikkerisico te groot is. Anders gezegd:doorgaanop de huidige
ling van het basketballin Nederlandin het algemeenen
wijze brengtons zekerniet terugin de subtopvan Europa",
voor verdereproÍèssionalisering
van het topbasketballin
zo meldt het NBB Jaarverslas199111992.
het bijzonder".Op 8 juli presenteertclezecommissiehaar
topbas- Tegendezeachtelgrond.alsmedeop basisvan de comrappoftmet als kernachtigadvies:"Verzelf-standig
ketball in Nederland,maak een kaderplanen start een
mentarenvan topclubsen rayonsop de inhoudvan het rapport Frese,fbrmuleerlhet bondsbestuur
scholierenprogramma".
in september1992
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haar reactieop de suggestiesvan de CommissieFrese:
"Het bondsbestuur
achthet rapportvan de CommissieFrese waardevol.Het heeft in hoge matebijgedragenaan een
verderemeningsvormingbinnen de NBB dat 'het zo niet
verderkan'. Bovenalheeftde commissieeen groot aantal
suggesties
aangereikt,welke naarhet oordeelvan het NBB
bestuurin concreetbeleidvertaaldkunnenen moetenworden.
Het gehelerapport in uitvoering nemen acht het bestuur
'een
brug te ver'. Anders gezegd:het plan is te ambitieus
voor de Nederlandseverhoudingen.Zowel:
. organisatorisch
(de managementcapaciteitvan de bond
en de clubs),
. speltechnisch
(het beschikbarespelersmateriaal),
als
. financiëel(nochbondnoch clubskunnenzich financiële
risico's veroorloven).Er moetenin een te hoog tempo
nieuwerandvoorwaarden
wordengecreëerd:het vinden
van investeerdersvoor de lange termijn, accommodaties, management,etc.
Het bondsbestuurkiest ervoor om binnen een ontwikkelingsstrategie,waarbij de overstapnaar het 'Plan Frese'
mogelijk moet blijven, versneldte gaan werken aan het
verbeterenvan de voorwaardenvoor topsport.Daar waar
mogelijk is, zullen de suggestiesvan de CommissieFrese
in beleid wordenomgezet".
Deze reactieis opgenomenin de notitie 'Bouwen aan een
gefundeerdetop' (p. 3), waarin uitgangspunten
worden
geÍbrmuleerdvoor een in 1993te fbrmulerenNBB TopsportPlan.Op 28 november1992wordt dezenotitie vastgestelddoor de AlgemeneVergadering.

EENHEID
Op basishiervanhebbende besturenDamesLiga en Topsport Liga in een gezamenlijkebijeenkomst met het
Bondsbestuur
beslotenelk de anderekonkretiseringen
vertalingvan dezenota op zich te nemen.Daarbij is overleg gevoerdmet betrokkenen,zoals liga-verenigingenen
bondscoaches.
Na een tussenrapportage
op l5 februari
1993aanhet bondsbestuurhebbenbeide liga's eind maart
1993hun planneningediendbij het bondsbestuur.
De nota 'Eenheidin verscheidenheid'
is tot standgekornen
op basisvan beideliga-plannen,
welke onderlingmet elkaar in verbandzijn gebrachten zijn ingepastbinnen het
algemeneNBB-beleid.Daarmeeis 'Eenheidin verscheidenheid' tot standgebracht.Dit plan geeÍi aan op welke
wijze met ingangvan seizoen
199311994
minimaal voor een periodevan vijf seizoenen
het topbasketballbeleid
binnende totale NBB zal worden
aan-sepakt.
De conclusieluidt dat spe(e)l(st)ers,
clubsen bond ge<lurendeeen reeksvan jaren één dezelfdekoers dienente
volgenbij de verdereontwikkelingvan topbasketballin
ons land; zij hebbenimmers meer gemeenschappelijke
belangendan tegengestelde.
Verdereprofèssionalisering
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en slagvaardigheidzijn noodzakelijken overmijdelijk; de
ontwikkeling daarvandient beheerstte gebeuren.Constructiefen frekwent overleqis een voorwaardevoor succes.

-

DqmesLigo
BESTUUR
Het ongewijzigdevierkoppigebestuurvan de DamesLiga
heeft dit seizoenhaar beleidstaakzeer serieusgenomen.
Ingegevendoor de ontwikkelingenbinnende NBB en het
verschijnenvan allerleinotities('Continuïteitop basisvan
kwaliteit', NationaalJeugdPlan, Topsportplannen)heeft
de DamesLiga haar eigen beleidsplangeschreven.Hier'Eenvan zijn weer onderdelenterug te vinden in de notitie
welke is aangenomenop de Alheid in verscheidenheid',
gemeneVergaderingvan 19juni 1993.
Het bestuurDames Liga heeft bij het schrijven van haar
'denktank'
beleidsplantot twee keer toe een zogenaamde
'denktank'
geraadpleegd.
Deze
bestonduit mensendie hun
reedsverdiendhebben.Hun
sporenin het damesbasketball
bijdragewerd door de DamesLiga zeerop prijs gestelden
in het beleidsplanverwerkt.
Het beleidsplanvan de DamesLiga richt zich niet alleenop
maar legt met name nade top van het damesbasketball,
druk op de basis,het jeugdbasketballen basketballin de
rayons. De Dames Liga hecht in dit kader dan ook veel
waardeaanhet NationaalJeugdPlan (NJP).
De in het beleidsplanDamesLiga geformuleerdedoelstellingen Iuiden:
- algemenepromotievan damesbasketball
- verhogenvan het niveauvan damesbasketball
- vergrotenvan de betrokkenheidvan rayonsen clubs
- volgen van de internationaleontwikkelingen
Het bestuurDames Liga stelt als prioriteit het promoten
van damesbasketball.
Het ontbreekthet bestuurechteraan
menskracht,hetgeende aanpakvan promotioneleactiviteiten veftraagt.Een extrabestuurslidmet de porleÍèuillepromotie-activiteitenzou zeerwelkom zijn.
hoort ook het aanTot de promotie van damesbasketball
trekkelijk maken van de competitie.In haar beleid streeft
de DamesLiga naarmeerhoogtepuntentijdensde competitie. Met ingangvan het seizoen1994-1995zal in de eerstehelft van de regulierecompetítieeentoernooivoor Eredivisieteams worden georganiseerd, dat in twee
weekenden- een voorrondeen een Final Four - wordt gespeeld.De winnaarverdienthet rechtop inschrijvingin de
EuropaCup II voor dames.
Een onderdeelvan het NJP, en al langernagestreefddoor
de DamesLiga, namelijk het instellenvan een landelijke
competitievoor meisjesjunioren,is gerealiseerd.
In mei
1993haddenzich 16teamsingeschreven
vooÍ de Meisjes
JuniorenEredivisiedie per september1993van startzal
gaan.
Het invoerenvan dezecompetitiekan eenbijdrageleveren
aan het verhogenvan het niveauvan damesbasketball.
Ter bevorderingvan de betrokkenheidvan rayonsen clubs
streeftde DamesLiga naaÍ meer gestruktureerde
overlegsituaties.Het reedsbestaandeoverleg met voorzittersc.q.
contactpersonen
van de aÍzonderlijkedivisieswerkt goed,
al zou de opkomstbeterkunnenzijn. Daarnaastvalt te denken aan specifiekebijeenkomstenmet coachesof verenigingskader.
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Het bestuurDamesLiga heeft gedurendehet seizoen 1992I 993 vooral het denkwerk verricht. Haar volgendetaak zal
zijn om daadwerkelijk de uitvoering van het beleid ter
hand te nemen.

COMPETITIE
Eredivisie
De succesvolleplay off-formule leverde dit seizoenopnieuw spannendewedstrijdenop. In de halve finaleswon
BV Amiga in twee wedstrijdenvrij gemakkelijkvan Byte/
BVG. Texim Tonego had meer moeite met DVZ/
de tweedewedstrijdwerd maarnipt (61-60)
Grasshoppers;
door Texim Tonegogewonnen.
In de finale won Texim Tonegothuis van BV Amiga (5450), maar had uit in Den Helder meer moeite.BV Amiga
stondin de tweedehelft nog met 8 puntenvoor, maar liet
toe dat Texim Tonegoin de laatsteminutener nog met de
winst vandoor ging (41 -51). Een jaar eerder nog door BV
Amiga in de halve finale te zijn verslagen,mag Texim
Tonegozich nu landskampioen199211993noemen.
Tot en met de laatstewedstrijdwas het nog spannendin de
MSV
Elite-B poulewat betreftde tweededegradatieplaats.
won dezewedstrijdvan BCA'60 en steldehaarplaatsin de
Eredivisievoor volgend seizoendaarmeeveilig. Graydon
BCA'60 moesthet in de
Canadianswas al gedegradeerd.
promotie-degradatiewedstrijden
opnementegenhet in de
Promotiedivisieals tweedegeëindigdeOSG. OSG won
deze wedstrijdenen zal seizoen 1993/1994startenin de
Eredivisie.

I
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, Texim Tonego stopt de kampioensreeksvan Amiga.
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Promoliedivisie
AmstelhaagLions werd hier kampioen en gaathet volgend
seizoenin de Eredivisie proberen.Degradantennaar de
Eerstedivisie zijn Baylor Wildcats en Akrides.
Eersb divisie
Kampioen in de Eerstedivisie A werd met overmacht BV
Hoofddorp. Tweede werd hier Texim Tonego 2. In de Eerstedivisie B werd DecaEaglesvrij gemakkelijkkampioen
en bezetteBC Verkerk de tweede positie. De kruiswedstrijden moestenuitsluitsel geven over welke twee teams
promoveren naar de Promotiedivisie. BV Hoofddorp won
van BC Verkerk, maar de kampioen van de B-afdeling.
Deca Eagles,verloor van het sterkeTexim Tonego2. Terug naar het rayon degraderenCangeroes,KSH Second
Dribble. BC Virtus en Festo/BVV 2.
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De inschrijvingenin mei 1993voor de nieuwecompetitie
toondennogalwat verrassingen.
Uit de Eredivisietrokken
Festo/BVV en Luba/RZ zich terug wegens gebrek aan
speelsters.De openvallendeplaatsenzijn opgevuld door
BCA'60 en KBS/Orca's.
In de Promotiedivisiezijn hierdoor de verliezersvan de
kruiswedstrijden,BC Verkerk en Deca Eagles,geplaatsten
kon Akrides de openvallendeplaatsbezettenwegensterugtrekkingvan Flash '82. In de Eerstedivisie kondende
sollicitantenKSH/SecondDribble, Cangeroesen 3-ES Piranhastoetreden,naastde rayonkampioenenKroon '75,
ATC, De Schiestreek,BC Dunatosen Derba/DeRiip.

TEAMS
NATIONATE
Dqmes Senioren
De damesselectie
had zich in mei 1992trldensde Challenge Round in Chartresniet direct kunnenplaatsenvoor de
EK 1993.De uiteindelijkevierdeplaatshield in dat zij zich
pas in mei 1994,tijdenseen nieuwe ChallengeRound,
weer kunnenkwalificerenvoor de EK I 995. Geeninternationaalprogrammadus voor de damesin het seizoen19921993.Toch hebbende dameseen interessanttrainingsjaar
achterde rug, opgeluisterdmet enkele oefenwedstrijden
tegeno.a.België en Duitsland,alsmedetwee internationale toernooien.

Voor de 8e maal vond op 26 en 21 december I 993 het Festo InternationaalDamesToernooite Lisse plaats.Dit keer
is de nationaledamesselectie
ook één van de zes deelnemers. Nederlandspeeldeom de 3e plaatstegenIsraël en
verloor, waardoor zij als vierde eindigde.
Tijdens dit toernooi werd afscheid genomen van international Anita Blangé.
Sinds 1976 kwam zij 222 maal uit voor het Nederlands
damesteam,een ongeëvenaardrecord. Zij ontving uit handen van Henny van der Meijden de Bondsspelden een
aquarelvoor haar verdienstenvoor het Nederlandsdames
basketball.
Tijdens de Haarlem Basketball Week oeÍènde Nederland
opnieuw tegen Israël en verloor dit keer met I punt verschil.
Na afloop van de competitiehield de Nederlandseselectie
samenmet de Belgischeselectieeentrainingsstage
te Tongeren(B), afgeslotenmet drie wedstrijden.Twee daarvan
werden in Tongeren gespeelden de laatstewedstrijd vond
plaats als voorwedstrijd bij de PepsiBasketball Legendste
Den Bosch.Alle drie wedstriidenwerdendoor Nederland
gewonnen.
Daarnavertrokken de damesnaareen drie-landen-toernooi
in Engeland(Ware). Hier speeldenzij tegengastlandEngelanden Ierland.Van beidelandenwerd door Nederland
twee keer gewonnen.
Van 4 tot en met 6 juni 1993organiseerde
de NBB, in samenwerkingmet de gemeentenEnschede,Hengeloen Oldenzaalen de plaatselijkebasketballclubs,
drie ifiterlands
Nederland - Duitsland. Deze wedstrijden waren een groot
succesen Nederlandbleek in twee van de drie wedstrijden
te sterk voor Duitsland.
In ogenschouwnemenddat de tegenstanders,
op Duitsland
en Israël na, zwakker zijn dan de Nederlandseselectie,
kunnen we terugkijken op een geslaagdseizoen 19921993,een goedevoorbereidingvoor de ChallengeRound
in mei 1994.

Meisies
Junioren
De groep Meisjes Junioren telt een aantal speelstersdie
zoveel mogelijk al bij de senioren meedoen.Zlj zu.llenzo
goed als zekerook deel uit makenvan het team dat straks
naar de ChallengeRound 1994gaat.Voor de juniorenselectie is dan ook geprobeerdeen zo zinvol mogelijk programmaop te zettenbinnende beperktefinanciëlespeelruimte.
In de Kerstvakantiehield de selectieeen trainingsstagein
eigen land, waarbij tevensgespeeldwerd tegende EredivisieteamsDVZlGrasshoppersen BV Lisse.Beide teams
werdendoor de juniorenselectieverslagen.
Met Pasenvertrok het juniorenteam naar het toernooi in
Ibbenbiiren.Op dit sterk bezettedamestoernooieindigde
de Nederlandsejuniorenselectieop een verdienstelijke
vierde plaats.
De laatstegroteactiviteitvoor de MeisjesJuniorenwas het
InternationaalDamestoernooiDerba/De Rijp in het Hemelvaartweekend.
Dit toernooikon dejuniorenselectieop

F

haarnaambrengen,nadatin de finerleknap van de dames
van BV Amiga werd gewonnen.
Meisjes Kodetten
De Meisjes Kadetten startten hun programma met een
tweedaagsestagein Nederland tijdens de Herfstvakantie.
In februari 1993 speeldede kadettenselectieop een toernooi in Luxemburg.De anderedeelnemersbestondenuit
het nationalekadettenteamvan Luxemburg,Neufchàteau
(kampioenMK België) en SSC Berlin (runner-upMK
Duitsland).Nederlandwerd, na verlies van Berlijn in de
finale, tweede.
De kadetten sloten het seizoen 1992-1993 af met deelname aanhet HBV Jumpers-toernooi
in Den Haag.Het deelnemersveldviel helaasenigszinsbeetjetegen.De kadetten
namendeel aanhetjuniorentoernooien versloegeno.a.de
junioren van OSG en de Belgischeselectie.De Nederlandse kadettenselectie
werd winnaar van het toernooi.

lvleisies
Posserellen
De selectievan het nieuwepasserellenteam
vindt altijd
plaatstijdenshet NederlandsKampioenschapvoor Rayon
Passerellenselecties.
De MeisjesPasserellen
hebbenenkele trainingsstages
per jaar, soms samenmet de Kadetten
(Herfstvakantie).
Met Pasenhebbende passerelleneen
toernooiin Utrecht gespeeld.
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Rolstoelbqsketbo
BESTUUR
Op l I mei hield het bestuurRolstoel BasketballLiga de
DezeverJaarvergadering,
de zogehetenLigavergadering.
gadering werd voorafgegaandoor een in februari gehouden Ledenberaadwaar de voorstellenvoor de competitie
met de verenigingenwerdenbesproken.
De uit de gewijzigdecompetitieopzet
voortkomendereglementswijzigingen,alsmedeeen aanzienlijkaantalandere
aanpassingen
van het Liga WedstrijdReglementwerdenin
de Ligavergaderingbehandeld.Beide vergaderingenwerden druk bezochtmet positieveresultaten.
Het bestuurheeftzich het afgelopenverslagjaargerichtop
het verwezenlijkenvan de volgendedoelstellingen:
a. het verstevigenvan de bandenmet de verenigingen
b. fondsenwerving
c. kadervorming
d. het verstevigenvan de contactenmet de NEBAS
e. het vormgevenaaneen nieuwecompetitie-opzet
f. het aanpassen
van het Wedstrijd ReglementRBL
te weVoor twee andereprioriteitenin het bestuursbeleid,
ten sportstimulering,c.q. uitbreidingmet meerrolstoelverenigingenen public relationszal het bestuurnaaruitbreiding zoeken. Kadervorming zal onder meer gestalte
krijgendoor de applicatiecursus
rolstoelbasketball{rainer.
Voor wat betrefthet scheidsrechtersniveau,
cq ondersteuning rolstoelbasketball-scheidsrechters,
zou het eengoede
zaakziln als toparbitersuit het valide basketballwederom
aanhet scheidsrechtersteam
zoudenkunnen worden toegevoegd.Nederlandblijft op dit punt achterbij anderelanfluiten.
den, waar FlBA-arbitersook rolstoelbasketball
Hieromtrent zal contact worden opgenomenmet de
Bondsscheidsrechters
commissie.
Voorts blijft het het strevenvan het bestuurde bandenrnet
de verenigingente versterken.Het RBL-bestuurzal zich in
de komendetijd tot de verenigingenwendenmet het verzoek een vergaderingvan het clubbestuurbij te mogen
wonen.De bedoelingis dat tijdensdie vergaderingclubbestuur en RBL-bestuurdersameneen enquêteformulier
doorlopenen invullen, waarmeede problemenenvan de
verenigingenook voor het RBL-bestuurduidelijk in beeld
worden gebrachten waarop het beleid tot ondersteuning
van de clubs kan worden afgestemd.
De betrekkingenmet de IWBF zijn verstevigd,zo ook met
de NEBAS.
ClossificotieCommissie
Deze commissiebestondgedurendehet verslagjaaruit
HansVorsteveldvoorzitter,tevenslid van het IWBF ClassificationCommittee,secretarisFrits de Jong en de leden
Hany Wagemakers,Pietvan Leeuwenen Marja van Leeuwen.
Harry Wagemakeris inmiddels officieel International
Classifyer,terwijlMarja en Piet van Leeuwennog eenmaal
aaneenofficieel internationaaltoernooidienendeel te ne-

men om ook hun internationalebrevet te verkrijgen. De
commissiehield één evaluatievergadering.
Er werd op tal
van plaatsengekeurd,meestalbij toernooien.
Voor de aanvangvan de competitie werd een groot aantal
spelersherkeurd en gekeurd in Amersfoort.
Applicotie RolstoelbosketbollTroiner
Het cursusboekvoor dezecursuswordt inmiddelsbeoordeeld door de BondscommissieOpleidingen.Zodra de
commissiede inhoud in orde bevondenheeft zal de orsanisatievan de cursusin gang wordengezet.
Notionole Teoms
Begin septembervonden in Barcelonade Paralympics
plaats.
Zowel de damesals de herenhebbendaar uitstekendgepresteerd.De damesmisten,door een goedehalve finalewedstrijdtegenCanadanipt met 46-43 te verliezen,net de
finale. In de wedstrijdom de derdeplaatsspeeldenzij zich
ten koste van Australië (42-33) naar een prima bronzen
medaille.
De herenplaatsenzich, via een afgetekendeoverwinning
in de halve finale tegen gastlandSpanje,naar de finale,
waarinzij de VerenigdeStatenontmoetten.OfschoonNederlandaan het eind tot op drie punten naderdelukte het
toch niet om langzij te komen en moest het goud aan de
Amerikanenworden gelaten.Met de zilveren medaille
werd toch bewezendat Nederlandnos steedstot de wereldtop behoort.
Korte tijd later bleek dat één van de Amerikaansespelers
een na de Íïnale steekproeÍigewijzegehoudendopingcontrole, positiefwerd bevondenen dat, ondanksBeroepvan
de Amerikanen,Nederlandtot winnaarvan het Olympisch
werd verklaard:Nederlandhad
Rolstoelbasketballtoernooi
alsnogGoud!
Het is overigensnog niet gelukt om de goudenmedailles
van de Amerikanenlos te krijgen en dezeotïicieel aanhet
Nederlandsteam te ovelhandisen.
Begon het verslagiaaral meer dan voortref'felijkmet de
geschetste
resultatenin Barcelona,aanheteind van hetjaar
dedende damesen herenhet zo mogelijk nog betertijdens
in Berlijn.
de EuropeseKampioenschappen
Na eensobere,maarintensievevoorbereidingwerd in Berlijn al snelduidelijk dat de Dameskandidaatnr. I voor de
Europesetitel waren.
Het merendeelder wedstrijdenin de voononde,de krursfinale tegenIsraêl en zelfs de finale tegen Duitsland(5338) werdenafgetekendgewonnen,waarmeede dameshun
favorietenrolvolledig waarmaaktenen EuropeesKampioen werden.
Ook de heren,onder leiding van de nieuwebondscoach
Gertjan van Rangelrooyen voor het eerstzonderFrits
Wiesman.Ben Klerks en Bob v.d. Broek die na Barcelona

zigd enorm teruggelopen.Voor de planning was dit een
groot voordeel. Een vervelendebijkomstigheid blijft het te
laat afzeggenlafschrijvenvan scheidsrechters.
Met veel
inzetvan de scheidsrechters
is het mogelijk geweestom 90
o/ovan de wedstrijdenmet elk twee scheidsrechters
te bezetten. De overige 10 a/oheefÍ het met één scheidsrechter
moetendoen. Voor twee wedstrijdenwaren helaasgeen
scheidsrechters
beschikbaar.Het scheidsrechterscorps
heefter eenaantalnieuwepersonenbijgekregen,maarandere stopten,zodat het aantal nagenoeggehjk bleef. Dit
aantalis te magerom optimaalte kunnenwerken.Het moet
mogelijk zijn om naasthet validebasketballook wedstrijden in het rolstoelbasketball
te fluiten. In het komendejaar
hopen wij enkele nieuwe scheidsrechters
te kunnen verwelkomen.
Dit seizoenis een rolstoelbasketball-applikatiekursus
B
georganiseerd.
O.l.v docentTheo Vlug namen9 cursisten
op l5 mei 1993deel aandezekursus.Alle deelnemerszijn
geslaagd.
De applikatiekursusA is ook afgerond,waarbij acht cursistenzijn geslaagd.

afscheidhaddengenomen,lieten van meet af aan geen
twijfel over hun aspiratiesbestaan.Vanafde eerstepoulewedstrijdwerd constanten goedgepresteerd
en kwam een
plaatsin de kruisfinales
geenmomentin gevaar.
De kruisfinaletegenDuitsland werd een echtewedstrijd,
zekertoen de Duitsersdiep in de tweedehelft nog langzij
kwamen.Toch werd uiteindelijk gewonnenmet 54-44.
De finale tegen Groot-Brittannië leek aanvankelijk een
eenvoudigeklus, maar werd in de tweedehelft heel spannend toen de Britten een forse achterstandweg wisten te
werken. Op karakterwerd toch gewonnenmet 57-52, en
kondenook de herenzich Europeeskampioennoemen.

In het seizoen1992-1993is op "De Hoogstraat"te Utrecht
georganiéén bijeenkomst(sept.)voor de scheidsrechters
seerd.Ook de verenigingsscheidsrechters
waren hierbij
uitgenodigd.De bijeenkomstis zeer goed bezochten het
programmawat gebodenis is voor herhalingvatbaar.In
juni zijn 5 internationalescheidsrechters
naareenclinic in
Bonn geweest,waar zij van gedachtenhebbengewisseld
over de voorgesteldespelregelwijzigingen.
Op de 'damesdag'in april hebbenonderbegeleidingvan
Henk Bloem enkele scheidsrechterservaring opgedaan
met het rolstoelbasketball.
Dit moet zeker herhaaldworden.

TOERNOOIEN

In totaalzijn gedurende
de periodejuli 1992totjuli 1993
20 rolstoelbasketballtoernooien
in Nederlandvan scheidsrechtersvoorzien.Verderzijn scheidsrechters
uitgezonden
naarde volgendebuitenlandsetoernooienen Eurocup-rondes:
- voorrondeEurocupin Rotterdam(maart 1993);
- voorrondeA. Vergauwen-cupin Meaux en Manchester
(maart 1993);
NBBAll-ShrGolo1993
Voor het eerstwerd ook een rolstoelbasketballwedstrijd - finale-rondeA. Vergauwen-cupin Soest(april 1993);
- finale-rondeEurocupin Zwijndrecht (mei 1993).
gespeeldop het All+Gala, dat dit jaar in Den Bosch werd
gehouden.Het strevenis om in de toekomstde finale van
Tenslottezijn de door de liga georganiseerde"recreatieve"
de bekerwedstrijden
te plannenop de dag van het Gala.
Het Bondsbestuurmaaktevan deze gelegenheidgebruik
toernooien en demonstratie-wedstriidenen oefen-interlandsbemenst.
om de Bondsspeldte overhandigenaande volgendeinternationals,die na de OlympischeSpelenin BarcelonaafOok dit seizoenis het voorgekomendat enkeletoernooren
gehoudenwerden op dagendat er competitiewedstrijden
scheidhebbengenomen(zie:Bestuur).
waren.Dit heeftertoegeleid,dat op die toernooienweinig
konden zijn, wat een enormedruk op de
scheidsrechters
ROTSTOETBASKETBATT
SCHEIDSRECHTERS
aanwezigescheidsrechterslegde. Dit moet verbeterdworDoor een strakkerbeleid is het aantalwedstrijddie gewijden.

Ook dit verslagjaarontbrak het het bestuuraan middelen
om een programmamet een nationalejeugdselectieaf te
werken.Hetbestuurblijft er naar strevende draad m.b.t.
een NationaalRolstoelbasketball
JeugdTeam weer op te
pakken.

Onze groep van internationalescheidsrechtersis uitsebreid met Edwin Wallaat.

BEOORDETINGEN
De RBSC heeft geprobeerd,buiten de commissie leden,
personente vinden om te beoordelen.Dit is helaasniet
gelukt. Mocht dit het komende seizoennog problemen
opleveren,dan zullen de internationalescheidsrechters
deze taak op zich moeten nemen.Peter Kusters heeft in
deze periode bij een voorronde van de André Vergauwen
Cup te Meaux scheidsrechtersbeoordeeldvoor hun internationalelicentie.

COMPETITIE

'open'
divisies(= zonIn de competitiewerd gespeeldmet
der punten)en puntendivisies.De eredivisiewas eendivisie met punten.De promotie-en eerstedivisie kendezowel
een puntenklasseals een klassezonderpunten.De tweede- en derdedivisie waren open divisies.Halverwegehet
seizoenis er een evaluatieover de punten/opendivisies
geweest.Naar aanleidingvan dezeevaluatieis er eennteuwe competitieopzet gemaakt,welke op l8 februari 1993
besprokenis met de clubs.De veranderingenzijn: de ereen promotiedivisieworden divisieswaarin met punten
wordt gespeeld.De eerste-en tweededivisie zijn opendivisies.Tevenszijn de divisies groter geworden.In plaats
van 6 teamswordt het minimum 8 teams.De medewerking
van de clubskan beter.Het wijzigen van wedstrijdenmoet
nog strakkerworden geregeld.Clubs beseffenvaak niet
wat voor werk er verzet moet worden als een wedstrijd
enkeledagenvoor de geplandedatum gewijzigd wordt.
Als de competitieleiderop tijd wordt ingelicht, kan er
meestaltoch een bevredigendeoplossingworden gevonden.

Pleintiesbqsketbqll
| 993
cqmpo.gne
meer omvqttend

sportclubs,sponsorsen gemeentenpleintjesbasketball
van
de grond te tillen, is volledig geslaagd",aldusd'Ancona:
"Dit projectlaat zien dat de basketballsport
met eenvoudige hulpmiddelen,eenplakje asfalten eenbasket,veel kan
betekenenvoor de jeugd. In uw strevenom samenmet
gemeentenpleintjesbasketballin buurten verder van de
grond te tillen, zeg ik u de steunvan mijn ministerietoe",
aldusde bewindsvrouwe.
"Pleintjesbasketball:
avant-gardefenomeen"opent het
AlgemeenDagbladop 14 september1992treffendeenpaginagrootartikel. Het tweedecampagnejaarmag als nog
meer omvattend worden aangemerktals het debuutjaar
1992: de samenwerkingmet Reebok werd voortgezet,
Zondertwijfel is 'pleintjesbasketball'
het meestsuccesvol- WVC sloot zich aan en NBB-Basketballshopvolgde het
le projectdatdoor de NBB de laatstejarenis opgepakt.Het
spoor.Er werd een NBB-KalenderPleindesbasketball
inproject kan vooral gekenschetstworden in termen van
gesteld,die regelmatigis gepubliceerdin Basketball*Info,
slagvaardigheid
en gedragenheid.
In het decembernummer NBB Media Nieuws en Full Court Press.
1992 van het tijdschrift Spel en Sport opent de bijdrage
'Neem nu pleintjesbasketball
De steunvan het ministerievan WVC kwam er daadwer...' als volgt:
"Nazomer 1991.Zij waren er tegelijk, de productontwik- kelijk, nadathet Planologischen DemografischInstituut
kelaaren de meedenkendefinancier.Tot op dat moment ' van de Universiteitvan Amsterdamen de StichtingSpelen
totaal vreemdenvoor elkaar.Na twee sessiesvan elk een
Sportin hun onderzoeksrapport
concludeerden"dat pleinuur was een groot wederzijds vertrouwenbereikt en het
tjesbasketballzeer veel potentiesheeft en waar volgens
besluitgenomenom sameneennieuw productop de markt
alle partners,WVC, NBB, Reebok,VNG en LC veel toe'The
te brengen:
BlackTop Series'.
komstmuziekin zit". Het rapportvormdede basisvoor de
Precieseenjaar later,op 6 september1992,opent meWVC-brochure"Dribbelenen dunkenmet z'n allen.Pleinvrouw drs.Hedy d'Ancona de inmiddels25e (Amsterdam- tjesbasketballin de schijnwerpersvan de socialevernieuse)editie.The BlackTopSeries,eencampagnevan basket- wing", die in mei 1993verspreidis onder alle basketballballbonden Reebokom pleintjesbasketball
in ons land te
clubs en gemeentenin ons land.Een maandlater kwam
bevorderen.Reedseen succesvoordatde eerstebal op
WVC met de mededelingdat het ministeriebereid is het
Koninginnedag1992stuitert.Over marketingen toeval. N B B - b e l e i d s p l a n ' B a s k e t b a l l s p o
e rnt s o c i a l ev e r n i e u Over slagvaardighandelenen eenbestaandproductin een
wing' financieelte ondersteunen.
Dit steltde NBB in staat
nieuwjasje.Over het in de openluchtspelenvan een geom een halftime projectmedewerker'Pleintjesbasketball'
vestigdezaalsport.Over pleintjesbasketball"
te benoemen.
Tijdens haarbezoekaande BlackTop Serieszegdeminrster d'Ancona haarsteuntoe aande NBB. Geheelin de lijn
met het informelekarakterdat pleintjesbasketball
kenmerkt,arriveerdede ministertot iedersverrassingper fiets
op het Museumplein.Zij plaatstehaartweewielertegen
een boom en sloeg vervolgensde verrichtingengade van
enkeleoud-internationals
in hun wedstrijdjetegeneen
journalistenteam."De opzet om in samenwerkingrnet

De steunvan ReebokNederlandbleef,zowel financieelals
organisatorisch.The BlackTop Serieszijn en blijven een
gezamenlijkeactiviteitvan Reeboken NBB, overigens
ook ditjaar met Huffy Sportsals supply-sponsor.
In 1993
niet 26 maar l5 regionaleSeries,echtermet eenlandelijke
finale en een Europeesvervolg.Winnaarsvan de regiona
le BlackTop Serieskwalificerenzich voor het le Nationaal
KampioenschapPleintjesbasketball
op zaterdagI 7 juli op

De samenwerkingmet de NBB-Basketballshopwerd als
experimenttoegevoegdvoor een zogenoemdalternatief
naastde gekwalificeercircuit van pleintjes-evenementen,
de ReebokBlackTop Series.Eind 1992wasimmersal duidelijk gewordendat de belangstellingvoor dit soortevenementen groeit bij zowel verenigingenals scholen en
gemeenten.De NBB bracht daaromeen aantrekkelijkorganisatie-pakket
op de markt voor een bedragad. f L350
dat zich reedsbij eenaantalvan I 00 deelnemerslaatterugverdienenbij een adviesprijsvan f 15,= p p. Dat pakket
omvat ondermeerde komst van de NBB-shop tijdens het
evenementmet 100 T-shirtsvoor de deelnemers,l0 Tshirts voor de organisatie,en in bruikleenbijvoorbeeld4
mobiele baskets,geluidsinstallatieen l0 reversables.
Het EindhovensestadsdeelLakerlopenheeÍi op zaterdag
26 juni I 993 de primeur mogen (mee)makenvan de combinatietussensocialevernieuwingen basketball.De EindhovensewethouderH.Scherfopendeonderruime belangevenementdat onderdeel
stellinghet pleintjesbasketball
door
uitmaaktvan eenprojectwaarinwordt samengewerkt
gemeente,buurtbeheergebieden,
EindhovenseSportraad,
PSV/Almonte, NBB-Zuid, Buurtwerk Eindhoven en de
Stichting Ontwikkeling en Ondersteuning.Met andere
wijken wordt bekeken of een dergelijke opzet ook daar
haalbaaris.
het Doelenpleinte Rotterdam.En de nationalekampioenen
gaanals Nederlandsedelegatievan naar de 1e BlackTop
EuroChallengete Milaan ( l8 en l8 september).
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Katwijk
Bunschoten
Winterswijk
Assen
Steenwijk
Delft
Landsmeer
Den Helder
Leiderdory
Berlicum
Elst
Spijkenisse
Wijk bij Duurstede
Soest
Breda
Zwijndrecht
Haarlem
Nederweert
Zandvoort
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Maasfficht
Leeuwarden
IJmuiden
Lelystad
Delft
Utrecht
Stedebroec
Den Haag
Enschede
Groningen
Amsterdam
Nijmegen
Vlissingen
Urk
Rotterdarn (NK)

Vlissingen
Leeuwarden
Groningen
Zeist
Utrecht
Amsterdam
Rotterdam

Arnhem
Kaatsheuvel
Leiderdotp
Waddinxveen
Eindhoven
Zwijndrecht
Uitgeest
Tubbergen
Bocholt
Oosterhout
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. Overzicht van plaatsen waarin 1992 en 1993pleintjesbasketball evenementenzijn georganiseerdmet ondersteuning
van de NBB.

'onders'in hetnieuws
Bosketbqll
De basketballsportmag zich verheugenin een grote beTussenalle wedstrijdrelangstellingvan de massamedia.
portages,standenlijstenen interviews door, verschijnen
soms bijzondere berichten van geheelandereaard over de
Een impressie.
basketballsport.

HETPEN
PTEINTJESBASKETBATTERS
FONDS
EN
NATUUR
WERETD
AMNESTY
INTERNATIONAT

Door mee te doen aan de BlackTop Series- het pleindesbasketballproject van Reebok en NBB - ondersteunende
deelnemerseengoeddoel. ln 1992leverdedat het Wereld
Natuur Fonds (WNF) een bedrag van vierduizend gulden
op. In zijn dankbrief van I 5 februari I 993 zegt WNF-direc-

ren: "Ik wil u allen oproepen,vanuit uw specifiekeverantwoordelijkheid, ieder gedragofuitlating binnen onze wedstrijdsport, welke strijdig is met de doelstelling van die
verklaring,aan de kaak te stellenen zonodigbinnen onze
rechtspraakaanhangigte maken".
Samenmet de NSF heeft de NBB dit seizoenzijn reglementen getoetstop opvattingen die mogelijk als discriminerendkunnenworden uitgelegden daar waar nodigeenkele tekstaanpassingen
aangebracht.
In de verklaringstellental van maatschappelijke
organlsaties dat zij in elk gevalhet volgendezullendoenom discriminatie te voorkomenen te bestrijdendoor:
* zelfhet goedevoorbeeldte gevenen stereotypentegen
te gaan,
* te bevorderendat gedragscodestegen discriminatie per
sectorofbranche van het maatschappelijkleven worden
vastgesteld,
* mensenen organisatiesin hun omgevingaan te spreken
op bewustof onbewustdiscriminerendgedrag.

o

teur S. Woldhek: "De bijdrage kwam tot stand door het
door u beschikbaarstellenvan eendeelvan de deelnemersbijdragenvan The BlackTop Series.Wij stellendezebijdragebijzonderop prijs en zullen het ten goedelaten komen aan onze natuurbeschermingsprojecten
in Nederland
en daarbuiten".NSF-voorzitterM.Kastermanssteltin zijn
brief van 3 februari 1993 dat de actie een goed voorbeeld
is van het feit dat de sport haar maatschappelijkeverantwoordelijkheidneemt.
In The BlackTopSeriesI 993 gaatde afdrachtnaarAmnesty International.

HITBINGO
Op I juni 1993tradende BlackTop Boys op in spelshow
HITBINGO van RTl4-televisie. In door 1.230.000mensen bekeken programma probeerdedit speciale team van
pleintjesbasketballers
in hun BlackTop-uitrustingzoveel
mogelijk ballente scorenin eengigantischebaskets,waarin eendoelvrouwezoveelmogelijk scorestrachttete beletten.Presentatrice
Carry Tensengaftevensgelegenheidom
pleintjesbasketballonder de aandachtvan een breed publiek te brengen.

KERSTENNIEUWJMRSWENS
Bestuuren medewerkersvan de NBB hebbenin hun Kersten Nieuwjaarswens199211993op creatievewijze op de
actualiteitingspeeldop het thema van discriminatie.Met
een knipoog naar de succesvollecampagnepleintjesbasketball ('Go play outside') staatonderhet zwaÍtlwit uigevoerdespeelveldde tekstregel:"Bij basketballstaje nooit
buitenspel".
Aan de binnenzijdevan dezewenskaartstatade volgende
toelichtendetekst: "In 1993bouwt de basketballbondaan
een gefundeerdetop. Het Nationaal Jeugd Plan krijgt verder gestalteen er wordt een TopsportPlan gepresenteerd.
Het succesvolleproject'pleintjesbasketball'wordt verder
uitgebouwdmet gemeenten,rijk, clubs en scholen.En er
wordt een netweÍk opgebouwdom verenigingente ondersteunenin het biedenvan eengoedbasketballproduct.
Samen en voor iedereen".

RASSENDISCRIMINATIE
Tijdens de ledenvergadering
van 28 novemberl 992 heeft
NBB-voorzitterAb Manderslootnamenshet bondsbestuur
een oproep gedaanaan alle basketballersen clubs om de
algemeneverklaringtegenrassendiscriminatie
te respecte-
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FORMONEY
MARRIED
Twee ledenvan de Utrechtsebasketballverenigingen
OSG
hebbenop l8 december1992 hun huwelijksdagwel een
zeer opmerkelijke invulling gegeven."Wij hoevengeen

>

,OFFICIE[E
NBB-OUTFIT'

Luc en Ellen: mcnriedf or money

Zie volgende pagina

18december
cadeau's,maar stellenhet uitdrukkelijk op prijs alsje een
contantebijdragevoor de club geeft", aldushet bruidspaar
Ellen Gommersen Luc Reuvers."Begaanmet het lot van
onzeclub vindenwe dat OSG van ons huwelijk moet profiteren. Vandaareen bruisendfeestop vrijdag 18 december in sporthalWelgelegenmet vanaf 17.00uur een Layup marathon, vanaf 19.00 uur een discotheeken vanaf
22.00 uur tropischeklanken van steelbandAruba Adventurers.De opbrengstgaat naaÍ OSG".
Married for moneyl Waarom? "OSG werd door een 40Va
verhoging op de zaalhuur door de gemeenteUtrecht in financieleproblemengebracht.Wij zijn twee OSG-ersin
hart- en nieren",aldusEllen en Luc over dit uniekeinitiatief.

Modieuze
revolutie
in basketbalwereld
I Buxxrx/wrNscuornN (DcP)
- In de Nederlandse basketbalwereld vindt in de loop
van dezemaand een'modieuze revolutie' plaats. Uitgerekend het scheidsrechterskor1s, normaliter een uiterst
groepering,
behoudende
zorgt voor een frisse wind in
basketballand. Rond de 20e
januari worden alle bondsarbiters die op landelijk niveau
fluiten in een nieuw tenue gestoken. De traditionele grdjze
outÍit maakt plaats voor een
modieuzer
scheidsreehterspak, bestaande uit een zwart
pantalon en een zwart/wit gestreept shirt.
,,Voor Nederlandse begrippen is het inderdaad een revolutie", licht Peter Notten namens
de
Nederlandse
Basketball Bond (NBB) toe.,,In
Nederland hadden we tot nu

toe alleen het grijze tenue. Dat
was ook zo in de spelregels
vastgelegd, maar daarin komt
nu verandering." Overigens is
het niet helemaal een wereldprimeur, want in de Amerikaanse NBd floten in het verleden
ook
wel
eens
scheidsrechters met een soort
'ijshockeyshirt'.
Onlangs was
het nieuwe tenue nog te bewonderen tijdens de Haarlemse basketbalweek.
Ook in Duitsland zal min of
meer gelijktijdig
met Nedergrijs
land het overbekende
worden vervangen
door de
nieuwe tenues. De NBB dankt
de'modieuze ommezwaai' aan
een sponsorcontract
met het
bedrijf Foot Locker, dat drie
jaêr lang een fiks bedrag zal
steken in het vaderlandse
scheidsrechterskorps.
Peter Notten, die namens de

. GroningerDagblad,Tjanuari 1993.

4B

NBB twee jaar lang bezigis geweest met het aantrekken van
de sponsor, Iegt uit dat een belangrdk deel van het sponsorbedrag zal worden gebruikt
voor'deskundigheidsbevordering' van de bondsarbiters.
,,Dat betekent dat er veel aandacht wordt besteed aan bijscholing en begeleiding van de
scheidsrechters. We hebben in
Nederland een goed niveau
wat de arbitrage betreft, maar
het kan altijd beter. Mijn grootste zorg is eigenlijk dat we te
weinig scheidsrechters op landelijk niveau hebben. We kunnen het net redden, maar de
overgang van scheidsrechters
vanuit het rayon naar landelijk
niveau is een probleem. Als
scheidsrechters overgaan d4n
betekent dat natuurliik dat het
rayon weer zijn beste arbiters
kwijt raakt."
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NBB-StfUCtUfen (per

- F. Brink,vz
- j. Herwerjer
- H. Kleersnijder
- S.deLeeuw
- P.Brouwer
'F. Lindauer
- mw.H.v.d.Meijden
- R.Verheuvel
- vacature
t.s.l.
- P.Notten,dir.

-mw.H.v.d.Meijden,
vz
- mw.W. Beukers
- B.Wassink
- mw.Y. Wyermans
- mw.M. Gebuijs,
secr.

- vacalure,
vz
- P.v.d.Boom
- B. deJong
- R.Tuin
- B.Tuinstra
- J.v.d,Haar,secr.

FONDS ,,,i
ËOiËl!4|$StË
l
OPLÈiDNGEN

BONBS:
$ËilËtD$'
HECflïrR$
CO SEÍE
-P.Leegwater
-M. Bosch
Reitz
'G. Halbersma
- H.Nanninga
- B. Woudstra
- mw.M. Geburjs,
secr.

- R.Verheuvel,
vz
- R,deKoning
- H. Makkenze
- mw.A. v.d.Merwe
- P.denTurk
- J.v.d.Haar,secr.

RO[sÍOfF
BASKËÍEAtt
sCHEïÊ5RfCHïËNS

cêam,[issu
- J. Staaníof,
vz.
- R.Bobbink
- H. v. Haasteren
- P.KusteÍs,
secr
- Th.Vlug
- P.denTurk
- E.Wallaart

80NDSCOfv.tMr9$lË
$AsKFrFfií i
oNïwllffËltNG
- F.Lindauer,
vz
- P,vanMaanen
- Th.Verberne
- B. Vermeulen
- E.Halewijn,
sect

VERGAEERIhG
vAN t f A|GEMENE
Cofrllilrs$Es

co{41ÏïfsstE,,,int*AnciËLE
coffissfE:
V'ÀNEEROEF
':
-D. v.Teerns,
vz
-J.Berteling,
secr.
-G. Blommestein
- P.Biesheuvel
- J.Hórchner,
vice-vz
- A. Rolvink
- mw.H. vanGent,
notuliste
- mw.M, Geurts,
ass.

- P.Robben,
vz
- W. v.d.Berg
- G. Grjzenij
- H. Nanninga
- J.Tammeling

I{ COMÀ,tlSSlf
TUCHT'f N GESCHIIJI
-P.Bokern,
vz
-vacature,
secr.
-8. Bakker
-J.Bleijerveld
-4. Brakel
- F. Malaihollo
- mw.G.Wink,ass.
leden:
- F.Brouwer
- D. Croes
- Tj. Doornbos

- G.Gommers
- A. v. Gurp
- mw.L. Herwerler
- J.v.d.Herjden
- P.Kusters
- mw.H. Oderwald
- C.Onrust
- E.Pattiselano
- P.v.d.Velde
- B. Verwelj
- J. v. Wijnbergen

BOND$,;,
T.fTS
RË

c

siE,

.:i:,'.,:

- J.Herweijer,
vz
- G.Brinkman
- J.Cluitmans
- P.deHoop
- T. Joziasse

V

Commissies
vqnde Algemene
Vergodering
COMMISSIE
VAN BEROEP
Voor het eerstin jaren is het aantaldoor de Commissie van
Beroep behandeldezaken afgenomen.Waren er in het verslagjaar1991-1992nog 40 ingediendezaken,in het nieuwe verslagjaarnam dit met 12,57oaf tot 35. In feite is de
daling nog sterkeromdat diverseklachtzakentegenrayons
met elkaar verbandhielden en derhalve ook als één geschil
zouden kunnen worden opgevat. Eén zaak is niet voor de
zomervakantieafgehandelden dus niet in de beschouwingen meegenomen.
Hoewel het moeilijk is conclusieste trekken, acht de Commissie van Beroep het heel wel mogelijk, dat deze daling
een gevolg is van de laatstelijk door de Algemene Vergadering goedgekeurdereglementswijzigingenen de daarmee samenhangende
wijzigingen in de behandelingvan
strafzakendoor de Tucht- en Geschillencommissie.

Er hebben zich weinig bijzondere zaken in het afgelopen
verslagjaar voorgedaan.Niettemin verdienen een tweetal
zaken vermelding.
Uiteraard heeft de Commissie veel aandachtmoetenbesteden aan het feit, dat één van haarbeslissingenfeitelijk teniet is gedaandoordat de kantonrechterin kort geding een
anderebelanghebbendevereniging rechtenop promotie
geeft welke feitelijk ten nadeleuitvallen van een vereniging die door de Commissie van Beroep in het gelijk is
gesteld.Het belanghebbenderayonbestuurzag om praktische redenengeen kans de beide uitspraken met elkaar te
verenigen,zodat de ene vereniging binnen het rechtsgebeuren van de NBB haar rechten niet kon verwerven. De
Commissieacht dit onbevredigend,te meer daarzrj de rndruk houdt, dat de rechter onvoldoende de belangen van
alle partijen in aanmerking heeft genomen.

Voorts is de Commissie van Beroep hoogst ongelukkig
geweestover het indienenvan een beroepszaakdoor een
spelerdie daarvoorgeenenkel argumentaangeeft,zodatde
Commissieniet anderskan concluderendan dat het doel
van het beroepslechtswas het kunnen meespelenvan de
Opnieuw betrof het grootsteaantal zaken (17) beroepen laatstewedstrijdenvan de play-offs. De Commissieacht
tegenuitsprakenvan de Tucht- en Geschillencommissie, dit misbruik van goederechtsregelsbinnen de NBB. Zij
heeft dit oordeel dan ook ter kennis gebracht van het bewaarvan er dit verslagjaarslechts één (vorig jaar: vijf)
stuur van de NBB TopsportLiga met het voorstelom tot
wegensvormfoutenniet in behandelingkon wordengenomen en één niet in behandelingwerd genomenvanwege een aanvullendereglementeringte komen.
het ontbrekenvan argumentenom in hoger beroep te gaan.
Vier (7) appellantenwerden geheelof gedeeltelijkin het
ENGESCHIILEN
COMMISSIE
gelijk gesteld,terwijl het beroepsschriftvan 13 ( 17) appel- TUCHT.
Het afgelopenseizoenis een moeilijk en zulaar seizoen
lanten werd afgewezendoor de Commissie van Beroep.
Een vrijwel nieuw fenomeenwas,dat eentweetalscheids- geweestvoor de commissie.Een ingrijpendgewijzigd reglementTucht en GeschillenRechtspraak
zorgdevoor vele
rechtersin beroep is gegaantegen de hen door de TGC
gewenningen
zowel
binnen
als
buiten
de
TGC.
Te noemen
opgelegdeboetewegenshet niet inzendenvan de vereiste
vallen: het behandelenvan de ere-divisiezaken,
de enkelverklaring.
voudige Kamer, het niet/wel opschortenvan een straf bij
het in beroepgaanen de boeteaan de scheidsrechters
als
Één zaakbetrof een arbitrage op grond van het licentieredezena rappelgeenverklaringinstuurden.
glementvan de NBB TopsportLiga.
Bij de onderstaandegegevenszijn in totaal 36 zaken betrokken, te weten bovengenoemde35 zaken met uitzondering van éénnog niet behandeldgeschil,doch wel de twee
in het vorigejaarverslagnog niet behandeldegeschillen.

De overigezakenbetroffengeschillen.Hiervan werd één
zaak op correctewijze ingetrokken,één zaak als gevolg
van een rechterlijkeuitspraakals achterhaaldbeschouwd,
één eerstniet in behandelinggenomenomdat het verantwoordelijke rayonbestuuralsnogwilde probereneen oplossingte vinden (waarnaalsnog- vergeefs- een klachtzaak aanhangig is gemaakt) en één zaak niet in
behandelingwerd genomen,omdat het verantwoordelijke
rayonbestuur
eenbesluitvan het kernbestuur(nog) niet had
bekrachtigd.Inmiddelsis in dit laatstegeval opnieuw beroep aangetekend
tegenhet nu bekrachtigdebesluit.
De andere11 (ten dele dus nauw met elkaarverbandhoudende)zaken betroffendoor verenigingenaanhangiggemaaktegeschillentegeneen beslissingvan een rayon- of
ligabestuur.In twee daarvanwerd de verenigingin het
gelijk gesteld,hoewel één verenigingals gevolg van een
rechterlijkeuitspraakdaarvanniet heeftkunnenprofiteren.

Het aantalzakensteegvan 285 naar341 (=20Vo).Na l januari 1993 werd zo'n 70Vovan de zaken aangebrachten
behandeld.Opvallendis dat het aantalgevallentussen
"speleren scheidsrechter"
behoorlijkgestegenis. Het aantal klachtzakenneemtook toe nu vele rayonsde invallersbepalingengoed bijhoudenen signalerendat spelers,ondankshun straf,toch spelen.
De enkelvoudigeKamerheefthet eersteseizoenI 40 zaken
behandeld(40Va).Daardoorbleef er meer tijd beschikbaar
voor de wat moeilijke zaken. Het terug brengenvan het
aantal "zaterdagzittingen"is gezien de toenamevan het
aantalzakenniet mogelijk gebleken.
Het "afstemmen"van de commissieinternis het afgelopen
seizoenvoortgezet.Bijeenkomstenmet (kern)-ledenzijn
er belegden zijn een aantalknellendezakenbesproken.
Aan het eindevan het seizoensafde secretarisvan de com-

missieMaÍen van Bracht.te kennenniet voor eenverlenging van zijn Íunctie in aanmerkingte willen komen.Een
groot dankwoord voor zijn inzer.in de afgelopenjaren rs
zekerop zijn plaats.

vergaderingenis meegezonden
zullen wÍj hierop niet verder ingaan.

Voor het eersttreft u in dit Jaarverslagook eenverslagaan
van de FinanciëleCommissie.Dit verslagzal voortaan
jaarlijks worden samengesteld
en gepubliceerd.

Veel tijd en aandachtwerd besteedaanhet verzoekvan het
Bestuurom te advisereninzakede problematiekrond het
financiëlegebeuren,nu de bond gedwongenis haarwerkwijze af te stemmenop de verdergaandeprofessionalisering, de noodzaakom meer dan voorheenondernemend
bezigte zijn en daarmeede verantwoordelijkheidvan alle
bestuur-en commissieledentoeneemtvoor de budsetten.

De Commissiekwam dit jaar zes meer rnaalbijeen als gewoonlijk, wanneeralleen twee besprekingenworden gehoudenmet het Bestuurover de opgesteldebegrotingen
het financiëeljaarverslag.Omdat de verslaggevingover
deze bijeenkomstenreeds bij de agendastukkenvan de

Na uitvoerige discussiemet het Bestuur werd een handboek
"FinanciëleProceduresen Bevoegdheden"samengesteld.
Met de
daarin gegevenhandreikingen,maar ook de beschreven
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bevoegdheden,hoopt het Bestuur meer duidelijkheid te
verschaffenvoor allen, die binnen de bond verantwoordelijkheid voor de financiën dragen.
Door de Commissie werd ook een rapport gepresenteerd
over de gewenstehoogte van het Eigen Vermogen van de
Bond. Dit rapport werd in verkorte vorm aande Algemene
Vergadering ter goedkeuring aangeboden.
Omdat de problematiek van de hoogte niet alleen een zaak
is van de centralebond, maar ook van de Rayons, zijn gesprekken gestart om te komen tot een gezamenlijke visie
op en hoogte van de vermogensin totaal.

25 ioorieugdkomp

Het 25stejaar JeugdkampPapendal, verdeeldover 2 weken,werd bezochtdoor ca. 175jeugdigen in de leeftijd van I2 t.e.m.I8 jaar. Na velejaren werd afscheídgenomenvan Leo Nijs die als kok eenbelangrijkebij'het gezicht' van de kampenheeftgeleverd,alsmedevan Pierre Bongartzdie, na 6 intensieve
jadrage aan
ren, z.ijnfunctie als kampleider actneen andere basketballfanaatgaat overdragen. Tussenbeide kampweken
in werd tijdens een reunie voor een selekígezelschapgenodigden,waaronder vele leidinggevendenvan hel
eersteuur (o.a.mevr.Annie Koper-van Es),eendoor studentesvan de KatholiekeUniversiteitvanNijmegen
samengesteldevideoproduktie,met betrekking tot 25 jaar jeugdkamp Papendal, gepresenteerd.Met behulp
van voornamelijk historischfotomaíeriaal werden de tegenstellingenen overeenkomstengetoond tussende
vroegere " OmeJoop Koper-kampen" en de meerprofessioneelgetinte kampenvan heden.Specictlattrakties
tijdenshetjubileumkamp1992waren o.a. de BlackTop-klimwand,het door Reebokbegeleide2 avondendurendeBlackTop 3-3 toernooi en de deskundígesoftbaltraining, verzorgd door de voltallige natíonale dames
softbalselektie.Na een grondige opzet en aanpak van met name het technischprogramma gedurendede afgelopen2 jaar is nu ook eenbegin gemaaktmet een verdereherbezinninggeficht op de algemenekampformule, het totale kampprogrammc4de geschiktheidvan de huidige akkommodaíieen mogelijke alternarieven,
de organisatieen werving.
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Bondscommissies
BONDS
SCHEIDSRECHTERS
COMMISSIE

Het seizoen1992 -1993 kenmerktezich door een ietwat
rommelige start.Enerzijdsdoor het plotseling bedanken
van René Offers (veranderingvan werk) anderzijdskon er
doorbudgetoverchrijding in september1992 geenscheidsrechters-stage
te Papendalplaatsvinden.Tijdenshet begin
van het wedstrijdseizoengaf dit de nodigeonduidelijkheOok het Coca-Colasponsorden onderde scheidsrechters.
kontrakt werd voortijdig afgebouwd.Een halvering van
het bedrag aan sponsorinkomstenwas het gevolg. Daarnaastwerden de eerstestappengezet naar een herstruktutering van de BSC, ingegevenvanuit het beleid van het
Bondsbestuur.

o promotie/degradatieplan (invoering seizoen1993-1994)
o verdere strukturering ranking list
o beleidsplanvoor dejaren 1994- 1998
o herindelingscheidsrechters
corps
Nqtionole Jury Cursus
Door de eerdergenoemdeturbulentestartvan het seizoen
kwam de Jury Cursusin het gedrang.Pas in het voorjaar
1993kwam definitief het groenelicht van de DamesLiga
waarnade TopsportLiga volgde.Dit houdt in dat de eerste
cursuseind september/begin
oktober I993 van start gaat.
Sinds december 1992 participeert Gerrit Halbersmaals
BSC-lid ook in de BCO, waardooralle opleidingenbinnen
dezecommissiezijn beslagvinden.Een dubbelfunktiedie
prima werkt, daar er nu ook voor specifiekescheidsrechterlijke zakenkennisbinnende BCO aanwezigis. Een direkte koppelingtussenBSC en BCO blijft noodzakelijk.
ft heidsrechters Ronking List
Door een veelheidaanbeoordelingenis de BSC zover dat
niet alleende A-scheidsrechters
hun plaatsop de lijst kennen, maar dat op de stagein september1993meegedeeld
kan worden hoe de lijst er uit ziet voor de B- en C- scheidrechters.
Competitie en ploy-offs
Ook dit jaar gaf het bemannenvan alle onderde BSC vallendewedstrijdenaf en toe problemen.Maar met de hulp
van de RSC's en de inzet van het bondsbureauzijn deze
opgelost.Op basisvan ranking werden I 6 scheidsrechters
aangesteld,
waarvaner vier niet opgesteldzijn bij de heren
play-offs,maarwel bij de damesplay-ofÍ.singezetwerden.
Een compliment is op zijn plaatsvoor het niveauwaarop
de scheidsrechters
tudensde play-offs hebbengeakteerd.

Oud-scheidsrcchter
Bob Woudstraweld bereidgevonden
plaatsvanRcnéOÍÍersop te vullen.Evende leeggevallen
eenswerdeennieuwesponsorgevon<Jen
voor scheidsrechterszaken.
De NBB slootmet FootlockerEulopceen3-jarig kontrakt.De scheidsrechters
verschenen
hierdoorvanaf
januari 1993in het zwart/witgcstrceptin plaatsvan het
grijze tenue.Ook werd, na een aantal-gesprckken
tussen
een bestuursafvaardiging
en de BSC. de helstruktr"rrering
voorlopig opgeschort.

Inlernotionole scheidsrechters
Dit seizoenwas er een lichtestijgingte zien in het aantal
wedstrijdendat onze internationals
kregentoegewezen.
Het totaleoverzichtvindt u eldersin dit jaarverslag.
Was
in 1992RenéLeegwaternog vertegenwoordigdbij de Final Four dames,in 1993viel Michel Zegwaarddezeeerte
beurt.
Ook nr.rkan gekonstateerd
worden dat het met de kwantit e i t w e l g o e d z i t . J a m m e rd a t w i i n o g g e e n s c h e i d s rechter(s)hebbendie tot de Europesemannentopbehoren.
FIBA-commissorissen
Door het plotselingoverlijdenvan Iwan Rotteveelen het
nog niet inzettendool de FIBA van Jan van Renenwaren
er slechtsdrie comrnissarissen
internationaal
aktief.Toch
weld eenzelfdeaantalwedstriidenals het iaar ervoorbemand.

Hoqrlem Boskelboll Week
Het gevolgVanbovengenoemde
positicvezakenwas,dat
Ditjaar viel hetaantalNederlirndse
scheidsrechters
dat tijer beginjanuali in Haallemeen scheidsrechters
stagcgeorganiseerd
werden de BSC eenaantalzakenzeerserreus dcnsde HBW mochtÍluitentegen.In ogenschouwgeno(FIBA)rnen,dat onze scheidsrechters
op internationale
kon aÍ'makenc.q. kon struktureren:

>

toernooiengoedpresteren,is hetjammerdat het fluiten op
de HBW voorgehoudenis aan buitenlandsearbiters.
NBB Scheidsrechters Sloge
plaats.Door de
Dit seizoenvond er geen septemberstage
komst van Footlocker als sponsorkon er op 2 januari I 993
een stagetijdens de HBW in Haarlem worden gehouden.
Hier werd alsnogeenconditietesten spelregeltest
afgenomen en deed de BSC er alles aan om alle neuzenvan de
weer één kant op te krijgen. Tijdens deze
scheidsrechters
outstagewerd ook de nieuweFootlocker scheidsrechters
fit gepresenteerd,
waarinvanaffebruari 1993wordt geÍ1oten.
Opleidingen
ln 1992zijn in totaal3 gesubsidieerde
D-cursussengegeven en l0 gesubsidieerde
E-cursussen.
Eenzelfdeaantalis
ook voor 1993te verwachten.Twee D-cursussenzijn inmiddelsafgerond.Een aantalrayonsorganiseertop eigen
kostennog extra E-cursussen.
Het aantalF-cursussenligt
naar schattingrond de 55 per seizoen,verdeeldover de
verschillenderayons.
Afgelopenjaar was er ook nog een rayonspelregeldocentencursus.Hieraannamen l7 personendeel.
Door eerdergenoemdeproblemenis de geplandeNationale Jury Cursusdit seizoennog niet van startgegaan.De
startzal nu in het najaarvan 1993plaatshebben.

.
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de NBB eenzeeÍgewaardeerdinternationaalcommissans.
Enkele scheidsrechters
zullen niet langerop landelijk niveau de wedstrijden leiden vanwegewerk, het bereiken
van de leeftijdsgrens(50 jaar), gezondheidof motivatie.
De BSC bedankt P. Lambrichs, H. van Es, Mevr. A.
Blaauw, H. Ennik en G. Ritstier voor hun inzet en bewezen diensten.Vanuit de rayonskunnen wij zevennieuwe
arbitersbegroeten.Dit aantalis, vanwegede invoeringvan
een MeisjesJuniorenEredivisiemet l6 teams,niet voldoendeom het komend seizoenalle wedstrijdennaar behoren te bemannen.

BONDSCOMMISSIE
OPTEIDINGEN

In tegenstellingtot voorgaandejaren heeft de commissre
zich intensiefbezig kunnen houdenmet inhoudelijkezaken en zijn alle zaken de kursussenbetreffendedoor het
bondsbureauen organiserende
rayonsafgehandeld.
T.a.v. het docentenbeleid
zijn het opstellenvan richtlijnen
en vastleggenvan afsprakenm.b.t.de aanstellingen begeleidingvan docentengerealiseerd.
Docentenscholing
in het
kader van modulering.
Er heeft een herzieningplaatsgevondenvan het vrijstellings- en dispenstatiebeleid,
toegespitstop de opleidingen
ervaringvan de cursist.Enerzijdsgerichtop het aanscherpen van de normenter beschermingvan de cr-rrsist.
Anderzijds intergratievan de scheidsrechtersopleidingen
in het
takenpakketvan de BCO, dit is een uitwerking van een
Beoordelingen
vanuit'Continuïteit
op basisvan
Ook dit seizoenis de BSC op de ingeslagenweg voortge- bondsbestuurs-beslissing
gaanin haarpogingom van alle scheidsrechters
gegevens Kwaliteit'. Overleg heeft inmiddelsgeleid tot aÍbakening
van de opleidingswegen.
over hun arbitragetechnieken spelregelkenniste verkrijgen. Deze gegevenszijn noodzakelijkom de individuele In 1992zijn er 3 D-cursussengerealiseerden l0 gesubsiin 1993hebbenwe tot nu toe 2 DdieerdeE-cursussen.
capaciteitenvan scheidsrechters
te kunnen vaststellenen
cursussenafgerond(West en Zuid) en een 6 tal E-cursusdaarnaasteen verantwoordeindeling van het corps naar
sen. Schattingen leren dat de rayons middels hun
niveaute kunnen maken.Wekelijks zijn een negentalbejaarlijks uitrayonspelregel-docenten
zo' n 55 F-cursussen
oordelaarserop uitgetrokkenen hebbenkans gezien340
rapportagesuit te brengen,waarbij alle B- en C-arbiters zetten.
De cursusrayonspelregeldocent
heeÍi plaatsgevondenin
bekekenzijn. Daar waar nodig hebbener individuelegede maandenmaart,april en mei 1993.
sprekkenplaatsgevonden
en is er op de bijeenkomstenmet
De commissiespeeltzoveelmogelijk in op onderwijskunde B- en C-arbitersuitvoerigop de uitkomstenvan de rapdige ontwikkelingenbinnen de cursussen.
portageslngegaan.
De trainerB-cursusis geëvalueerden vernieuwd.Het reaanpasBij aanvangvan het seizoenmocht de BSC zich verheugen glementtrainersen coachesheefteenconsequente
sir.rgondergaanincl. dispensatiebeleid.
op eenachttalnieuwescheidsrechters,
die zo adequaatmoDe start tot herzieningvan administratieveaanpassingen
gelijk begeleidzijn.
ondersteuningvan de cursussentoegespitsttot protocollen
en examenformulieren.
Ook zijn de voorbereidingentot de experimenteleapplicaConfocfen
rolstoelbasketball
van startgegaan.Het miEr is slechtséén keer een overlegrondemet de voorzitters tiecursussen
nisterievan WVC heeft subsidietoegewezenvoor deze
van de rayonscheidsrechterscommissies
geweest(mei
1993).Hier is met name gesprokenover een versnelde cursusen die zal in het najaarvan 1993van startgaan.
De werkgroep 'Modulering' heeft haar eerstewerkzaamdoorstroom van rayonscheidsrechters
naar het landelijk
heden afgerond.Het resr.rltaat
m.b.t. de samengestelde
corps.Daartegenover komt dan te staandat de BSC extra
modules,alsmedede door de werkgroepopgesteldeaanbebegeleidingzal biedenaan de nieuwkomers.
Met de FIBA heeft er regelmatigcontactplaatsgevonden velingenzullen door de BCO in conretevoorstellenworden uitgewerkt.In eersteinstantiezal het modulerenoeover de internationalescheidsrechters.
richt zijn op de JTB-opleidngen A-opleiding.
Door het plotselingoverlijdenvan Iwan Rotteveelverloor
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BONDS
COMMISSIE
BASKETBATTONTWI
KKETI
NG
In het najaar van 1992 heeft in de rayons een werving
plaatsgevonden
voor ondersteuningsmedewerkers
van de
'Verenigings
NBB. Deze zgn.
Consulenten'zijn na een
korte instruktie door de NSF inzetbaarvoor verenigingsondersteuningin de rayons.Vanaf maart 1993 zijn de verenigingengeattendeerd
op de mogelijkheidom gebruik te
maken van dezeVerenigingsConsulentbij de ontwikkeling van hun beleid.Na inventarisatievan de projektaanvragenin het najaarvan 1993 zullen vanafjanuari I 994 de
Verenigings ConsulenteningezeÍworden bij de diverse
basketballvereningingen.
De NSF zal in de beginfasenog
bij
ondersteuningverlenenaande verenigingsconsulenten
hun projektaanpak.

(BrSl
BONDSTNFORMATTE
SYSTEEM
In de meestesportorganisatie
ontbreekthet aan feitenmateriaalop basiswaarvaner beleidsmatiggestuurdc.q. bUgestuurdkan worden. In het sportmarketingproject werd
de standvan zakenoper op basisvan eenmomentopname
gemaaktin de NederlandseBasketballBond. Op basisvan
de tot dan toe bekendegegevenswerdener nieuwe lijnen
uitgestippeldnaar de toekomst.Probleemis echterdat er
sprakewas van een eenmaligeexercitie.
BIS als afkortingvan het BondsInformatieSysteemimpliceefi een herhaling.Met die herhalingwordt aangegeven
dat het van belangis om met regelmaatde ontwikkelingen
in de NBB te volgen.Zondereengoedestandvan zakenen
vergelijkingmet eerderegegevensis het nauwelijksnodig
om de ontwikkelingenen trendsin de bond te volgen.De
NBB moettijdig kunnensignalerenwaarenerzijdsbij verenigingen problemen dreigen te ontstaanen anderzijds
waar verenigingenhet goed doen. Dergelijke informatie
kan eventueelgebruikt worden bij de uitvoeringvan VerProjecten(VOP).
enigingsOndersteunings

Werden in het marketingonderzoekter inventarisatieaparte enquêtesverstuurd,in het BIS wordt uitgegaanvan bestaandegegevens.Het is niet de bedoelingdat verenigingen weer apartgegevensdoor moetengeven.Wel kan het
noodzakelijkzijn dat er binnende rayonseen aantalaanvullende gegevensverzameldworden. In samenwerking
met rayon West wordt de praktischemogelijkheidvan het
invoerenvan een Bonds Informatie Svsteemsetoetst.

HANDTEIDING
SCHOOTSPORT
De BCB heeft intensiefgewerkt aan de inventarisatieonderwerpenwelke kunnen worden opgenomenin een brnnenkortsamente stellen'HandleidingSchoolsport'.
lnhoudelijk zal de handleidinggerichtzijn op:
- basketballstimulering
via de scholen
- draaiboekenter ondersteuningvoor het organiserenvan
scholencompetities/-toernooren
- samenstellenvan een draaiboekvoor en verslaglegging
van reedsuitgevoerdeschoolsportkennismakingsprojekten
- belangrijkeadressenvan bij schoolsportbetrokken-organisatiesin het kader van hulpverlening.

DRIE.TEGEN-DRI
ESCHOOTBASKETBAIT:
SUCCES
VERZEKERD
uit
Maar liefst 73 teamsafkomstigvan l2 basisscholen
Zeisten omgevingmelddenzich22 en 23 december1992
bij de sporthalDijnselburgvoor eennieuw initiatiefvan de
NBB:drie-tegen-driebasketball.Op zes velden leerden
ruim vierhonderdkinderenin de leeftijd van zeventot dertienjaar dezetwee dagenhoe leuk het spelledebasketball
kan zijn. NBB-medewerkerEef Halewijn:"Natuurlijk,de
bond kent al jaren het fenomeenmini-basketballvoor deze
leeftijdsgroep,maar daarzie je somsdat door èn het grote
veld èn het feit dat ze met z'n tienenspeleneen aantalessentiëlekenmerkenvan basketballvoor hen verlorengaat:

Ë).RGA.N|$ïE*PË;*ESI!!|f
$GFIEl9ffilB.ll-{S,EN
OVEt.!EHTgQqR,SCE,ffi
B-cursus
A-cursus
ITB-cursus
CursusploohRoyon deeln. gesl. herex.oÍgew.gestoptdeeln. gesl, herex.ofgew.gesfopfdeeln. gesl, herex.oÍgew.geslopt
11t2212
Culemborg W
2216
l.l
Eindhoven Z
Bismeer
2216ll
t2
12
191522
Oosterhout
2316lr5
Ede
231'1123
\ry
DenHaag
2t
t5213
DenBosch
Z
2314423
Sittard
1413l
Wilnis/A'dam NH
ló142
DenHelder
NH
9
9

Wilnis/A'dam NH
Her-examens
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En de deelnemers?Zij vinden het allemaal prachtig. Er
wordt gehold,gedribbelden vooral gescoord.Opvallend:
geen onvertogenwoord tegen de kersversescheidsrechters, kijken welke kant deze opwijst en zo snel mogelijk
weer verder.Basketballin zijn ultieme basis-uitvoering,
met een Huffy-basketballinstallatieals beloning voor de
school die over alle poules heen de besteresultatengeboekt heeft.De toekomst?Halewijn:" Wat wij graagzouden willen is dit model op grote schaalover de Nederlandse basisscholenverspreiden,zodat zoveel mogelijk
kinderenop dezewijze kunnenervarenhoe leuk basketball
kan zijn.

snelheiden veel scoren.Wat we met dit pilot-projectwillen latenzien is datje dezeelementenweerterugkrijgtdoor
het spelletjetoe te snijdenop het kind. Door drie tegendrie
op een aangepastveld van negenbij vijftien te spelenen
een minimum aan spelregelste hanteren,onstaaner nogal
wat spelplezierverhogeneffecten.Zo komt bijvoorbeeld
de snelheidweer terug in het spel, wordt automatischiedereenin het spel betrokkenen wordt er aan de lopende
band gescoord.Daarnaastkunnen er door de grootte van
hetteam(drie spelersmet éénwisselof tweewisselspelers)
veel meer teams meedoendan dat je een ploeg van acht
spelershebt,hetgeenweer met zich meebrengtdat de kids
hier minstensacht wedstrijdenspelen.Ideaaltoch?"
Een nieuweopzetvan het mini-basketballdus?Halewijn:
"Neen,zekerniet,dat blijft gewoonvijf-tegen-vijf.Jemoet
dit ook veel meerzien als eenbasisdrie er voor het basket
ball gelegd wordt: opjonge leeftijd komen ze in contact
met eenleuke sport.En leuk kan dan in de breedstezin des
woords gezien worden. Zo merk je bijvoorbeeld dat we'
hier ook onderde wedstrijdengewoon de muziek hebben
aanstaan,muziek die deze leeftijdgroep aanspreekt,dat
speakerRuud Sparreboomer ook een hele show van
maakt, kortom, we proberen ze kennis te laten maken met
de basketballcultuur.En het werkt aantwee kanten:de vereniging BZ'72, waarmeewe dit evenementorganiseren,
wordt op deze wijze actief betrokken bij het uitdragen van
hun sport . Zij leverenbijvoorbeeld de jury, de scheidsrechters,ondersteunenstraksook in technischezin de
scholenen ga zo maar door."

NBBPARTICIPEERT
IN
SPORTVOORTIC
HTING BASISON
DERWIJS
Op uitnodigingvan de NederlandseSporrFedelatie(NSF)
participeertde NBB (HermanGroels)in een initiatief om
tot eensportvoorlichtingsprogramma
te komen,gerichtop
het basisonderwijs.Ter voorbereidingvan dit projekt zijn

eenaatalleermaterialenontwikkeld. Deze worden gebruikt
bij de uitvoeringvan hetprojectop de basisschool.
Aan het
projectis een haalbaarheidsstudie
van het DidactischService Team (D.S.T.)voorafgegaan.Het D.S.T. is een gerenommeerdadviesbureauvoor communicatiemet het onderwijs.
Doel van het project is het verbeterenvan de mogelijkheden tot sportkennismakingvoor kinderen in de bovenbouw
en met name de leerlingenvan de achtstegroep, van het
basisonderwijs.Dezedoelgroepis ontvankelijkvoor sportonderwijs,kan persoonlijkekeuzesmaken,is omvangrijk
en betrekkelijk homogeen.
De leerlingmaakt zelf een voorselectieuit het uitgebreide
en gevarieerdeaabodvan sporten.Dit is het eerststadlum
van de leerwegin het onderwls, ondersteunddoor sportvoorlichtingsmaterialen.
Door de gekozenspor(en) te beoefenenbeoordeeltde leerling zelf of de voorselectiede
juiste keuze(n)bevatte.Dit is het tweedestadiumvan de
leerweg,die grotendeelsbuiten het onderwijs zal plaatsvindenbinnende sportvereniging.
Pasna ondervindingvan wat de sportte biedenheeft,kiest
de leerljng zelf eventueeldefinitief voor een sport. Een
bewusteen overwogenkeus,met eengroterekansop suc-
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cesen duurzamedeelname.Het gedegenopgezetteproject
heeft afgelopenseizoenhelaas(nog) niet aan de hooggespannenverwachtingenvoldaan.De NBB heeftgeïnteresseerdeleerlingen een informatiepakkettoegezondenen
hen doorverwezennaarverenigingenin hun regio.

OFFICIEUS
NK MINI.BASKETBATI
Onder auspiciënvan de BCB vond d.d. 26 juni 1993te
Soesthet eerste(ofÍïcieuse)NK Mini-basketballtoemooi
plaats.De organisatievan dit experimentwas in handen
van de plaatselijkeverenigingThe Red Stars.In nauw
overlegtussenNBB en organisatiewerd in een zeerkorte
tijd een model wedstrijdreglement
en schemavastgesteld.
Op een enkeleuitzonderingwerd deelgenomendoor de 2
sterkejongens-meisjesteams
uit de rayons.

Deelnemendelongens-teoms:
Noord: Belial (Surhuisterveen),
Mustangs(Emmen)
Oost: Red Giants(Meppel), S.V.Z.W. (Wierden)
Noord Holland: Racing Amsterdam(Amsterdam),BV
Commodore(Den Helder).
West: Binnenland(Barendrecht),Wijnand Shooters(Bunschoten)
Zuid: SelexBSW (Weert),Marathon(Vlissingen)
Deelnemende meisies-teoms:
Noord: MustangsEmmen
Oost: KBS Orca's (Urk), Uitsmijters(Almelo),
Noord Holland: Amiga (Den Helder),3-ESPiranhas(Amstelveen)
West:RedStars(Soest),BV Leiderdorp(Leiderdorp)
Zuid: BV Schijndel,Marathon(Vlissingen)
Kampioenbij de meisjes:BV Leiderdorp
Karnpioenbij de jongens:Wijnand Shooters
Na evaluatievan dit geslaagdeevenementzal de BCB het
produktNK-Mini-Basketballoverdragenaande Liga's rn
hetkadervanhetNationaalJeugdPlan.Unaniememening
na aÍ1oopvan zowel spelers,coaches,bestuurders,
offlcials
doorgaanin de vorm van een officien belangstellenden:
eel NederlandsKampioenschap.

MINI'S
WERKGROEP
In het najaarvan 1993zal er een landelijkewerkgroep
mini's wordenopgerichtmet de taak:
* te inventariseren
van het nrini
welkeuitvoeringsvormen
basketballbinnende NBB plaatsvinden(clinics,toernooien,jamborees,wedstrijdenetc.),
'r' eenhandleidingsamente stellenvoor begeleiders,
tlainer.
'! her-invoerenvan de MBT (Mini-Basketball-Trainer')
cursus.
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BONDSREGI.EMENTS
COMMISSIE
In de verslagperiodeheeft de Reglementscommissie
haar
activiteiten hervat, nadat een korte pauze was ontstaan
door het wegvallenvan de voorzitterJan Chris Herweijer
i.v.m zijn voorzitterschapvan de TopsportLiga. De Commissie ziet een grote hoeveelheidop zich afkomen. Het
project herziening wedstrijdreglement,de doorwerking
van het NationaalJeugdplanen het aangenomenTopsport
Plan zullen grote inspannenvergenvan de Commissie.
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Sportieveresultqten

= INTERLANDS
=
NATIONMTHERENTEAM

NAÏIONAALMEISJES
JUNIORENTEAM

Verklaring voor de afkorting:
OI= Oefeninterland: Oefen = Oefenwedsrijd; EKKW = Kwalificatie voor een Europees
Kampioenschap.FIC = Footlocker Intercontinental Cup.

Verklaring van de aÍkorting:
ITI = Intemationaal Toemooi Ibbenbiiren; ITR = Intemationaal Toernooi de Rijp.

04-11-1992
I l-l 1-1992
l4-ll-1992
l8-11-1992
I l-05-1993
12-05 1993
02-06-1993
03-0ó-1993
04-0ó-1993
l0-06-1993
22-06-1993
23-06-1993
25-06-1993
26 06-1993
21 06-1993

Ol
EKKW
EKKW
EKKW
Oefen
Oefen
FIC
FIC
FIC
Oefen
EKKW
EKKW
EKKW
EKKW
EKKW

Hagen (D)
(B)
Queregnon
Amsterdam
Den Bosch
Den Bosch
Den Bosch
Milaan (l)
Milaan (l)
Milaan (l)
Haarlem
Wenen (A)
Wenen (A)
Wenen (A)
Wenen (A)
Wenen (A)

Duitsland
Belgie
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland

-Nederland
97 - 92
-Nederland
70 54
-Tsjechoslowakije 97 - 91
-Turkije
84 - 85
-Pepsi Legends
139 - 138
-Pespi Legends
128 -142
-ltalië
6l - 72
-N.l.T.
83 - 84
-Duitsland
68 - 84
-UBA USA
65 90
-Litouwen
85 - 93
-Schotland
I 13 - 69
-IJsland,
87 - 78
-Oostenrijk,
93 - 72
-Urkaihe,
66 - 92

DAMESTEAM
NATIONAAT
Verklaring van de afkorting:
I = Interland; OI = OeÍèninterland; Oefen = Oefenwedstriid: 3LT = 3-Landentoernooi; FIT
= Festo Intemationaal Toernooi:
26 lZ-1993
27 12 1993
27-12-1993
3 I - l2- 1993
08-05-1993
09-05-1993
I I-05-1993
28-05-1993
29-05-lqq3
30-05-lC9l
10-05.1q93
04-06-1993
05-06-1993
0ó-06-1993

FIT
FIT
FIT
Oefen
OI
OI
Oefen
3LT
.1LT
3LT
ILT
I
I
I

Lisse
Lisse
Lisse
Haarlem
Tongeren(B)
Tongeren(B)
Den Bosch
Ware (Eng)
W a r e{ E n g )
W a r er E n g r
W a r et E n g r
Enschede
Hengelo
Oldenzaal

Nederland
Nederfand
Lisse
Nederland
België
België
Nederfand
Nederland
Engeland
Nederland
Engeland
Nederland
Nederland
Nederland

-lsraë],
-Nika,
-Nederland,
-lsraëI,
-Nederland,
-Nederland,
-België,
-lerland,
-Nederland,
-lerland,
-Nederland,
-Duitsland,
-Duitsland,
-Duitsland,

53 35 42 48 5l 54649668 85 67 49 59 67 -

47
42
50
49
59
64
48
32
43
62
73
57
50
49

NATIONAAT
JONGENS
JUNIORENTEAM
Verklaring van de aÍïortingen:
OI = Oefen Interland; Oetèn = Oefenwedstrijd; EK = Europees Kampioenschap; WDT =
White DiamondToernooi:IDT = InternationaalDuke-town Toernooi:FTR = FlversToernooi Riien: InternationaalToernooi Frankriik:

r8 - 0 8 - 1 9 9 2 W D T
r8-08-1992WDT
l9-08-1992 WDT
20-08-t992 WDT
20-08-1993 Oefen
21-08-1992 WDT
2l-08-1992 Oefen
30-12-1992 Oefen
27-02-1993 IDT
2't-02-1993 rDT
28-02-1993 rDT
28-02,1993 rDT
10-04-1993 rrF
10-041993 rrF
10-04-1993 rTF
r t-04-1993 ITF
I l-04-1993 ITF
12,04-1993 ITF
12,05t993 0r
l 1-06-r993 FTR
r r-0ó-t993 FTR
t2-06-1993 F',TR
t2-06-1993 FTR
l3-06-t993 FTR

Almelo
Almelo
Almelo
Almelo
Hellendoorn
Almelo
Haaksbergen
Haarlem
Den Bosch
Den Bosch
Den Bosch
Den Bosch
L'Essonne(F)
L'Essonne(F)
L'Essonne(F)
L'Essonne(F)
L'Essonne(F)
L'Essonne(F)
Den Bosch
Rijen
Rijen
Rijen
Rijen
Rijen

Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nededand
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland

129 Uitsmijters,
BV Commodore, 90 Eltizur Select
100 East London Royal 12 Risne Stars,
59 -Texim Tonego,
I l6 -Texim Tonego,
ll2 -St.Mary'sColl.
63 -Zalgiris Kaunas
65 '
-Zwitserland,
88
-Wisla Krakov
86 - USK Praak
60 -Antibes
36-Ukraïne
4l -Zllina
42 -lle de France
34 -Livomo
53
-Kaunas
61 -België
52-Litouwen
ó8 -Goba
1 0 5-Foot Locker Lions 60 -AA Flyers
82 -Goba
83 -

6l
91
92
98
52
83
65
6l
15
39
5l
16
39
39
34
50
40
67
42
82
56
83
73
55

10-04-1993
l0-04-1993
10-04-1993
I 1-04 1993
ll-04-1993
I l-04-1993
12-04-1993
12-04-1993
19-05 1993
19 05-1993
20-05-1993
20-05 1993
21 05 1993

ITI
ITI
ITI
ITI
ITI
ITI
ITI
ITI
ITR
ITR
ITR
ITR
ITR

Ibbenbtiren(D)
Ibbenbiiren(D)
Ibbenbiiren(D)
Ibbenbiiren (D)
Ibbenbiiren (D)
Ibbenbiiren(D)
Ibbenbiiren (D)
lbbenbiiren (D)
DeRrjp
De Rijp
De Rrjp
De Rrjp
De Rijp

Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederiand
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland

-Ag. Prievidze
-Lokomotive Riga
-BC Dorsten
-TB Kiel
-Osnabriicker SC
-Jugla Riga
-Canadian All Star
-Bayer Leverkusen
-DAS
-Frontier All Stars
-CassoviaKosice
-Landslake Lions
-BV Amiga

35
37
61
37
44 38 29 23 61 68
52
11
57

II
24
26
26
36
3l
43
36
35
39
43
11
53

NAÏIONAALJONGENS
KADETTENTEAM
geen wedstrijden gespeeld.

NATIONAAT
KADETTENTEAM
MEISJES
Verklaring van de aÍkorting:
ITB = Intemationaal Toemooi Bertrange (Lux), ITJ = Internationaal Toernooi Jumpers.

20-02-1993
20,02 1993
2t-02-1993
l0-04-r993
l0-04-1993
l0-04-1993
I l-04-1993
I l-04-1993

rrB
rrB
rrB
rrJ
rrJ
rTJ
rrJ
rrJ

Bertrange (L)
Bertrange (L)
Bertrange(L)
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag

Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland

-Neufchateau,
-Luxemburg,
-SSC Bedin,
-3-ES Piranhas,
-Antweryen,
-OSG,
-3-ES Pirhanes
-Antwerpen

78
66
52
40
47
52
45
48

57
53
55
LO
3+

3l
2l

NAÏIONAAIJONGENS
PASSERETTENTEAM
PASSERELTENTEAM
NAÏIONAAIMEISJES
Het NationaalPasserellenteam
1992heeftvan I juli 1992tot I januari 1993aande volgende
aktiviteitendeelgenomen:
19-09-1992 en 20-09- 1992: Trainingsstage en toernooi te Vlissingen
28-ll-1992: TrainingsstageAlphen a/d Rrjn.
Oefenwedstrijd: Nederland - Noord Holland Passerellenteam,105- 69.
Het NationaalPasserellenteam
1993heeft van I januari I 993 tot I juli 1993aande volgende
aktiviteitendeelgenomen:
28-03-1993 en 04-04- I 993 Traininssstase te Soest
-EngelandB (mkad) 3l
14-04-1993Toemooi te Utrecht:
Nederland
l9
-EngelandA (mkad) 36
Nederland
-OSG
(mkad),
08-05-1993TrainingsstageLandsmeer:
Nederland
43
IO
-OSG (mjun),
Nederland
33 40

ROLSÏOELBASKETBALL
NATIONAAT
HERENTEAM
Verklaring van de aÍkortingen:
Oefen = Oefenwedstriid; OI = Oefen Interland; ITK = Internationaal Toernooi Kudelstaart
OS = OlympischeSpelen;WK = Wereldkampioenschap.

t2-08-1993 0l
t3-08-1993 0r
t4-08-1993 0r
2l-08,1993 rrK
22-08 t993 ITK
23-08-1993 ITK
23-08-1993 ITK
04-09-t992 0S
05-09,1992 0S
06 09-t992 0S
07-09-t992 0S
09-09-1992 ()S
l0-09-t992 0s
I r-09-1992 0S
l3-09-1992 0S
27-06-t993 WK

60

Montpellier
Montpellier
Montpellier
Kudelstaart
Kudelstaart
Kudelstaart
Kudelstaart
Badalona(S)
Badalona(S)
Badalona(S)
Badalona(S)
Badalona(S)
Badalona(S)
Badalona(S)
Badalona(S)
Berlijn (D)

Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland

-

Frankrijk,
Frankrijk,
Frankrijk.
Australië,
Duitsland,
Engeland,
Canada,
lsraëI,
Zweden,
Frankrijk,
Duitsland,
Australië,
Spanje,
Duitsland,
USA,
Oostenrijk,

57
5013124956
421t 4',75557
7959
6t3666-

59
56
69
48
39
50
41
36
46
41
46
6l
53
32
39
28

-

LZry

tfz

28-06-1993WK
29-06-1993 WK
30-06r993 WK

BerJijn(D)
BeÍlijn (D)
Berlijn (D)

Nederland
Nederland
Nederland

Spanje,
Tsjechië,
- Groot-Brirtanië

59 - 46
I l0 - 16
65 - 52

DAMESTEAM
NATIONMLROTSTOETBASKETBATL
Verklaring van de afkofiingen:
Oefen= Oefenwedstrijd; OI = OeÍèn Interland; OS = Olympische Spelen; WK = Wereldkamoioenscahn.

04-09-1992
06-09-l 992
08-09-l 992
I I-09-1992
I 3-09-I 992
2 ' 7- 0 6 - t 9 9 3
28-0ó-I 993
29-06-t993
30-06-I 993

OS
OS
OS
OS
OS
WK
WK
WK
WK

Badalona(S)
Badalona(S)
Badalona(S)
Badalona(S)
Badalona(S)
Berlijn (D)
Berlijn (D)
Berlijn (D)
Berlijn (D)

Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland

-Japan
-Frankrijk

5l - 38
;15- ?8

-Canada
-Australië
-Groot-Brittaniê
'lsraël

43 4? 57 ' 7 151 47 -

-usA

Spanje
Duitsland

=
= COMPETITIE
EINDSTANDEN
HEREN
EREDIVISIE
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CanoeJeansEBBC
BV Commodore
GraydonCanadians
Selex/BSW
VGNN/Donar
Akrides
Red Giants
De Schiestreek

28
28
28
28
28
28
28
288

42
40
38
34
24
20
l8

PIÁY-OFFS
Eersle ronde
.29 maart 1993
VGNN Donar - De Schiestreek
. 30 maart 1993
CanoeJeansEBBC - SelexBSW
BV Commodore- GraydonCanadians
Akrides - Red Giants
. 3 1 m a a r t1 9 9 3
De Schiestreek- VGNN Donar
'01 april 199-l
SelexBSW - CanoeJeansEBBC
GraydonCanadians- BV Commodore
Red Giants- Akrides
Tweede ronde
.05 april 1993
GraydonCanadians- Red Giants
.06 april 1993
CanoeJeansEBBC - VGNN Donar
.08 upril 1993
Red Giants- GraydonCanadians
VGNN Donar'-CanoeJeansEBBC
. l0 apríl 1993
CanoeJeansEBBC - VGNN Donar
Holve Íinole ronde
. l3 april 1993
GraydonCanadians- SelexBSW
CanoeJeansEBBC - BV Commodore
. l5 april 1993
SelexBSW - GraydonCanadians
BV Commodore- CanoeJeansEBBC
. l7 april 1993
GraydonCanadians- SelexBSW
CanoeJeansEBBC - BV Commodore
.20 apríl 1993
SelexBSW - GraydonCanadians
BV Commodore- CanoeJeansEBBC
.22 upril 1993
- SelexBSW
GraydonCanadians

CanoeJeansEBBC - BV Commodore
.24 apríl 1993
CanoeJeansEBBC - BV Commodore

15-

69

Finole25 oprilt/m ó mei 1993
CanoeJeansEBBC - SelexBSW
SelexBSW - CanoeJeansEBBC
CanoeJeansEBBC - SelexBSW
SelexBSW - CanoeJeansEBBC
CanoeJeansEBBC - SelexBSW
SelexBSW - CanoeJeansEBBC

939584908669-

75
86
73
88
74
96

gestaakt

Kampioenvan Nederland:CanoeJeansEBBC Den Bosch

1 0 0'71 921l -

80

DAMES
EREDIVISIE

91
11
14

Elite A
l. Texim Tonego
2. BV Amiga
3. Byte/BVG
,1. DVZlGrasshoppers
5. Luba/RZ
6. Festo/BVV

28
28
28
28
28
28

52
16
36
28
26
24

Elite B
l. BV Lisse
2. MSV
3. B.C.A.'60
4. GraydonCanadians

30
30
30
30

26
24
22
I

5.1

50

4a

5l

96- l0l
73877t -

72
84
6-5

96

11

t04 -

87

1089-

82
87

tI2 -

90

PIAY-OFIS
Finole
.0-l upril 199-l
T e x i mT o n e g o- B V A r n i g l
.08 april 1993
B V A m i g l - T e x i r nT o n c g t r

Kampioenvan Nederland:Texim TonegoHaaksbergen
8l 92 -

13
Ul

71ll0 -

68
92

8l ,
86-

66
69

80 80-

7l
t]

12

74

HEREN
PROMOTIEDIVISIE
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
I l.
12.

Akrides2
Goba
BC Verkerk
BC Leiden
Festo/BVV
Synproda/Wyba
Molen WSC
PSV/Almonte
OSG
S e l e xB S W 2
BC Virtus
RacingBeverwijk

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

50
42
38
36
32
32
32
26
24
22
20
18

3 2- 3 9
4ó
33
3l
12
12
3'7

13. BlueHerons
'65
14. Celeritas
15. Basketiers'71
16. BC Kimbria

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

Amstelhaag/Lions
OSG
Flash'82
Luba/RZ
KBS/Orca's
Jolly Jumpers
BaylorAVildcats
Akrides

DIVISIE
A
HEREN
EERSTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Early Bird
Byte BVG
Texim Tonego
Baylor Wildcats
KBS/Orca's
De GroeneUilen
D.B.V. Aniba
Jolly Jumpers

EERSTE
DIVISIEB
HEREN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dunckers
3-ES Piranhas
AMVJ-Amsterdam
Binnenland
BV Lisse
RotterdamZuid
Flash'82
Windmills

DIVISIE
A
DAMESEERSTE
l . Hoofddorp

2.
3.
4.
5.
6.
1.
8.

Texim Tonego
Celeritas'65
DAS
OSG
B.V. Aris
Cangeroes
KSH Sec.Dribble

DIVISIE
B
EERSTE
DAMES
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DecaEagles
BC Verkerk
PSV/Almonte
De Schiestreek
Molen WSC
Blue Stars
BC Virtus
FestoBVV

28
16
28
16
28
16
teruggetrokken
28
28
28
28
28
28
28
28

42
40
30
28
28
24
22
10

28
28
28
28
28
28
28
288

52
36
34
28
26
20
18

28
28
27
27
28
28
28
288

50
38
32
28
28
26
12

28
28
28
28
28
28
28
28

50
34
28
28
28
26

28
28
28
28
28
28
28
286

EREDIVISIE
JUNIOREN
JONGENS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BV Commodore
Goba
Akrides
Byte/BVG
3-ES Piranhas
Texim Tonego
PSV Almonte

26
26
26
26
26
26
26

r8

10
48
40
34
30
24
24
14

48
38
38
34
32
32
22

ó . DAS

o

OSG
1 0 . Baylor Wildcats
1 1 . BV Leiderdory
12. New Stars
1 3 . GraydonCanadians
t 4 . Risne Stars

26
26
26
26
26
26
268

22
22
l8
l8
16
14

DENROTSTOETBASKETBATL
EINDSTAN

Eredivisiemel punbn
1 BC Verkerk
2. Antilope
3. LS.A.
4. RBV Aalsmeer
5. Arrows'81
6. IJmondrollers

Promotieklossemel punten
l. Antilope
2. E.R.B.
3. Hurricanes
4. D.B.V.Rowic
5. D.O.V.
EersieDivisieA met punten
1. L'dory/K'leon
C.
2. Peperbus
3. G.S.V.A.
4. Basketiers'71
EersteDivisieB met puntren
l. Arrows'81
2. Redeoss
3. S.V.G.
4. L'dorp/K'Leon
zonderpunbn
Promotieklosse
1. Hurricanes
2.. Grave
3. E.R.B.
4. Anows'S1
5. D.B.V.Rowic
6. B.V.Assist
EersteDivisieA zonderpunbn
1. Peperbus
2. L'dorp/K'Leon
3. G.S.V.A.
4. RBV Aalsmeer
5. Basketiers'71
EersteDivisieB zonder punl,en
l. Antilope
2. S.V.G.
3. Animo
4. Redeoss
5. L'dorp/K'Leon
ïweede Divisie
1. I.S.V.Hengelo
2. Devedo
3. Bladel
4. Grave
5. Antlope

19
19
t9
18
l9
18

38
26
22
20
4
2

16
8
810
86
84
84
8
'7
84
92
'7
8
86
10

16
10

14
l0

l0
t8
l0
14
910
96
94
94
8
7
7
6
8
'1

t4
12
o
4
0

7
7
8
7

14
10
8
4
0

l2
t2
12
12
l2

20
l8
t2
8
2

Y

DerdeDivisieA
1. V.I.O.S.'82
2. I.S,A.
3. RBV Aalsmeer
4. I.S.V.Hengelo
5. G.S.V.A.

t2
22
ll
l0
ill0
t2
l0
126

DerdeDivisieB
l. JBC/Noorderhaven
2. De Steenen
Dijck
3. IJmondrollers
4. Springers
5. V.r.O.S.'82

t2
20
t2
18
t2
t2
t2
l0
t20

DerdeDivisieC
l . S . V .A l l - R o u n d
2. Anows'81
3, R.B.V.M.
4. B.C.Braggarts
5. E.R.B.

t2
18
12
l8
t2
t2
128
f f

À

Jongens:
l. BV Commodore,Den Helder
2. BV Millwings, Winschoten
3. BV Leiderdorp, Leiderdorp
4. Basketiers'7 I, Zevenaar
-5.Marathon,Vlissingen
OfÍlcieusOpen Nederlands
Kampioenschap
voor Mini's,
zaterdag26juni 1993te Soest:
Jongens:
l. WijnandShooters,Spakenburg
2. Binnenland,Barendrecht
3. BV Commodore,Den Helder
4. Red Giants,Meppel

Meisies:

l. BV Leiderdorp
2. BV Amiga, Den Helder
3. Red Stars,Soest
4. Malathon,Vlissingen

De wedstrijdenom het Kampioenschapvan Nederland
NATIONATE
JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN
RayonPasserel
len Selectie-teams
28
Kanrpioenschappen.
en 29 decerlber1992teBloemendaal:
Meisies:
Jongens:
l. Noord-Hollancl
l. Noord-Holland
2. West
2. West
3. Noord
3.Zui<)
4.Zuid
4. Noord
5. Oost
-5.Oost

MeisjesJuniorenzi.jngespeeldop 8 mei te E,indhoven
en
l5 rnei te Rotterdam.
Jongens:
l. WijnandShootcrs,Spakenburg
2. OnzeGezellen.Haar'lem
3. Veth Unlimited.Elst
4. VGNN/Donar'.Croningen
5. Arnold van Loon/Flycrs,Waddinxveen

Passerellen
Club Kampioenschappen.
l5 mei 1993te Enschede.
Jongens:
l. BV Cornrnodore.
Den Hclder
2. BV Leiderdorp.Leiderdorp
3. Marathon.Vlissingen
4. Basketiers.
Zevenaar
-5.Jahnll, Stadskanaal

Meisies:
l. BV Amiga, Den Helder'
2. DVZ Grasshoppers.
Katwijk
3. KBS/Orca's,Ulk
-1.PSV/Almonte.Eindhoven
5. Byte/BVG.Groningen

Meisies:

RESULTATEN
BEKERFINATES
Uitslogen Finoles
HEREN
26-03-1993Selex/BSW- CanoeJeans/EBBC
83-80
- Selex/BSW| 0l -82
29-03-I 99-lCanoeJeans/EBBC
O p d o e l s a l d ow e r d C a n o eJ e a n s / E B B Cb e k e r w i n n a a r
1992-1993 en vclwelii hicrnrcehetrechtop inschrilvingin
de ELrropa
Cup Il.

L BV Leiderdorp,Leiderdorp
2. LandslakeLions,Landsmeer
3 . A . T . C . ' 6 - 5H, e n g e l o
4, S,V.H..
5. JahnIl, Stadskanaal
RayonKadettenSelectie-teams
Kitrnpioenschappcn,
2o cn
2l mei 1993te Haren
Meisies:
Jongens:
l. Noord-Holland
l. Noord-Holland
2. West
2. Zuid
3. Noord
3. Oost
.1.Oost
-1.West
5 .Z u i d
.5.Noord
KadettenClub Karrpioenschlppen,
29 niei 1993te Haarlem.
Meisles:
l. 3-ESPiranhas.
Amstelveen
2 . B C V l i s s i n g e nV, l i s s i n g e n
3. BZ"72.Zeist
4. HSV Basketball,
Haren
5. SecondDribble,Hardenberg

63

DAMES
l7 april |99.i
BV Arriga - FestoBVV, 60-54.BV Amiga verwerÍthiernreehet recht op inschlijvingin de EuropaCup II voor
dames.

ROISÏOELBASKEÏBAIL
l0 upril 1993
A n t i l o p e- I . S . A . 4
, - 54
- 7.

JONGENS
JUNIOREN
20 ttunrt 199.1
Akrides- BV Corrnrodole.87-78.

MEISJES
JUNIOREN
20 tnuart 199-l
BV Amiga - 3-ES Piranhas,
9-5-20.

l)

RESUTTAÏEN
EUROPACUP

Europese.
heren(ECM)
Clubkompioenschoppen
Voorronden:
95
CSKAMoskou- BV Commodore,
-74
- CSKA Moskou,
BV Commodore
EuropeseCup voor clubteqms(ECGMI
Voorronden:
ProSpecsEBBC- Brno(Tsj)
ProSpecsEBBC- Brno,(Tsj)
Stroitel(Rusl)- ProSpecs
ProSpecs- Stroitel(Rusl)
EBBCDenBosch- CB Zaragoza
- EBBCDenBosch
CBZaragoza

94
79

tOl - 73
88- 62
9r - 101
95 - 8r
'73
79 95- 88

= NOMINATIES
=
FIBA-SCHEIDSRECHTERS
= ENCOMMISSARISSEN
1992-1
993 =
Verklaring van de gebruikteaÍïortingen: ECM=EuropeesKampioenschapvoor herenclubteams: ECOM=EuropeseCup voor heren clubteams: ECK=Radivoj Korac Cupl
ECF=EuropeesKampioenschapvtxrr damesclubteamstECLR=Liliana RonchettiCup voor
d a m e s ;D E K K R = D a m e s E K K w a l i f i k a t i e R o n d e ; H . E K H F = E K H a l v e F i n a l e H e r e n t
D.EKF=FinaleEK Dames:HEKKR=Heren EK Kwaliflkatie RondelJKEKK=JonsensKadetten EK Kwalifikatieronde:HEKF=Heren EK Finale

SCHEIDSRECHÏERS
Henk von Ek
28/09192
ECGM
30/09192
I1CLR
l4-16105193 DEKKR

DudelangcDudelange(Lux) - Pitch Cholet (Fr)
Bertrange Sparta Berlrange - EOS Diest (B)
Aarhus (Den) EK KwalifikatierondeDanres

Hons Ennik
08109/92
10109192
07110192
08110/92
09112/92
0ó/01/93
26/01/93
21101193
18102193

Gent BobcatGent - NasaGenclic Izmit (Tur)
Namen BCSS Namur - BellinzonaBasket(Zwi)
LudwigsburgBG StuttgaÍt- Lyon Cro Jet (Fr)
ZaragozaZaragoza - Elès Pilsen lstanbul (Bul)
BarcelonaFC Barcelona- Iraklis Saloniki (Gr)
Leon (Sp) CB ElosuaLeon - Pall.PhilipsMilaan
Cholet PitschCholet Basket- IPS Budivelnik Kiev (Oek)
Mirande BasketAstaracMirande - BasketParmaPrimizie (It)
Challes-les-Eaux
Challes-les-Eaux- CB Dorna Godella (It)

ECGM
ECF
ECK
ECGM
ECK
ECK
ECGM
ECLR
ECF

Sonder Foossen
29109/92
ECK
0lll0l92
ECK
28i04-02/5/92JKEKK

BarcelonaCSU Balanta(Roe) - FC Barcelona
BarcelonaFC Barcelona- CSU Balanta
Amiens EK KwalifikatietoernooiJongensKadetten

Bod v.d. GrooÍ
15109/92
ECK
16!09192
ECM
07110192
ECLR
08110/92
ECM
ECK
28110/92
l4lll/92
HEKHF
25111192
ECK
ECK
06/01193

CharleroiSpirou Charleroi- EstrelasLisbonne(Por)
MechelenMaes Pils - ScaniaSodertalje(Zwe)
PescaraScuolaPitagoraBasket wuppertal (D)
PesaroScavolini Basket(lt) PCS Slask Wroclaw (P)
CravelinesGravelines(Fr) - AEK Athene
Hagen Duitsland- Polen
Rome Virtus SSRL - Prnionios Athene (GÍ)
Alava Alava Taugres- Chipita Panionios(Gr)

Jon Chris Henrreiier
09109192
ECK
10109192
ECIj
29109/92
ECK
30109/92
ECK
0'1110/92
ECK
08110/92
ECF
l4-16105/93 DEKKR

Helfingen (Lux) Hiefenech- Helios (Slo)
EtrelbruckEttelbruck- wels Linz (o)
Dilbeek BasketBrussels- Pall.PhilipsMilaan
Heusy Royal Go Pepinster- SSV Ulm (D)
GravelinesBCM Gravelines Maccabi Aloni Haifa (ls0
- Anacom Kishenev(Mol)
Challes-les-Eaux
Challes-les-Eaux
Coimbra (Por) EK KwaliÍikatierondeDanes

René leegwoler
03llll92
ECGM

Kingston Guildford Kings - Broceni BC Riga (Let)

t5/t2/92
ECGM
r6/t2t92
ECK
0s/01/93
ECK
06/01t93
ECK
03/02t93
ECLR
24/02t93
ECLR
25t02t93
I]CF
2l-27/06193 HEKKR

ZaragozaZaragoza(Sp) - Smelt Olinpija Ljubljana (Slo)
Alava (Sp) Alava Taugres- Olyp. d'Antibes (Fr)
CharleroiSpirou Charleroi- KK Zagreb (Kro)
OostendeSunairBC (B) - S.C. Panionios(Gr)
ValenciennesUS Valenciennes- AO SpoÍing (Gr)
ParnraBasketParmaPrimizie - AS Vicenza (lt)
(Fr)
Como SFT Como - Challes-les-Eaux
Wenen Heren EK Kwalificatie Ronde

Nicol Wetzels
t0/09t92
ECM
tzt09t92
ECM
ECK
30t09t92
(I t )
0Ut0/92
ECM
06/0t/93
ECLR

Warken (Lux) Etzella Enelbriick (L) - BCSS Namur (Fr)
ValenciennesUS Valenciennes(F'r)- AS lachen(tsr)

MichelZegwoord
t7t09t92
ECM
07^0t92
ECLR
08^0t92
ECM
nill/92
H.EKHF
02/t2t92
ECLR
03il2t92
ECM
r3/01/93
ECK
t4t0u93
ECM
ECLR
02t02t93
24t03t93
ECK
08-13/06/93 D.EKF

Kingston Guildford Kings (Eng) - BC Talev Talinn (Est)
Tessenderlo EOS Diest (B) - Sparta Benrange (L)
MechelenMaes Pils (B) - Hapoel Tel Aviv (lsr)
ManchesterEngeland- GOS
PescaraScuolaPitagoraBaskelí Il ) - BasketAslarai Mirande
Treviso BenettonSpoÍsystem - Estud.Argentaria(Sp)
Milaan Pall.PhilipsMatch Line (I0 - BCM Cravelines(Fr)
Bologne Virtus Pall.Knoff (lt) - Cibona (Kro)
Ljubljana KK Smelt Olimpija (Slo) - CB Zaragoza(Sp)
(Fr)
Lliria CB Dorna Godella (Sp) Challes-les-Eaux
PerugiaEK Finale Dames

LeverkusenIpÍottabandalag(Fin) Bayer Leverkusen(D)
LeverkusenBayerLeverkusen Iprottabandalag
Steinsel(Lux) Amicale Steinsel(L) - ShampooClear Cantu

COMMISSARISSEN

Cor Onrust
09to9t92
t0to9t9?
06^0t92
05^U92
03t02t93
25/02t93

ECGM
ECGM
ECGM
ECM
ECK
ECM

Piet leegwofrer
ECM
o8^0t92
0s^U92
ECM
t4^U92
HEKHF
t6/t2/92
ECM
t4t0l/93
ECM
ilt02/93
ECM
23t02t93
ECGM
25t02/93
ECM
r l/03/93
ECM
22154/1/93 HEKF
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Den Bosch BVC Brno (Slow) - CanoeJ/EBBC
Den Bosch CanoeJ/EBBC - BVC Brno
Den Bosch CanoeJ/EBBC - Stroitel Samara(Rus)
Madrid Estud.Argentaria(Sp) - Vrai Pau Orthez (Fr)
BarcelonaFC Barcelona- KK Zagreb (Kro)
LeverkusenTSV Bayer Leverkusen- Estud.Argentaria(Sp)

Limoges Limoges (FO - Cuildford Kings (Eng)
BadalonaJoventutBadalona Cibona Zagreb (Kro)
StockholmZweden - Griekenland
Orthez Vrai Pau Orthez - BC Zadar (Kro)
MechelenMaes Pils - Vrai Pau Orthez
Tel Aviv Maccabi Elite - Scavolini BasketPesaro
Saloniki Sato Aris BC - CB Zaragoza
Saloniki Paok Interamerican- Cibona Zagreb
Orthez Vrai Pau Orthez - Paok lntcramerican
Berl4n EK Finale Heren

-F

hEH

?fz

lnternotionoloktivifreiien
rolstoelbosketboll
scheidsrechters:
Henk von Hoosteren

Leiderdorp/KameleonCombinatie I
EerstedivisieB (punten):Arows 2
Eerstedivisie B (open) : Antilope 2

6-landentoernooi te Aalsmeer(heren)
Groot Brittannië- Zweden
Groot Brittannië- Canada
Australië- Zweden
Porolympics le Borcelono:
Heren:
USA - Canada
Argentinië- Canada
Japan- Israël

Tweededivisie : ISV HengeloI

Domes:
Spanje- Canada
Canada- Australië
Canada- Groot Brittannië

PelrerKuslers
ó-landentoernooi te AaLsmeer(heren)
Duitsland- Australië
Zweden - Canada
Duitsland- Canada
Duitsland Croot Brittannië
Interlond
Nederland- Australië(dames)
Porolympics le Borcelono:
Heren:
Japan- Groot Brittannië
Japan- USA
Spanje- Argentinië
Australië- Spanje

Derde divisie A: VIOS I
Derde divisie B: JBC/NoorderhavenI
DerdedivisieC: Arrows 3

I 992-I993
BEKERCOMPETITIE
Voorronde:
21 oktober 1992 in Dordrec'ltt. orpani.satieDBVRov,it'
LKC2-BVGrave
l8 - 85
IJmondrollers- Basketiers
1 2 1- 3 3
LKC 1 _ ISA
45- 92
Hunicanes- De SteenenDiick
80- 40
30 - il8
GSVA - BC Verkerk
RBV Aalsmeer- Antilope 2
89- 49
Vrijgeloot: Antilope 1 en Redeoss
Geplaatstvoor de kwartÍlnale:
BV Grave,IJmondrollers,Redeoss,Hurricanes,BC Verkerk, RBV Aalsmeer,Antilope I en I S A .

Domes:
Australië- Duitsland
Duitsland- Frankrijk

KwortÍinole:
9 januari 1993 in Zevenaur,organisatieBasketiers.
Antilopel-BVGrave
66- 38
'74
Hurricanes- RBV Aalsmeer
68 ll8 - 38
ISA - Redeoss
t] - 102
IJmondrollers- BC Verkerk
Geplaatstvoor de halve finale:
Antilope I, RBV Aalsmeer,ISA en BC Verkerk.

KwoliÍicotietoernooi EuropeseKompioenschoppen
(heren) te Stoke Mqndeville
Zwitserland- Finland
Hongarije- Zwitserland
Finland- Tsjechiê
Tsjechië- Hongarije
België- Finland

Holve Íinole:
ó maart I993 in Wijk aan Zee,o rgani.stttie I JmondroI ler.r.
RBV Aalsmeer- Antilope
54- 12
BV Verkerk - ISA
65- 71
Geplaatstvoor de finale: Antilope en ISA

Resultoten.
De kompioenen Eredivisie:
Na afloop van de regulierecompetitiein de Eredivisiezijn
er Play-off wedstrijdengespeeld.
Holve Íinole Ploy-off
RBV Aalsmeer- BC Verkerk
BC Verkerk - RBV Aalsmeer
BC Verkerk naarde finale
Antilope- ISA
ISA - Antilope
Antilope- ISA
ISA naarde finale
Finole Ploy-off
ISA - BC Verkerk
BC Verkerk - ISA
BC Verkerk kampioenvan Nederland.
(punten):Antilope2
Promotiedivisie
(open): Huricanes I
Promotiedivisie
EerstedivisieA (punten):
Leiderdory/KameleonCombinatie I
EelstedivisieA (open):

2491 ,
4041 50-

12-

Finole:
l0 april 1993,organi.satieBC Verkerk.
Antilope- ISA
Antilope Bekerwinnaar.

84
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Ook de gclederesultatenvan de Nederlandseclubs in de
divelseEurocuptoernooienkunnenniet onvermeldhliiven:
Winnaar André Vergauwencup(eurocup2): ISA
(eurocupI ): BC Verkerk(3 maal
WinnaarChampionscup
achtereen)

aÁ

65
48
55

58
49

ROISTOELBASKETBALLE
RS
PRESTEREN
OPNIEUW
Het EK dat in Berlijn werd gespeeldvan 26 juni t/m 3 juli
j.l. is gewonnendoor, zowel bij de damesals heren.Nederland.De NationaleRolstoelbasketballteams
zijn op 7 juli
j.l. gehuldigddoor het Bondsbestuur.Na het behalenvan
de medaillesop de OlympischeSpelen,de Europesetitels
op clubniveauen nu de Europesetitel op landelijkniveau
is het Nederlandsrolstoelbasketballniet meer weg te cijferen oo wereldniveau.
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De resuliolen:
Domes, poulewedshilden:
Nederland-Groot-Brittannië
Nederland-Israël
Nederland-Spanje
Nederland-Duitsland
Nederland-Frankrijk
Kruisfinoles:
Nederland-Israël
Finole:
Nederland-Duitsland

5t-31
74-12
<f

lt

47-3-7
64-20
53-26
53-38

Stondings:
l. Nederland
2. Duitsland
3. Frankrijk
4. Israël
5. Groot-Brittannië
6. Spanje
Heren, poulewedshiiden:
Nederland-Oostenrijk
Nederland-Spanje
Nederland-CzeckRepubliek
Nederland-Groot-Brittannië
Nederland-België

Kruisfinoles:

Nederland-Duitsland
Finole:
Nederland-Croot-Brittannië

66-28
s9-46
11 0 - 1 6
65-s2
'15-43
54-44
57-52

Stondings:
1. Nederland
2. GroorBrittanniê
3. Frankrijk
4. Duitsland
5. Spanje
6.Zweden
7. België
8. Israël
9. Oostenrijk
10.Finland
I 1. Zwitserland
12. Czech Republiek
Stimuleringsdivisie
Ook dit seizoenhadJacquelinevan Dongende leidingover
dezedivisie.In het seizoen199311994zal er rn de stimuleringsdivisie een aantal veranderingenplaats vinden. De
clubs zijn daarvanop de hoogtegebracht.
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verslag1992
Financieel
Hierbij treft u de Jaarrekening1992 van de Nederlandse
BasketballBond aan.De accountantKPMG Klynveld Accountantheeft de jaarrekeninggecontroleerden ons toein deze
stemminggegevenom de accountantsverklaring
jaanekeningop te nemen.
Balansen Staatvan Batenen Lastenzijn met eenuitgebreide toelichtingverkrijgbaarvia het NBB-bureau.

ATGEMEEN
Met ingangvan dit boekjaaris er eenwijziging opgetreden
in de presentatievan dejaarcijfers.Dejaarcijferszijn conform de opstellingvan de begrotingI 993. Dezefunctionele opzetgeeftde speerpuntenvan het beleid weer.
1992heeftin financieelopzichtvoor de bondeenbevredigend resultaatopgeleverd.
De rekeningvan batenen lastensluit met een voordelig
saldovan / 30.98I,-.
Een nadereanalysevan de resultatengeeft het volgende
beeld.
Enerzijdszijn er inkomstenhogerdan begrootof niet begroot (sponsorinkomsten).
Anderzijdshebbende verhoogde inkomstenhet mogelijk gemaaktuitgavente doenwelke niet warenbegroot.
Daarnaastis in een aantalpostensprakevan over- en onderbestedins.
De stijging van de inkomstenbetrefto.a.:
- Meer subsidieWVC/bijdrage SNS
- Contributies
- Interest
- Overigebaten(o.a.sponsorcontracten)

/ 1r 3.000
- 10.000
- 16.000
- 238.000

Í 377.000
Met ingangvan I januari 1992is hetMinisterievan WVC
voor landelijkespoftorgamet het nieuwesubsidiesysteem
nisatiesvoor personeel,organisatieen huisvestingvan
startgegaan.
Teneindeknelpuntenin heteerstejaarte kunnenoplossen
hanteerthet Ministerieeenovergangsregeling,
die voor de
bond t.o.v.de begroting1992,waaringeenrekeningwas
gehoudenmet dezeovergangsregeling
maaral wel met het
nieuwe subsidiesysteem,
een verhogingvan inkomsten
heeÍl opgeleverd.
zijn o.a.:
Afwijkingenaande uitgavenkant
Hogerekostenvoor bureau
en organisatie
Hogerekostenvoor de
internationalecontacten
Hogerekostenvoor arbitrage
ProjectPleintjesbasketball

/

76.000

deel, respectievelijkvolledig gecompenseerd
door sponsorbijdragen.
Het betreftactiviteitendie bij het opstellenvan de begro
ting niet waren voorzien.
De overschrijdingvan reis/verblijfkostenvoor de arbitrage over het le halÍjaar 1992is een 'bedrijfsongeval'.Deze
haddenbij het opstellenvan de begrotingwel voorzien
kunnenworden. De meerkostenhebbenbetrekkingop:
l. Niet begrotekostenJongensJuniorenad. / 6.800;
2. De kilometervergoedingvan / 0,30 naar/ 0,35 hetgeen
niet begrootwas: plm .f 9.000;
3. De invloed van de geautomatiseerde
betaling via de
sheetcontrole.
In het verledenwarener arbitersdie geen
reiskostendeclareerden.
De doorbelastingvan de scheidsrechtersvergoedingen
heeft rechtstreeksnaar de verenigingenplaatsgevonden.
Bij de vergelijkingtussenbegrotingen resultaatvan de bureau-en organisatiekosten
moetin aanmerkingwordengenomendat in de posteen voorzieningis verantwoordvoor
de opleiding van het personeel.De overschrijdingvan de
salarissen,etc. van de rayonswordt volledig vergoedlzie
baten).Dit geldt ook voor de post congreskosten.
De meerkostenvan de commissieszijn voornamelijkhet
gevolgvan eenforseoverschrijdingvan de BondsScheidsrechter Commissie, de niet begroottekosten verbonden
aan het opstellenvan het Plan Freseen het gratisbeschikbaar stellen aan de bondsfunctionarissen van
Basketball+Info/FCP.
Door het niet latendoorgaanvan de
landelijkescheidsrechtersstage
heeft het bestuurde compensatievoor de overschrijdingvan de BSC gevonden.
Naastde meer-inkomstenen hogereuitgavenheefthet bestuureen aantalvoorzieninsgetroÍïen.
Het betrefthier de uitgavenvoor:
- Kostenopleidingenpersoneel
- VoorzieningNationaleTeams
- Organisatiepakket
t.b.v.clubs
(Pleintiesbasketball
)

/ r0.000
- 36.000
- t0.000
/

5ó.000

Eveneenszijn eentweetalposten,die in het vorig verslagjaar als vooruitgeÍactureerde
bedragenin de balanszijn opgenomen,in de balansper 3 I december1992als voorzieningenverwerkt.
'JeLrgdkampen'
Het betreft hier de posten
en het blad
'Coach'.

BUDGETDISCIPTINE

Tegende achtergrondvan de taakstellende
gedachtedie
177.000
ten grondslagligt aande begrotingverdienencleafwijkin33.000
genextraaandacht.
Het is van belangeenonderscheid
aan
88.000
te brengentussenbatenen lasten.
Í 374.OOO Bij de batenkunnende inkomstenmeevallen.ln velegevallen krijgen de meer-inkomstendirect een bestemming
in de vorm van verhoogdeuitgaven.Voor het overgrote
De hogerekostenvoor de internationalecontactenen het
zoals
worden voor een belangrijk deel zijn de (begrote)lastenals zodanigbeheersbaar,
projectPleintjesbasketball
bijvoorbeeldde bureaulasten
en organisatiekosten.
Het

V

karaktervan dezeIastenbrengtmet zich mee dat de budgethoudersgewezen moeten worden op hun verantwoordelijkheidom de lastenontwikkeling
binnende gestelde
kaderste houden.
Het anderedeel van de lastenis minder beheersbaar.
Het
verloopvan dezelastenis in bepaaldemateafhankelijkvan
externeomstandigheden.Dit geeft aan dat we in toenemendemaÍe met een fiexibel bedrijf te makenhebben.
Het is altijd eenuitdagendeopgavede verwachtingen(inkomsten,activiteitenen lasten)nauwkeurigop hun waarde te schatten.
Toevallige en onvoorzieneomstandighedenzullen ongetwijfeld hun invloedenlatengeldenin de baten-en lastensÍèer.Doelstellingmoet zijn te bewerkstelligendat ze de
exploitatiemarginaalbeïnvloeden.

OPTEIDINGEN
/ ONÏWIKKETING
/ BEGELEIDING
Naastde discussieover vele inhoudelijkeactiviteitenvan
de NBB op genoemdetereinen is meerderemalen in het
afgelopenjaarhet onderwerpfinanciënop de agenda'sverschenen.
ln de Algemenevergaderingvan 23 november1991ziln ten behoevevan de vaststellingvan de begrotingI 992 - de
geformuleerdop grond waarvande finanuitgangspunten
cieringssystematiek
voor de opleidingendiendete worden
opgezet.
Dezeuitgangspunten
zijn onveranderden vormende basis
voor de in de jaarrekeningdoor ons uitgewerkteverantwoordingsopzet.
Daarmeemoet inzicht wordengegevenin de lastenen inkomstenvan de opleidingenvoor de bond.
De uitgangspunten
zijn als volgt:
- De cursuskosten
wordengedektuit isnchrijfgelden,subsidie en de extra (hefÍing) contributie;
- Uit marketing-onderzoek
blijkt grote behoefteaan curSUSSCN:

- Het licentie-reglement
vereistjaarlijks een minimaal
aantalcursussen.
De AlgemeneVergaderingheeff haar goedkeuringgegeven aaneenextrahefling van / l,- voor seniorenen / 0,50
voorjeugdledenwanneerde inkomstenzoudentegenvallen.
Zoals uit de jaarrekeningblijkt zijn dezemiddelennoodzakelijk geweest,mede ten gevolge van het achterblijven
van de subsidievan de overheid.Door een gerichteplanning is gestreefdnaareenoptimale spreidingvan het aantal te houdenopleidingenop de verschillendeniveausen
naareen verdelingvan de te organiserenopleidingenover
de rayons.
Ook kan wordengeconstateerd
dat de commissiemeercursussenheeftgeorganiseerd
dan het vorig jaar.
Het recruterenvan voldoendeen kwalitatiefgoed kaderis
zorg roor rerenigingenen er is
en blijft een voofldurende
de BondsCommissieOpleidingendan ook veelaangelegen een breedaanbodvan cursussen
te kunnen(blijven)
bieden.
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Met het oog op de kwaliteit en kwantiteit van het kaderin
de toekomstheeft het bestuureen voorzieninggetrofÍèn
van f 4.571,-ten behoevevan een verdereintensivering
van het opleidingsbeleid.

PROFIJTBEGINSET
ENOPLEIDINGEN
De NBB heeft een licentiereglement.Dit betekentdat
coacheseendiploma moetenhalenen op basisvan het diploma een licentie kunnenaanvragenom te coachen.Het
behalenvan een diploma heeft ook tot doel te komen tot
meeÍ en beter kader.
De NBB geeÍtgeengarantiedat na het behalenvan het diploma./licentie
de trainerop basishielvan zeker is van rnkomsten(profijtbeginsel).
Met namebij de JTB en de TrainerA staatde geïnvesteerde tijd en de eventueleontvangenvergoedingin geenen
kele relatie met het vele werk.
Van de trainersB bereikenslechtsenkelende 'top'. Een
mogelijkheidzctuzijn orn voor dezebeperktegloep in het
kader van het profijtbeginsel een koppeling tot stand te
brengen,tussende bijdrager.r'elke
wordt gevraagdvoor de
opleidingskosten
en de toekomstigeinkomstenvan betlokkenen.
De licentie kan hierbij als instrumentwordengebruikt.
vooralsnogis de tijd niet rijp voor het generiekinvoeren
van het profijtbeginselmet betrekkingtot de opleidingen.
Misschiendat in de toekorrst in samenwerkingmet andere Europeselanden(bijvoorbeeldDuitsland)eendergelijk
systeemkan worden ingevoerd.

TENSI.OÏTE
Het bestuurwil er op wijzen dat de begrotingop veleplaatsentaakstellendis. Derhalveeendwingendrichtsnoervoor
het handelendientte zijn en niet te gemakkehjkals vnjbhjvend gegevenkan en mag wordenopgevat.
Voor eengoedfunctionerenvan alle geledingenbinnende
bond is regelmatig informatie over de budgettairestand
van zakenbeschikbaar.Voorts heefthet bestuureenhandboek samengesteld
en op 20 maartj.l. gepresenteerd
waarin de regelgevingproceduresen verantwoordelijkheden
zijn vastgesteld.Op dezemanierzullen de bestuurdersen
medewerkersbeter in staatziin hun tunctie verantwoord
uit te voeren.
Met dezemaniervan werkenis het bestuurvan oordeeldat
door alle betrokkenenbijgedragenkan worden aan het op
efficinte en verantwoordewijze omgaanmet de financiële
h u i s h o u d i nvga no n z eo l g a n i s a t i e .
Het bestuulwil haarwaarderinguitsprekenover de prettige, open en constructievewijze waaropzij met de Financiele CommissieheeÍt samensewerkt.
Geletop de inspanningsverplichting
die de AlgemeneVergaderingheeÍt uitgesprokenomtrent het eigen vermogen
van de NBB, stelt het bestuurvoor het voordelig saldo
I 992 toe te voegenaanhet eigenvermogen.vooruitlopend
van
op eenzodanigbesluitis de voorgesteldc
bestemnring
het voordeligsaldoreedsin de balansper 3l decernber
1992verwerkt.

>

Balans
NEDERLANDSE
BASKETBALL
BOND
(rN
BALANSPER31 DECEMBER
1992 NEDERLANDSE
GULDENS)
Na bestemmingvan het saldovan batenen lasten.

ACTIVA

31 december 1992

31 december 1991

Vastgelegdemiddelen
lnventaris: meubilair
kantoormachines
computer
telefooninstallatie
Basketballvloer

53.964
5.046

67.262
/.oto

52.240
10.340
20.000

J t.ózl

6.893
10.000
127.230

157.458

500.000

500.000

Langlopendelening
St.Bouw/Expl.
nieuwbouwNBB
Vlottende middelen en
overlopende posten
Voorraden
Debiteuren
Verenigingen
en rayons
Nog te facturerenbedragen
Voorschotten
Vooruitbetaalde
bedragen

104 985
77.512
228.855

71.720
100.342
14 6 . 15 1
tJo.co I

Af: Voorzienrng
dubieuzedebiteuren

7.627
69.417

23.851
60.443

5 3 1. 8 1 8
20.000

495.646
20.000
475.646

5 . 11. 8 1 8
Geldmiddelen
Kas
Banken
Í-)anneitn'c

8.919
142.957
300.000

3.944
172.749
200.000

451.876

376.693
1.515.741
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1.584.980

PASSIVA

31 december1992

Eigen vermogen
Subsidiefonds Basketballvloer

31december1991

596.315

565.334

10.000

20.000

Voorzieningen
Nationaleteams
Automatisering
VUT-regelingen
lnternationale
evenementen
Huisvestingskosten
50 jaar NBB
Jeugdkampen
personeel
Opleidingen
Org.pakket
t.b.v.clubs
Cursussen
Blad "Coach"

45.750
16.000
28.150
79.000
4.848
5.000
11.01
10.000
10.000
4.571
14.O14

63.250
24.OOO
32.537
43.000
24.848

228 344

187.635

Schuldenop kortetermijn
posten
en overlopende
s . N . s .- 1 9 9 1
w.v.c - 1991
w.v c - 1992

N . SF . - 1 9 B B
Crediteuren
Vooruitgefactu
reerdebedragen
Verplichtingen
inzakeSociaal
Plan/ex-medewerker

8.940

8.940
3.700

31050
1.799
543.357
95.936

1.799
533.033
191.539
73.000

71

681.082

812.011

1.515.741

1.584.980

>

Exploitatieoverzicht1992
BATEN

1 . Subsidies
W.VC
a Subsidie
voor
b S.NS.(bestemd
interne
contacten)
Contributies
Contributies
Landelijke
competitie
heffingen
a, Administratieve
b, Bureauformulieren
c lnschrijfgelden
d. Scheidsrechterskosten
o

Werkelijk Verschil
1992

Begroting
1992

Rokor nnmnatitio

(N.rS )
f NEBAS

799800
220000
1 019800

rv i.

Qnnncnrennir..iên

v Pvl

e.Overige
f. Onttrekking
Voorz Nat.Teams

796630

786.075

10555-

736.107

830995

32.000
1 20 0 0
105.475
135000
9 000
15000
308475

37.913
11. 1 5 8
103.625
r 85.323
23.910
15000
376929

+
5.913
842 1 . 8 5 050.323+
1 4 . 9 1+0
68.454+

35.723
1 05 1 8
150038
83 783
4 800
20000
304862

35.000
1 20 0 0
5 61 5 0
230000
23.940
10000
367090

33.417
51 210
87610

117+
38.79023 140-

66280
57.320

33 900
73500
107750

27.656
51.680
3 495

2 3 4 41.68+
0
3495+
58.982-

25350
5 11 8 9
3 488
203627

30000
50000
4 000
299150

1 982 17324+

40593
183385
30000
1 20 0 0
93607
359585

42 250
190000
4 850
18000
96 750
351.850

113994
66946
7.350
1BB509
39020

85000
45000
9.000
40000
20000
13600
212600

+
1 132.583 112.783

314 050

255068

85000
45 000
65000
20000
215.000

Nadeligsaldo

842300
230000
1.072
300

8 5 . 4 8 8+
27.295+

5. Bureauen Organisatievergoedingen
42 250
a Bondsorgaan
165000
rayons
b Personeelskosten
20.000
C Onttrekking
voorz.huisv.
12.000
d HuurRayon
West
e Coll.Ongevallen
Verzekering 9 48 1 5
334065
6. Overigebaten
(clubs)
a. Reclame
& sponsoring
b. Interest
c SubsidieWVC

835538
238020
1 073558

885.288
247.295

4. Opleidingen/Ontwikkeling/Begeleiding
33.300
a. Contributies
90.000
b S u b sW V C .
11 0 . 7 5 0
c Bijdrage
deelnemers
d S N.S(Stimulering
Qnnri l-loolnemo\
30000
o
l o r r n r l La m n o n
50000
f Blad"Coach"

Werkelijk Begroting
1991
1993

40268
182324
20 000
15000
94.630
352.222

3 000+
18518157+

108.361 23361+
61085
16085+
5 000
5.000+
256000 191.000
+
47.875+
67 875
40.750 40 750+
539071 324.071
+

2 988020 3 441948 453928+
_
I 455
1455_
2.989.475 3.441.948 452.473
+
72

4l5.819

3.093
558

3.133
985

3.093.558 3.133.985

Y

LASTEN

Werkelijk Verschil
1992

Begroting
1992

7. Bureauen Organisatiekosten
1 580.200 1623.278 43078+
a, Bondsbureau
989+
Rayons 33.750
34.739
Ledenadm.
b. Vergoeding
3.515
27.485
31000
c Bestuurskosten
17.406
+
72.056
54650
d Commissies
-7r,
16.925
17000
Liga
e Topsport
1.28710.713
12000
f. nu d^ r* ^ ^| u J LI ri9^d^
79310.207
g. Rolstoelbasketball
11.000
Liga
14057
+
20
000
34.057
h. Kadervergaderingen
404 14596
15000
i Stages
enCongressen
j Bondsorgaan
1 . 9 8 262 250
FCP
60268
1.97+
9
13.000
14.979
k. Lidmaatschappen
1 . 1 1+1
20.000
21.111
L Publiciteit
en Propaganda
1 8 5Verz.
94.630
9 48 1 5
m,Collectieve
Ongevallen
796+
5.500
6 296
n. Verzekeringen
5.533+
5 533
o. W.V,C.-congreskosten
1.970.165 2.046.873 76.708+
l J

Landelijke
competitie
45 000
a. Arbitrage
135.000
b. Scheidsrechterskosten
10.000
c. BekercompetitiesMedstr.wezen
190000

78.446
33 446+
185323
50.323+
38.643
28.643+
302.412 112412+

9. Opleidingen/Ontwikkeling/Begeleiding
172676
239.060
a. Opleidingen
40.936
50.000
b. Jeugdbasketball
50.600
65000
c. Stimulering
Sportdeelname
d
lar rnd[zemnon
53.000
50000
15326
e. Scheidsrechtersaktiviteiten 25.000
3.495
f. Blad"Coach"
g. NationaalJeugd
Plan
429060
336.033
contacten
1 0 . lnternationale
Nationale
Teams

357.500

-

535.204

Begroting
1993

1 638.100
1.685
937
35.280
34.779
30.000
21758
47.238
63000
1 75 0 0
13948
12000
I 776
12.000
5 . 19 3
25000
25.730
10000
8.949
62.250
60.593
15.000
13.995
42.500
7.937
96750
93.607
5.700
5 592
1OOOO
10.325
2.045.357 2.075.080
112.132
83.783
16.732
2 1 26 4 7

230000
30.000
260.000

66.3849.06414.4003000+
9.6743.495+

110.047
36.781
63 256
5 11 8 9
25 000
3.488

93027 -

289.761

75.000
50.000
7.500
4.000
155.000
506655

+
177.704

438.165

265.000

36828
570
13.608
5.000
36.250

21.250
1.000

1 1 . Overigelasten
Rayon's
in Reclame
a. Aandeel
7.200+
21.250
28.450
enSponsoring
4.7357.500
2.765
b. Voorziening
Dub.Debiteuren
7.5007.500
VUT
c. Voorziening
5.000
5 000
d. Voorziening
50jaarNBB
59.250 59.250+
Nat.teams/Even,
e, Voorziening
4 5 7 1+
4 571
Í. Voorziening
cursussen
- 1.500
g. Themabijeenkomst
blessureprev 1.500
2.494
+
2.494
project
h. Marketing
i 100jaarBasketball
j Project
8 7 . 9 1 ; 8 7 . 9 1+5
Pleintlesbasketball
+
190.445 147.695
42.750
+
2.989.475 3.410.967 421.492
+
30.981
30981
VoordeligSaldo
2.989.475 3.441.948 452.473+

73

Werkelijk
1991

2 1 51 5 5

8.40;
1 19 6 9
107.628
27.250
3.093'r58 3.133.985
3.093.558 3.133.985

>

Lijst van afkortingen
AV
BBA
BCB
BCO
BIMS
BJC
BRC
BSC
BWS
CvB
DB
DL
FC
r^n
TUT

FIBA
HBW

toc
los

IWBF
KVLO
ta

NBA
NBB
NEBAS
NFWS
NISG
NJK
NJP
NOC
NSF
POT
RBL
SNS
STK
TB
TGC
TSL
VNG
WOS
WVC

Vergadering
Algemene
Arbiters
vanBasketball
Belangenvereniging
Basketballontwikkelinq
BondsCommissie
BondsCommissie
Opleidingen
Bureaulnternationale
Militaire
Soort
BondsJeugdCommissie
BondsReglements
Commissie
BondsScheidsrechters
Commissie
BondvoorWerkersin de Soort
vanBeroeo
Commissie
Dagelijks
Bestuur
DamesLiga
Financiële
Commissie
FullCourtPress(bondsmagazine)
Federation
Internationale
de Basketball
HaarlemBasketball
Week
Internationaal
Olympisch
Comité
Interprovinciaal
OverlegSportraden
International
Wheelchair
Basketball
Federation
Koninklijke
Veren.
vanleraren
Lich.Opv.
Landel
ijkeContactraad
National
Basketball
Association
Nederlandse
Basketball
Bdnd
Ned.BondvoorAangepast
Sporten
Nationale
Federatie
voorWerkersin de Soort
Nationaal
Instituut
SportGezondheidszorg
Nationale
JeugdKampioenschappen
Nationaal
JeugdPlan1992-1997
Nederlands
Olympisch
Comité
Nederlandse
SoortFederatie
PreOlympisch
Toernooi
Rolstoel
Basketball
Liga
Stg.de Nationale
Sporttotalisator
Kader
SoortTechnisch
TotaalBestuur
Tucht-en Geschillen
Commissie
TopSportLiga
Vereniging
vanNederlandse
Gemeenten
Werkgevers
Organisatie
in de Sport
Ministerie
vanWelzijn,
Volksgezondheid
en Cultuur

I'Eg

tfr

NBB Media
FULL COURTPRESS
OÍficieelbondsorgaan
\/orcr-hiint plf kccr ncr izzr

* INFO
BASKETBALL
OÍÍiciëlemededelingen
bulletin.
Verschijnt
elf keerper jaarals
uitneembaar
caternin FullCourtPress

COACH

Bulletinvoorcoaches
Verschijnt
tweemaalper jaar

M EDIANIEUW S

Bulletinten behoevevan de media.
plusminus40 keerper jaar.
Verschijnt

BASKETBALLFOON

444).
n (03405-67
Telefonischeinformatielij
Dagelijksaf te luisteren.

NBB.UITSLAGENDIENST

ten behoevevande media.
Uitslageninformatie

75

