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RAYONNOORD

De provinciesDrenthe.Friesland.Groningen'lnet uitzonderingvan het gebiedrond
Meppel.

RAYONOOST

De provincies Gelderland.Overijssel.alsmedede gebiedenrond Meppel en Vee
nendaal.Oostelijk Flevoland.

RAYONNOORD-HOLIÁND

De provincie Noord-Holland. met uitTondetingvan het Cooi, doch met inbeglip
van het gebied rond Lisse en Zuidelijk Flevoland.met uitzonderingvan Almere

RAYONWEST

De pfovincies Utrecht. Zuid-Hollancl atsmedeAlmere en het Gooi. doch met uitzondedng van het gebied rond Lisse.

RAYONZUID

De provincies Limburg- Noord BÍabant en Zeeland
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Voorwoord

Het jaarverslag van de Nederlandse
Basketball Bond dat nu voor u ligt is
het eerstewaarvoor ik als bondsvoorzitter verantieoordelijkheidmag dragen. Ondertussenal ruim eenjaar ben
ik intensiefbetrokkenbij de ontwikkeling van de basketball.spu
rI in ons
Iand. Ik heb in dezeperiode mogen
va.s!.stellen
dat onze.sportbezig is een
steedsbelangrijkerplaats in te nemen
binnen de Nederlandsesportvvereld.
Dit jaarverslag zal u zekereen indruk
gevenhoe aan dat proces in het afgekryenjaar is gewerktdoor onzeleden,
onze verenigingenen ray]ns, maar
zekerook door onzeprofessionalsvanuit Bunnik.
Via on.sNationaal Jeugd PIan is een
uitstekendelijn uitge?,et
om de ontu,ikkelingvande basketballsportvanuitde basis
te doenplaatsvinden.Dit geeft zekerhoop voor de toekomst.Dat wij ook een bijdrage mochtenleverenaan de sociale vernieuwingin een aantal gemeentenbeschouwikals eenbelangrijke erkenningvan het gegevendat de sport in het algemeenmoet wordengezienals een stabiliserendefactor in de samenleving.Ik ben
er trots op dat binnen onzesport een bijdrage tot ontspanningin de meestruime
zin kan wordengegevenin onTemulti-culturele samenleving
Onzerolstoelers speeldenin het verslagjaar een bijzondere rol. Het verslagplaatst
dit deel van onzebond terechtop hetpodium. Het is waar dat onzetop wat aarzelt
om echt op Europeesniveau mee te doen.Ik druk mij bewustwat voorzichtig uit.
Ik hoop van harte dat de wat langere weg die wij hebbengekoTen-opbouw van
onderaf- op middellange termijn ook onTetop weer eengewichtige plaats geeft. De
voorbeeldfunctievooral voor dejeugd is zo belangrijk dat extra inspanningenzeker op zijn plaats zijn. Ik wensu veel genoegenbij het leTenvan het verslagover
een "bezigjaar" van onzeborul.
Frits Brink,
voorzitterNBB
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Tijdensde AV van 27 november1993is het beeldmerkgepresenteerd
voor het Nationaal JeugdPlan dat gericht is op 13- tot en met 19-jarigemeisjesenjongens.
Alle rayonsen liga's zijn in het bezitgesteldvan eenkleuren-exemplaarvan dit logo,
dat door clubs,districten,rayonsen centraleapparaatgebruikt kan wordenbij elke
aktiviteit die met het NJP verbandhoudt, bijvoorbeeldpublicaties,posters,leaflets,
programmaboe\ies,prijzen, (inter)nationaletoptournooien,T-shirts,etc,
Het beeldmerkis binnen de NBB-huisstijlhandzaamen eenvoudiggehouden,zodat
dit met name ook te gebruikenis in zwartlwit-publikaties.Gepoogdis tot uiting te
brengendat het om jeugdbasketball voor rneisjesen jongens gaat, waarbij carrièreopbouwen talentontwikkelingcentraalstaan.
Van het logoziin diyerseuitvoeringengemaakt.Aan de rayonsen liga's z[in per uitvoering50 exemplarenzwarUwitprints beschikbaargesteldvoor eigengebruik.Alle
bondscoacheshebbeneensweaterontvangen met het NJPJogo.
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Dit jaanenldg is een uitgate wtn de NederlondseBasketballBottd,
Runnenburg| 2, Postbus 124, 3980 CC Bunnik, telefoon03105 70335.
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NBB besturen,-commissíes.en -tnedewerkers
SanderFaassen,Reebok,Peter Smeets,Peter Schols,e.d.
He! Uíkerl.tnd BV
OJfernansDesign
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NBBwerktplonmotig

De NBB wil !oozien in de behoelteaanactieveen passieve vrijetijdsbestedingdoor het organiseÍenen stimuleren
op alle voorkomendeniveaus
van basketballactiviteiten
van de basketballsport.Tevenswil de NBB vooÍzien in de
behoefteaan infoÍmatie. advies,opleiding, Iraining. begeleiding en ondersteuningdoor het leveren van basketballveiwanle dienstenen pÍoducten.Om dezeluncties te kun
nen waarmaken wil de NBB zich nadrukkelijk
manifesterenals sport organiserendeinstantie,service-irstituut en belangenorganisatie
van de basketballsport.zo
wel nationaalals internationaal.
Steedsduidelijker wordt dat de planmatige lanpak, waar
d e N B B r . r o r g e k o z e nh e e [ ti r r t l e j . r r r n n e ! e n l i g ./ i j r l
vruchten begint af te werpen. De meerjarenbeleidsplanop
nen,diede basketballbond
in l99l en 1992formuleerde
opleidingenen
het terrein van basketbirllontwikkeling.
zijn vooral dit seizoentot onlpk)oiing
.jeugdtopbasketball,
gekomen.Pfolèssionalisering,marktgedchteprojectmalige aanpaken eencentralercgie zijn daarbij belangÍijke instrumenten,

. Prcsentatiet)dnde 'GO Pl-AY OUTSIDE'wagen t'an dt
NBB. Deae aanhangtrugenis nel Porter-butkel.t?n ge
Luídsi1s!dlldtiete huur voor tlubs!

Het NationaalJeugdPlan (NJP) heefl onder leiding !an de
nieuwetopsporlcoórdinatoÍ
Hans van Egdom inmiddels
vaste voet aan de grond gekregen.Voor het NJP is levens
een eigen beeldmerkonlwikkeld. De opeÍatietot module
dng van de technischeopleidingenis via plojectmedewerkef Monica Visserin volle ganggezet.Aan het pleintJes
dimensicgeg<ren.
bu'Letblll i' opnieu\\ een brjz.rndere
onder-meelvia de aanslellingvan projeclmedewefkerJos
'Go play outside -aanKuipers en de nieuweservicevia de
hanger.Een en anderis mogelijk gemaaktdrnkzij extm
WVC-subsidie.In samenwerkingmet Pepsi-Coldis het
. Tijdens denonslruÍiepafliiÍjes tonen mitli s de tlieuv(,
doot de NBB Basketballshopspeciutl rortr hun ontí,ot
pen colec t ie vtedst rijclkledín g.

6

'Basketball
initiàtief genomenvoor een zogenoemde
SchoolLeague voor meisjesenjongenstussenl3 en 20
jaaÍ. Een begin is gemaaktmet de opzet van een netwerk
maar deze stalt
van zogenoemdeveÍenigingsconsulenten.
ontsierd.
is dooÍ tal van tegenvallers
stondencenNJP,moduledngen veÍenigingsconsulenten
lraal tUdensde 2e NationaleNBB-Themadag.die op 6
november 1993gehoudenis te Nulde Putten.Modulering
stondeerderreedsop de agendatijdensde NBB-docenlen
dag (Urk. l8 septembeÍ| 993).
Jarenlangopgedanekennisen ervnringzijn gebunde)din
handleidingen'Het oprichten
de dit seizoenverschenen
en Basketballvaneennieuwevereniging','Jeugdclinics'
clubs is een
kampen'.Voor dames-en hereneredivisie
NJlionrleJrrr)curtu\ r'nl$ ikleld. Mel de ecr\te\ ersie\ cn
het 'Pmktijkboek TechnischBasketball heeft een try out
plaatsgevonden
in NBB-rayonWest.Voor inteÍngebÍuik
zijn bovendienmanualsuitgebrachtvoor de organisatie
van lrainerscursussenalsmedeeen !ademecLlmvoor
bondsmedewerkeÍs.

. | 100.000r hor' ,'p Beurpleiu Ant'renlan.

. SamenwerkingNBB en NJHC wautmee ElsÍ na Buntlik
het lweede 'home |an de NBB v,ordt.

BASKETBATTPROMOTIE
. De animo voor de basketballerijís groot. Clubs kunnen
le jeugtlleden nauwelijks aan en de pleíntjes stromen
weer vol. De fnule tan de pleht jesbatketbullempeÍili?
wa:;dun ook een doorslaatuisuttes.

respectievelijk
NBB is
Promotievan de basketballsport
gestaltegegeven
behalvevia productenen evenementen
via de aanschafen inzet van een promotie aanhanger.een
hernieuwdefor-mulevoor de NBB-Basketballshop,de
vooÍbeÍeiding
vaneenmegaeventmet ()pnieuw)'Magic'
Johnsonen het inrichten van een modelbasketballpleinbij
EVENEMENTEN
de spoÍtherbergte Elst bij Utrecht. Dit laatste,mede in ÍeZichtbaar woÍdt tevensdat de NBB impulsen geeft voor
latie t(n het bereikenvan eenpartnershipmet de NJHC. De
initiëren
en
ondersteunen
van
topevenementen.
De
dihet
(basketball)sportherberg
te Elst is bedoeld als het tweede
recte betrokkenheid bU de Haarlem Basketball Week is
'home' van de NBB. ondemeer voor de jaarlijkse NBB
reedsuitgebreidmet het All*Star Gala (vanaf l99l). de
zomerkampenvoor de jeugd. Redenom hier op 22 juni
(vanaf 1993).Dit seizoenis voor
NK Pleintjesbasketball
1994een grootsePromotiedagte organiseren.
de eerstekeer de Final Four mannengeoÍganiseeÍd(okto
Teven.
r. dit jeareenbeperkte:.erieiulle. tur.-items.gj\ (ber 1993),ztn de NationaleJeugdKampioenschappen
aways
en
Íelatie-geschenken
ontwikkeld.Met de NBBomgebouwdtot tweedaagseevenementenen werkt de
Basketballshop
is
het
Nationaal
Olympisch JeugdTeam'
NBB aaneen nauwe(re)betrokkenheidbij hetjaarlijkse Ininjuli 1993een 'americanstyle' wedstrijdkledinglijngeïn
ternationaleDamesToemooi Lisse en bij de nieuw te hou
troduceerd;in maart l99zl volgde bovendieneen NBBden Zoete.meerBasketballClassic.Een opmerkelijk evenementop het AmsterdamseBeursplein het 100.000 wedstrijdsetvoorMini's. Bij wijze van serviceaande verenigingenheeftde NBB zijn medewerkingverleendaande
gulden schol is voorbereidmet Pepsi-Cola.
'Actie l0 voor 5' van NOC*NSF en aan de sportgezondheidsactie'Topteams'van NISG. Tevensis eenkunststof
welke
indoor'Sportcourt' basketballvloer
àangeschaÍi,
mede aan clubs uitgeleendkan worden.

Ook in ditjaarversJagkunt Lllezendat onze bond een Eroot
gedeeltevan de benodigdegeldmiddelenveÍweÍt uit sLlbsidiesen eigenbijdrage van deelnemers.zoalscontributies
e.d. Ondersteuningvanuit het bedÍijfsleven vorml daaÍna
een belangrijkegeldstroom,soms direcl soms indirecl.
jaar hebbenReebok
Voor het derde achtereenvolgende
NederlandBV en NBB hun samenwerkingop het terrein
vanpleintjesbasketball
via'TheBlackTopSeries'vooÍgezet. Het Ministerie van WVC reÍzorgde additionelemid
delent.b.v. socialevernieuwingen basketballsport.
Dit

*

jaar zijn nieuwepartnersgezochten gevondenin Pepsi
Colu (frisdrank).Spalding(ballen)en Gabrade (spoftdrank).Baden(ballen)en het VSB fonds.De sponsoring
van Footlocker ging het tweedejaar i11.Wij prijzenons
vooÍtsgelukkigmetde samenwerking
met HaasSportBV.
die met de bordsponso*voor eenaanzienlijke
ondersteu
ning zoÍg drlagt bij met namee\renementen.
De jarenlirnge prcttige en constructievesamenwerkingmet Converse
Beneluxis aÍgeÍondmet het uitbÍengenvdn de eeÍdergenoemdehandleidingJeugdclinics'.
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Ook voor t-shirts. sweaiers.
caps, spodlassên,etc. met ot
zonder bedrukking,kunt u
terecht bii de NBabasketballshop.

Het tenue is Íunctioneel
en prettig dragênd.
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Eigentextiêldrukkerii
en ontwerpaídeling
voor bedrukkingên
naar eigen keuze.

Het reversibleshirt is
zowel door damesals
heÍen te dJagen,
Het materiaalbestaatuil
100% getextureerdepolyester
(215gr./m')
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Spalding voor het eersteen algehelesponsorvoor de Heren EÍedivisie bewerkstelligt.
Sportievesuccessenzijn bereikt via de Europesetitels rolstoelbasketball (dames en heren) en pleintjesbasketball
ímeisies).De nationaledames-en herenteamsmlsten helaasop het nippertjede aansluitingbij de Europesesubtop.
In bestuurlijkezin heeft ons land zijn positie binnen FIBA
weten te handhavenvia positiesin Europeesbestuur(Jan
BeÍeling) en commissies(Frits Brink en PeterNotten).

. De eigenarenvan BIJVA Sports,StephaneBuyle (1.)e
Jdn Vanneste(r.) met NBB dirccteur Peter Notíen in de
nieuweSpalding-showroon ín het BelgischeDeínze.

Het ballenmerkSpaldingis de komendedrie seizoenende
nieuwe supply-sponsorvoor de NBB en de teams in de
hereneredivisie.Buva SpoÍs NV verkrijgt voorhaar merk
Spaldinghierdoor onderÍneerde titelrechten'official ball'
voor de eredivisie en Final Four heren, All*Star Gala en
NBB-Jeugdkampen.Spaldingis tevensverkrijgbaar in de
NBB-Basketballshop.Bijzonder is dat de NBB met
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Bestuur
De samenstellingvan het bondsbestuurheeft dit jaar een
drietalwisselingenondergaan.
Piene Robben('s-Hertogenbosch)is tijdensde ledenvergaderingvan 27 november
1993 in het bestuur gekozenen vervult daarin de functie
van vice-voorzitter.Hij volgt daarmeeSieto de Leeuw
(Maarssen)op. Rob Tuin (Ouderkerka./dArnstel) voorziet
vanaf 18juni 1994in de vacaturevan voorzitter Topsporl
Liga. FredLindauer(BuchtenBorn) tradper 21 juni 199,1
om peÍsoonlijkeredenenafals poÍefeuillehouder Basketballontwikkeling.
De samenstelling
van het bondsbestuur
luidt op 30 juni 1994:

P. Robbett

F. BÍink
H. Kleersnijder
P. Robben
P. Brouwer
J. HerweijeÍ
mw. H. v.d. Meijden
R. Tuin
R. Verheuvel
vàcàturc
P. Notten

R. Tuin
- voorzitter
penningmeester
- vice-voorzitter
opleidingen
- Íeglenentszaken
damesliga
- topspoit liga
- rolstoelbasketball
basketballontwikl(eling
- di,-ecteuÍ

heeft het bestuuÍeen Bonds CommissieAutomatisering
ingesteld,die verzochtis voor I januari 1995te rapporteren. Op 3 mei 1994heelï de eerstecommissiebijeenkomst
plaatsgevonden.

ONDERSCHEIDINGEN
Aan Ton Rolvink (Tiel) is tijdenshel NBB All*Star Gala
I994 op 5 maartjl. te Eindhovende NBB-bondsspeld
overhandigddoor NBB-voorzitterFrits Brink. Ton Rol
vink ontvingdezeonderscheiding
van7Un
ter gelegenheid
25-jadg jubileurn als bondsarbiter.Daarnaastis hi.j reeds
velejaren bondsdocentenvooIzitler van baskelballvereniging Flip Starsin Tiel. Bovendienis Ton Rolvinksindseen
jaar lid van de Commissie van BeÍoep van de NBB.
Tijdenshet l7e NBB All"Star Calawerd Ton Rolvinkno8
van
eensnaaÍ vorengehaald.dit keer om tot Scheidsrechter
het Jaaf benoemdte worden. Uit alle scheidsrechters
werd
door de FCP-Íedaclie.mede in overleg mel de Eredivisieclubs,met ruime voolsprongTon Rolvink gekozeni Ton
Rolvink voelt de wedstrijd en de spelersgoed aan, pmat
veel en duidelijk en laal de wedslrudook een wedstrijd
zljn."
Maften v^n Bracht (Hilversum) is door de algemeneleden
vergadeing in novembeÍ 19931o1Lidvan Verdienstevan
de \BB benoemd.v:rnwegeziln lrrenInge in/el op \er
schillendebeleidsniveausbinnen de bond. Hij maakteondermeerruim 20jaar deel uit van de Tucht en Geschillen
Conmissie,sinds 1979in de functievan secretads.
Marten van BrachI werd tijdens het NBB All*Star Gala nog
eensten oveNtaandevan het publiek hieavoorin het zonnetje gezetvoor de overhandigingvan de bi.jde titel beho
rende speld.

OVERTEDEN

Het gemis aan een centralegeaulomaliseeÍdeledenadministratiewordt in de uitvoering van de vele wer-kzaamheden steedsmeeÍ als een belemmeÍingervaren.Daartoe

Ook ditjaarheeÍï de NBB afscheidmoetennemenvan een
aantalleden.
Op l7 januari 1994overleedwim Huitingaop 7l jadge
leeftijd in zijn woonplaatsDen Helder. Mede gezien zijn
enormestaatvan dienslis het oveflijdenvan Wim Huitin-

, Voora.iíÍerFrits Brirrk reikt otders(heidínRenuit aan Lid van VertliensteMaflen van Bracht (rechts) en de kersterse
BonrlsspeldtlragerTon Rolt,ittk(littks): 25iur bondsarbiteren roor heÍ tweedeachtereen|olSend(All*Slar Gul! gekoaentol Arbiler van hcl Jaaí.
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ga een buitengewoongroot veÍlies voor NBB-distrikt
N.Holland Noord, waar hij nog steedsadministratellrvan
was. Basketballwas voor hem niet zomaareen hobby.
maar het maakteeen groot deel van zijn leven uit.
BuitengewoononveÍwachtis het oveÍlijdensbericht
van
bondsarbiterFred Siegerist(40) ontvangen.Lang was hij
ÍeedsactiefbinnenBV OnzeGezellenen dejeugdcommissie van NBB-distriktHaarlem.
Herstellendevan een zware operatieoverleed NBB-aÍgevaaídigde,Chris Seldam,op 7 mei 1994te Almelo. Hij
wist wat het betekendeom invulling te geven aan het begrip'vrijwilliger'. Naastalle verenigingsactiviteiten
bij
ondermeerUitsmijters en Diamonds was Chris Seldamals
bestuurslidvelejaren betrokkenbij NBB rayon Oost.
Op 13juni 1994overleedWim Hakman(77)in zijn woonplaatsRidderkerk.Wim beoefendediversefunctiesbinnen
basketballverenigingen
en bond en was daarvoorbenoemd
tot Lid vnn Verdienstevan de NBB.

ATGEMENE
VERGADERINGEN
Tijdens de ledenveÍgaderingop 27 november 1993te Nij
kerk is hetJaar-verslag
199211993
vastgesteld
metkomplimenten voor de opzet en de nieuwe volmgeving. De vrij
sobereBegroting 1994 is eveneensongewijzigd goedgekeurd-Daarbij is de aantekeninggemaakt,dateen eventuele onderbestedingvan het NJP budgetniet temgvloeit naar
de algemenemiddelen,doch in een volgendejaarten goede blijft komen aan het NJP. Onderzochtdient te worden
welke consequenties
eenwijziging van het boekjaàrvan de
NBB met zich meebrengt.De voorzilter onthult tijdens de
vergaderinghet nieuwe NJPlogo, dat bij alle NJP-activiteiten en -publicatiesbenut kan worden. VooÍs is uitge,
breid gesprokenover de tussenrappoÍtagevan het bondsbestuurinzake
hetNBB Topsporplan1993 1998'Eenheid
in verscheidenheid'.Na oveÍleg met de FedeÍatieEredivisie Basketball(FEB) en de Dutch PlayersAssociation
(DPA) is overeenstemmingbereikt over de profielschets
van een neutÍalevoorzittervoor eenin te stellenwerkgroep
'Vernieuwing Topbasketball',waarin
clubs (FEB), spelers
(DPA), bond (NBB) en coachesvertegenwoordigdzijn en
welke zwaarl,vegende
adviezenverstrektaanbondsbestuur
en ledenvergadering.De beoogdekandidaat,Wim van der
Molen (Ede),is ermiddels gesprekkenin geslaagdbetrokkenenop één lijn te krijgen. Na overleg is tevensbesloten
dat de ontwikleling van topbasketballbij damesen heren
in afzonderlijke doch wel onderling op elkaaÍ afgestemde - werkgroepenplaatszal vinden. 'Eenheid in verschei
denheid' wodt daarbij weliswaar enige tijd in de i.jskast
geplaatst,maar is daarmeenog niet van tafel. Belangrijk is
in dit veÍbandvastte stellendatdehandhavingvan topbasketball, onder de paraplu van de NBB, door alle paftijen
onderschrevenwordt. De vergaderingnam metbelangstelling kennis van de voortgangsrapportageBasketballontwik*eling. Piene Robben wordt gekozenin het bondsbe
stuur.Tenslottewordenwijzigingenaangenomen
in het
wedstrijdreglementen hetTGC-reglement.

fi

De vergaderingvan l8 juni 1994 te Nijkerk staatlang en
uitgebreid stil bij het Financieel verslag 1993,dat uitein
deli.jkwordt goedgekeurd.Verzocht wordt om eenvolgend e k e e rd e . t r u . l u u ri n ur k e d e : . t i e h t i n g eu ni l e e nl e / e l l e n
en de financiële kadersaante geven.Veel tijd is ook ingeruimd voor de evaluatievan het NBB beleidsprogramma,
met name voor NJP, opleidingen,basketballontwikkeling
en rolstoelbasketball.Ten aanzienvan de reglementering
wordt in deze veÍgaderingscherpgediscussieerdover onverenigbaarheidvan functies,met namet.a.v. ledenvan de
Commissie van Beroep en de Tucht- en GeschillenCommissie. Rob Tuin wordt gekozentot lid van het bondsbe
stuur tot de instelling van een nieuw te formeren zogenoemd Topsportsegmenten voor een periode van
maximaaltweejaar.

(INTER}NATIONALE
BEÍREKKINGEN
Door het streven naar samenwerkingsverbanden
groeien
aantalen Íiekwentie van contàctenen partners,waarrnee
beÍekkingen worden onderhouden,jaarli.jks.Dit seizoen
hebben spelÍegelwijzigingen 1994 en verkiezingen cen
traal gestaanin de contactenmet de Fédération Internationale de Basketball (FIBA). De eerstvolgendevierjaar
is Nederlandbinnen FIBA weer sterk vertegenwoordigd.
Dit ondankshet besluit van de inmiddels 49 bU FIBA aangeslotenEuropeselanden,om het aantalbestuursledenen
commissieledendrastischterug te brengen.Tijdens de 39e
FIBA Standing Conference,die op 2l en 22 mei 1994 te
Gibraltar gehoudenwerd, isJan BeÍeling (Den Haag)herkozen als lid van het Europeesbestuur.Tevensis Befteling
herbenoemdals voorzitter van de FIBA commissiesrolstoelbasketballop Europeesen WeÍeldniveau.Ook de ltaliaanseFIBA-voorzitter AIdo Vitale is herkozen.
NBB voorzitterFrits Brink (Veenendaal)is gekozenals lid
\ an de belangrijke . ommi':.ier u.rrEurUpese
Lompetilies.
terwijl NBB directeur Peter Notten (Waalre) is benoemd
tot Europees 'observer' voor Mini-basketball. De confe
rentie nam afscheidvan Adriaan Helmig (Haarlem).Deze
voormalige NBB-voorzitter heeft binnen FIBA met name
verdienstengehadàls lid van de Europesereglementscommissie.De benoemingenvan Berteling,Brink en Notten
gelden tot mei 1998. wanneer de NBB optreedt als gast,

"w
..
Fó.
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NJP
heer vàn de Europeselanden in de StandingConlèrence.

CoNrrNuïrsrr
Kwalnnn
& Snnvrcs

Piet BÍouwer en PieterKodde hebbencontactenonderhouden met de Europaischen Akademie des Sports, met
nameover gren\overrchrijdende
upleidingsa(ti\ ileilen.
De mogelijkheid wordt bezien om in de regio Hengelo/
Enschede/Bocholt/Rheineeen grensoverschrijdendecursus (A-niveau) tol standte bÍengen.
Zeer intensief is contactonderhoudenmet het Ministerie
van lÍVelzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC). Met
nameis veelvuldigcontactgeweestoverde voongang van
het NBB-projectplan 'Sociale vernieuwingen basketballspoÍt'.waarinspecifiekeontwikkelingvan pleintjesbasketball in wijken centraal staat. Minister Hedy
d'Ancona heefthaartoezeggingvoor additionelesteunterzdkegeheelwaar gemaakt.PeterNottenheeftdesgevÍaagd
medewerkingverleendaanhetopstellenvan de anti-discriminatiecodevoorde sportsector.Voorts is met WVC overleg gevoeÍd omtÍent opleidingen, topspoÍtcoórdinatoren
subsidietoewijzingen.
Met NOC*NSF is veelvuldigoverleggeweestover aangelegenhedenals: opleidingen. public relations, subsidies
voor NederlandseEuropa Cup vertegenwoordigers.daggeldvergoedingen
voor intemationals.
organisatievan en
deelnameaande Eurcp€seJeugdOlympischeDagen 1993.
Actie I0 voor 5, pleintjesbasketball,
Coachplatform.NBBverenigingsconsulente
n, spelregelwijzigingen,KÍasloterij.
SNS-geldenen modulering.Frits Brink heeft desgevraagd
medewerkingveÍleendaaneenforurndiscussieomtrenthet
Europeesbeleid en de regelgevingt.a-v. spoÍ.
Over rolstoelbasketballis uiteraaíd enige malen oveÍleg
gevoerd met de Nederlandse Bond voor Aangepast
Sporten (NEBAS) en met de International Wheelchair
Basketball Federation (IWBF). Het overleg met ondermeer lwBF-voorzitter Hans Tukker heeft er nog niet in
geÍesulteerddat onze Olympische kampioenen 1992 hun
goudenplak in handenhebbengekegen
Met de stichtingenHaarlem Bàsketball Week. All*Star
Gala en Huisvesting Bondsbureau NBB is hetjaarlijkse
bestuurlijkeoverleg gevoerd.Daamaastbestaanuiteraard
de nodigefunctionelecontacten.met name rond de evenementen.
Via de Stichting de Nationale Sporttotalisator (SNS)
zijn opnieuw gelden verworvenvoor bonds-en rayonactiviteiten, voor pleintjesbasketball,voor uitzending van nationale teamsen voor deelnameaan de Europa Cups voor
Nederlandseheren-enrolstoelteams.Constructief
wasopnieuw het overleg met het sympatieke Sportfonds Leo
van der Kar, waarvan ovedgens de naamgeverdit verslagjaaroverleed.
Met de Werkgevers OrgaÍisatie in de Sport (WOS) is
diverse malen overleg gevoerd over de CAO voor de
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. Eurochallenge \|innaressenRian. Miren, Rentke en Nynke overhandigenM:elf gehuldígd te aijn een chequeaon
Annesry h1Íenluliírwl. Het geld ís de opbrengstvan de deelttetnersbijdragenuit ttt RaebokBln(kTop Serics19q3.
Spon, maar vooLalorntrentde functiewaardering
en de
VUT en pensioenregelingen.
In dat kadeÍ is eveneens
olerleg geweestmet de Bond voor \ryerknemers in de
Sport (BWS). Een en anderheeft erin gercsulteeíddal de
medewerkers
van de NBB collectiefzijn ovelgea^nnaar
het pensioenÍbndsPGGM. De functiewaaÍderingkon helaas nog niet in zi.jngeheelworden afgerond; evenalsde
discussieomtrentde inschalingvan STK-medewelkers.
Het overleg met de National Federatie voor Werkers in
de Sport (NFWS) over de eventueleoprichting van een
oaganisatievoor basketballtrainers
heeftnog steedsniet td
l"nlrete resultirten
Ëeleid.Mer dc Bclangcn\ereniging
Basketball Arbit€rs (BBA) is informeel contactgeweest.
Veelvuldig contact daarentegenis wedezijds onderhouden met de nieuw opgerichteFederatie Eredivisie Basketball (FEB) en de Dutch Players Association (DPA).
Dankzij contactenmet het Bureau InternationaleMilitaire
SpoftwedstrijdenMinisterie van DefeÍsie (BIMS). is het
opnieuw gelukt om voor een aantaltalentvolle basketballers faciliteiten te verkrijgen gedurendede vervulling van
hun militaire dienstplicht.
Met Amnesty International is in 1993 samengewerktin
het kader van The ReebokBlackTop Series.Een deel van
de inschlijfgeldenkon door de NBB als giti wor{en overgemaakt.Dat gebeurdeop 5 maart 1994te Eindhoven tijdens het l?e NBB All*Star Gala. Ook voor 1994 hebben

IJ

NBB en Reebokbeslotenvoordit goededoel de opbrengst
aan Amnesty Intemationalover te nraken.
Op verzoek van het Nationaal Instituut Sport Gezondheidszorg (NISG) werkt de baskelballbondmee {an het
blessurepreventieproject 'Topteams'. Over diverse aangelegenhedenop hel terrein van basketballonlwiklelingen
opleidingen zijn contactenonderhoudenmet provinciale
sportraden - met namehet SteunpunlSponFlevoland - en
uitemard met nationale spoatboíden in binnen en bui
Ienland.Met name met onze Belgischecollegd'sis het
contactgeintensiveeld
en slaandiversesamenwerkings
projeclen op stapel.UiteÍaaÍd bestaatregelmatig contact
met de 'huisgenoot'-sportbondenvan hockey, wateNport.
hindbal en korÍbal.
Wij prijzen ons gelukkig iederja^r weer meergoedecommerciële contactenle kunnen onderhouden.Daàrbij noemen wij dit keer met name;Buva Sports.Converse,FIBAmagazine, Footl-ocker. Forelle, Full Courl Press,
Gatorade,Haas Sport. Indoorsporlcentrum
Eindhoven,
Kellerman Consultancy,MB Sporls Promotion.NOS.
Oad-Sportreizen,Pepsi Cola. Poner, Reebok,ScheldeIn
Iernational.Spalding.SUtsmaGroep.TROS/Veronica.
Vrumona. VSB-fonds. het Ur-kellanden de clubsponsors.
llret name van eredivisieteamsbij damesen heren.

F!.

Europese
KqmProenen

Zolangje er op Euromes-alsheren{eam
bij
pese-, Wereld- of
het EuropeesKampioenschaprolstoelOlympische Kampioenschappen
steeds
basketballde eerste
plaats.
(uli 1993)
netnietin slaagteerste
te wordenblijft internationale erkenning
In Europahebbendit
jaar 80.000spelers
uit,enterecht,wantdat
uit
zijn nu eenmaalde
l8 landenmeegedaan
wettenbinnende topaande ReebokBlacksport.Ook al presteer
Toppleintjesbasketball
je nogzogoedopclubtoemooien.
Perlandleniveau(endatdoende
verde dit een aantal
nederlandse
clubs),eenEuropese
op die alsbeloningmeemochten
titel of ho- winnaars
gervoor eenlandenteam
geefttocheenan- doenaande I e ReebokBlackTopEuroChalderestatus.Nu is het dan zo ver: na het lenge te Milaan. Ook een Nederlandse
OlympischGoudvanBarcelona1992be- BlackTopdelegatievertroknaarItaliëen
haalden
in BerliinzowelhetNederlands
da- keerdemetechtekampioenen
terug.

. RenskePeters,Mirea Raaymakers,Ritut Swinkelsen NynkeKuindersnu (t.l.n.r.) worden hier gehuldígddoor NBArookie Shaauille O Neal.
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I2E HAARTEM
BASKETBALT
WEEK
De Haallem BasketballWeek hield
weer!ele duizenden
mensenvunhuis
en harrd weg- Duizendendie kwa
rnenvoor de gezelligheid.spetteÍende
dunks.misschienook vq)r goedbas
ketballen in iedergevalvtu de Lu!lbulls. De NBB beslootoverigens
geengebÍuikte màkenvun de uitnodiging om de nationaleselectiete h
tcn deelnemen an de HaallernBasketball Week 1993.Nti ge\prekken
rnet de rneestbet(rkken eredivisieclubsmeentde basketballbond
dirthet
organisatie-comité
van de HBVy'ondef de huidigcomst4ndigheden
belcr
eenNederlandsclubteamzolrkunnen
uitnodigenen in 1994weerhetnatio
naiiltearn.

Antibcs Canoc
Mustang Zagreb
Canada-Mustang
IsÍaëlAll St.-Antibes
Crnoe-IsÍaëlAll St.
ZagrcbCanlda
Canada-Canoe
ZagÍeb-lÍaklis
Antibes Zr-qreb
JoventutClnada
Mustang-Israël
All S1.
IÍaklis-Antibes
CanoeJoventut
Canadalraklis
Cunoe-Zagreb
(nv)
Joventut-Antibes

Most Populàr Plàyer
David Rivers(Antibes)
Most Spcctacular Playcr
Mike Smith (Joventrt)
Topscorer
Mike Vreeswijk(Cànoe)

l. OlympiqueAntibes
2. 7 up Joventut
3. BC Zagreb
4. CunoeJei]ns
5. Canada
6. Iraklis
7. MustangJeans
8. IsraëlAll Stars

Akerboom trophy
Mike Vleeswijk(Canoe)
Toprebounder
Jeff Chambers(MustiLng)

tc

96 80
63 6'7
85- 83
77- 91
87 lJ2
91 99
'74-lO1
19- 73
92 79
78 89
93- 78
67 I l0
61 92
90 65
'78
75116 90

BUREAU

De centralerol die het NBB-bureau de laatstejaÍenis gaan
vervullen in de konkretisering van het bondsbeleidis dit
jaar opnieuw bevestigd. Alleen al bijna 60.000 brieven
passerenper jaar het secretariaatop weg naar hun adressanten.Het aantaluitgaandetelefoongespreklenbenadeÍ
de 14.000.Een relatief kleine groep bureaumedewerkers
voerl een bontecombinatie\an takenen uuli\ireilenuit
onderleiding van bondsdirecteurPeterNotten, met wie dit
jaaÍ een nieuwearbeidsovereenkomst
werd bereikt.De
professionelekem van de NBB is ditjaar versterktmet de
komst van de nieuwetopsportcoórdinatoren de aanstelling
van twee part-time projectmedewerkers.
De aanstellingvan de nieuwe topsportcoórdinatormocht
zich verheugenin eenbredebelangstellingvan ondenneer
clubs, media en enkeletopcoaches.Per I september1993
is uiteindelijk Hans van Egdom in deze functie benoemd.
Tot zijn belangrijkstetaak behoon het mede vorm en uitvoering geven aan het NBB-topspoftbeleid.met name de
coórdinatievan het NationaalJeugdPlar,.
Eveneensper I september1993is Jos Kuipers werkzaam
als projectmedewerkerPleintjesbasketball.Deze aanstel
ling is financieel mede mogelijk gemaaktdoor het Ministerie van WVC. [n december1993 is Monica Visser aangesteld als projectmedewerkerModulering Opleidingen.
Zij is belastmet de uiteindelijke implementatievan de ge
sopleidingen.
moduleerde
op/et ran NBB-tririner
Bovendienis een aanpassing
gekomenin de aansturing
van de vijf STK-functionarissenvan de NBB. Na Bondsraad overleg met de vijf NBB rayons is beslotendeze
STK-ers meer onder centmle rcgie van de bondsdirecteur
te plaatsen.Op basis van eenjaarprogrammazullen deze

medewerkeÍs minimaal 507o van hun tijd bestedenaan
(rayonale)vertaling van nationaleprojectenen campagnes,
l e r $ i j l d e o \ e r i g et i i d b e n u tk a n \ o r d e nv o o r : e r r i c ea a n
rayonsen clubs. Het ligt in de bedoelingom deze aanpassing na een proefperiodeper I januari 1995definitiefdoor
te voeren.Mede met oog op deze nieuwe werkwijze hebben de STK functionarissenen enkele stafinedewerkers
gevolgdbij de CanadeesDavid
eenSportmarketing-cursus
G. Wilkinson.
Als gevolg van de toenamevan het werkaanbodop het
gebied van Basketballontwikkelingen Opleidingenis
STK functionaris Pieter Kodde vanaf najaar 1993 vrijge
maaktom paÍ-time de verzorgingop zich te nemenvan de
reguliere taken op het gebied van opleidingen binnen de
NBB,
AnnemiekeGravelandis
per I juni 1994benoemd
tot medewerker Communicatie. Zij volgt daarin
Marjon Geuns op, die - na
ruim vierjaaÍop het NBBBureau werkzaam te zij n
geweest - naar de veÍenigde Statenemigreerde.
Dit seizoen heeft Tom
Delfgou een stagevervuld
in het kadervan zijn studie
aan het Sportmanagement
Instituut te Croningen.Na
een korte introductiepe-

16

,9*

$

Íiode heefl hij zich met name toegelegdop de samenstelling van een brochure Jeugdclinics. organisatierandproSrammatijdens het All*Star Cala 1994en ondeÍsteunende
activiteitenten aanzienvan NBB \.erenigingsconsulenten.

hand liggen voor wie op hel NBB-Bureau werkzaamis,
Het procesvan functiewoardering
is dit jaar afgesloten,
mel uitzondering van de STK-functionarissen-VooÍ deze
groep is nog een extru overlegrondenoodzakelijk gebleken,

Nauwe samenwerkingmel WOS en BWS heefl ertoe geleid datpeÍ I j nuad 1994de NBB-medewerkeÍscollectief
zijn ondergebrachtbij het pensioenfondsPCCM.
Eveneens
is ditjaar v(xn het eeÍsleen"vademecumNBBBureau" uitgebÍnchl.mel dr rin richtlijnen voor de werkzaamhedenvan NBB-medewerkeÍs.Dit boekwerkjegeeÍi
de medewerken antwoordop vr{gen die het meestvoorde

OVERZICFíÍ
NBB.ruBUCANES
l9<r3lrw4
NBB"ruBUCANES
. HandleidingJurytafel(2e gewijzigdedruk,
aug.93)
a Lijst van van krachtzijndetrestuursbesluiten
ínov.93)
(dec.93)
. Spelregelboekje
Mini-Basketball
. NBB-handleiding'Jeugdclinics'
(an.94)
'Hetoprichtenvaneennieua NBB-handleiding
(feb.94)
we basketballvereniging'
t Vademecum
NBB-Bureau(mÍ.94)
. NBB-handleiding'Basketballkampen'
(un.94)
I NBB-handleiding'Orgaoisatie
JeugdTrainer
Basketball
cursus'(iun.94)
a NBB-handleiding'Organisatie
T.ainer-AcuÍsus'0un.94)

JAANU'KSI
UÍTGAVEN
NIB
(aug.93)
. NBB-Competitieboek199311994
a NBB-Competitieboekrolstoelbasketball
(aug.93)
(sep.93)
. NBB/FEB-Seizoergids
1993/1994
. NBB ,aarveÍslag19971993(sep.93)
(okt.93)
. NBB Adressenboek
a ProganimaboekFinal FouÍ nanaen (oh,93)
. ProgÍammaboek
NBB All*Star Cala (mrt.94)
FOTDERS
e.d.
a De belangrijkstespelregels(2e gewijzigdc
&uk. nov.93)
. Mtuibasketball(2e gewijzigdedrulq nov.93)
(2e gewijzigde druk,
a Passerellebasketball
nov.93)
. De ge$chiedenis
vanbasketball(2e gewijzigde
druk.nov.93)
. The ReebokBlackTopSeries(3e gewijzigde
druk, apr,94)
a BasketballSchoolLeague& PepsiPlay Offs
(apr. )
. NBB-Basketballshop(mei 94)
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Functionorissen
overzicht

per30 iuni| 994

BONDSBUREAU
PeterNotten
Wim AscheÍman
Noël Cimmermans
Hans van Egdom
Marloes Gebuijs
Marjon Geuns

-

AnnemiekeGraveland Jan van der Haar
Eef Halewijn

-

BrendaJames

-

RenateKlomp
Pieler Kodde

-

Thea Kroeze

-

Jos Kuipers

-

Hdns Nieboer
Man van Ooijen

-

Jan ter Veer
Monica Visser

-

GÍeet Wink

-

StagiaiÍe

-

chlecteur
Íinancieel medewerker
STK-functionaris West
lopsportcoiirdinator
lig medewerker
secretariaatsmedewerker
(ím 30-06 94)
medewerkercommunicatie
(pef 0l-06 94.)
liga medewerker
medewerker
basketballontwikïeling
secrelariaatsmedewerker
er
Commissie van Beroep
secrelariaatsmedewerker
STK-functionaris Zuid en
medewerkeropleidingen
assistentfinancieel
medewerker
pr'(tect medewerkerPleintjes
busketball(peÍ 0l-09-94)
STK-functionaris Noold
STK-functionaris
AmsterddrÍ/Haarlem
STK-functionarisOost
p(iect medewerker
Modulering (per 07 l2 94)
secret riaat Tucht- en
GeschillenCommissie
Tom Delfgou
(sep.93jun.94)

. Anntrni,k, Gravelattd

. Hans van Egdom

MEDEWERKERS
MYON-&
DISTRICÏSBUREAUS
-

Miriam Breedveld
Sonja Beuckens
H. Krudde
Bob den Broeder
Hennie Dijkema
LawrenceMccriiy
lnge van Nielen
JouretteSoree
Gerda Sparreboorr
Rob WebeÍ

lzt idl
(Haarlem)
(NH.Noord)
(Amslerdam)
(Noofd)
(Amsterdam)
lZuid)
(Oost)
(Wesr)
(West)

Op l7 januari 1994overleedop 7l-jaÍige leeÍiud wim
Huitinga, die vele jaren voor district Noord-HollandNoord de administratievewerkzaamhedenverzorgde.
Voor Jos Kuipers (foto) wLrs93/94 het seizoenvan de grote veranderingen.Op I september1993 trad hi.j in dienst
vandeNBB alsprojectmedewerkerPleintjesbasktetb!ll.
In
december1993werd hij gekozentot Sponmanvan hetJaff
1993\,an 's-Henogenbosch.En op 5 maan 1994 nam hij
tijdens het NBB All*StaÍ Gala te Eindhoven afscheidals
inteÍnalional.

. Jos Kttipers
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TECHNISCHE
STAF
Toon van Helftercn
- Piet van Leeuwen
Henk Kelssens
- YolaÍde Kortlever
Wim Mekling
- SybeMelis
Ineke den Ouden
- Ben Ponsioen
- Gert-Janvan Rangehn)ij
RenéSpandauw
Renévàn der Wielen

. Toon v. Helrteren

MEDISCHE
STAF
- Sonja de Boer
Myrna van Elst
- JacqueJinevan Klarenbos
KeesMindeÍhout
- RenéMol
Frank Nusse
- JanVerhoeven
Ha|ry Wagemakers
- John lJzerman

. Win Mekking

TEAMMANAGERS

. René v.d. Wielen

CeesBurgert
- Ronlld van der Geest
Els de Groot
- KaÍel Hanse
Ed de Hoog
- Gitta Montanus
Rob Tuin

. Sybt Mtlis

COMMISSARISSEN
- JanBeneling*
PaulBokern
Gelard Halbemma
- Wim Hammer
i'
PietLeegwater
- Henk Nanninga
Cor Onrust*
- Jan van Renenl'
Rob Snijdels
- Jan ran Voorst
Bob Woudstra'i

. hlek( .let1Ouden

. R,ni Sf.ndnr*

t'=intemationale
commissarissen

. G.J. t,.R 1g?lrooi

. Yolund?Kortlever

PieÍ r'ífi1Leeuwen
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NBBAll*StorGolq 1994

Ook ditjaar kon het massaaltoegestroomdepubliek weer
genietenvan een dag !ol spektakelen gevaÍieeÍdbasketball tijdenshet NBB ALL*STAR GALA, zaterdag5 maaft
te Eindhoven.Het nieuweIndooÍSpoÍtcenÍ m bleekeen
prima lokatie voof dit jaaflijkse basketballevenement.
Het Gala opendemet de bekerfinalcsvan het rolstoelbas
ketball.dejongens-en de meisjesjunioren.
De bekerin het
rolstoelbasketballwas de inzet bij de wedstrijd nrssenBC
Velkerk en SC Antilope.BC Velkerk.vorigjaaf nog vef
rassendonderuitin de halvetinale.toondenu de steÍkste
te zijn en won met 60 .16van Antilope.
Daarnade finale om de Meis.jesBeker tussende tei]msvan
KDH/Stars en BV Hoofddory. AanvankeJijkbood BV
HooÍddorp goedeweerstand,maar naarmatede wedstrijd
vorderdezorgdede roLrtineen het talentvan de KDrUStars

Brkrrv)innd,I

hijJ,

. Bekerwinnaar bij tie jongefis junioren: Holiíluy Inn/

nh i\Jr\ ltI1i,'h n: KDH/t,tr.l
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. Manne AllSta':s

VrotrrettAll Stars

ervoor, dal de bekeÍ voor meisjesjunioÍen opnieuw in het
bezit van de KDwStars kwam (75-38).
Bij de finale om de JongensBeker stond een verrassende
finalist op het veld, namelijk De Schiestreek.Dezejongens
junioren spelen op het hoogste niveau in rayon west en
teams in
hebbenop weg naar de finale hooggeklasseerde
de Eredivisie,PSV/Almonte. Mustang Jeansen DAS, uitgeschakeld.In de finale ontmoettenzij Holiday Inn Akrides. De Schiestreekbegon goed, maar moest gaandeweg
erkennendat titelverdedigerHoliday Inn Akrides, de sterkere was (79-60).
De door de redactievan Full Court Pressgeselecteerde
All*Star dames en hercnteàms.waarin de top van in Nederland spelendebilsketballenihun opwachting maakten.
stredenlater op de dag tegen elkaar. De heren All*SlaÍs
NooÍd wonnen met 96-84 van de All*Stan Zuid. De dames All*Stars West wonnen met 70 69 \.an de dames
All*StarsOost.
Natuurlijkis eenNBB All'NStar
Cala nietcompleetzonder
het driepuntschietenen de dunking-contest.Het driepuntschietenbU de dames werd gewonnendoor Joke van der
Heuvel van BV Lisse. Bij de heren was MaÍco de Waard
van Mustang Jeansde driepuntkoning.
De dunking contest wordt meestal beheerst dooÍ de in
Nederland spelende Amerikanen. Levy \ry'yattvan Red
Giants toonde de besteen meest spectaculaiÍedunks en
won dan ook dez-econtestveÍdiend.

DomesAll*storTeom
Guards: Daphne Berends, Texim Tonego; Petra Weeda,
DVZGrasshoppers
Forwards:Carla Maas, KDH/StaÍs; Marie-JoséAllers.
DVZGrasshoDoers

Center: Sandravan Embric<1s.
Texim Tonego
MVP: Sandravan Embricqs, Texim Tonego
Heren All'Sbr ïeom
Glards: Larenzo Nash. BC VeÍkerk; Mario Bennes.BV
Haarlem
FoÍwaÍds: Mike Vreeswijk. Canoe Jeans/EBBC:JeÍï
Chambers,Mustang Jeans
CenteÍ Richard van Poelgeest.LnnècheCosmetics/BSW
MVP: Richard van Poelgeest,LanècheCosmetics/BSW

RookieoÍ the Yeor
Dames: Sonia Raaymakers,KDH/StaÍs
Heren: Brian Benjamin, BV Haarlem

Coochvon het loor
Dames:Theo Wouters, PÍisma College
Heren: Meindert van Veen. Mustang Jeans
Scheidsrechtervan het iaaÍ: Ton Rolvinl
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ledenbestond
Ontwikkeling
VooÍhetderde achtereenvolgende
seizoenboekt de Neder
landseBasketballBond een ledenwinst.Bedroegdie ledenwinst vorig jaar nog 6,57o,nu blijft de winstmargeop
ruim 37dsteken.
Iedenvan de
Alles bij elkaargoed om het record-aantal
NBB voorde derdekeerin succesiete breken.Het 50.000e
lid lijkt komend seizoente kunnen worden begroet.

;

n

In dejaren zeventig,toen in ons
land vele sporthallengebouwd
zijn, is de NBB gegroeid van
10.000naar ruim 40.000leden.
Vanaf 1980stoktedie groei. Tussen 1984 en 1989 vertoont de
NBB-ledenontwikkeling zelfs
eenlichtedaling.Sinds1989zien
we weer een ledentoename
van
42.000 toen naar 49.000 leden
nu.

sentoren

691"70
'70t"71
'73/"7
4
80t81

10.000
20.000
30.000
40.000
50.000

r tn t ^ r ê n

5etz<ren

72%
35.250

28%
13.750

42 "/"
21.000
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5etzgen

58 "/"
28.000
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leden
Yíinst

1989/t990 + 239
t99o/1991
t99t ^992
+ 788
t992^993 + 2 8 1 5
t993^994 + 1 5 2 0

winst
pe&enbge
+ 0,57o
+ 1.87o
+ 6,5'Io
+ 3,2Vc

Ook telde de NBB niet eerder zoveel Ml
ni s en /o\ eelandeÍejeugdleden.
Verderi\
het aendeeljeugdledenrehref hogerdrn
ooit te\ oren.namelijkin loraal57%.Ab.uluut daalde het aantal seniorenledenvoor
de vierdea(htereen\
olgendekeer.Van de
sportendejeugd
tussen16 en l9jaarbeoefent in ons land maarlief\t 2J pro.ent de
basketballspon.Basketballneemtdaarmee
eengedeeldevieÍde plaatsin na zwemmen,
fiet.enen r oetbal.Dat percentrgersbrj de
20 t/m 24jarigenreed:.gedaaldnaarq pri.
cenr(NIPO 1992).
Naar\uh lting beuefenen
400.000hndge
notenregelmatigde basketballspoÍt(Summo 1990).
Op dezeen de volgendepagina'swordt via
eenrantaltabelleninziehtggegeren in het
NBB I edenbe\land.Mel nameomd.rlde
ledenadministratie
nog steedsniet in alle
NBB-rayons geautomatiseerdplaatsvindt,
is het helaasnietgoedmogelijkeen volle
d i g e u i t s p l i t s i nlge g e \ e n ! a n l a n d e l i j l r
cijfer\ metbetrekkrng
totde NBB ledenop
bouw.

Seizoen Toiool
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t966/6',7
1967/68 8635
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senioren %
4962
5560
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r0llt6
10785
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11403
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102
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LEDEN
OPBOI,W
PER
30JUNI1994
Royon

Senioren*

Junioren

Kodetien

Pqsserellen

Mini's

ïolrool
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4614

Noord
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N-Hollond
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l6

t3l
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328
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2t37
969

141I
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2t6
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8925

r man
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1226
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48t

l52l
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2124

t26ll

. lotool
Hoorlem
. man

. lotool
Amslrerdom

. lotool

West

Oosl

. lotool

Tuid

* Senioreninclusiefrecreanten
enniet spelende
leden.
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I'ZSRonglilstvonde 20 grootsteverenigingen
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r989/90:
BV Orca's, Urk
ESTS Akrides, lJmuiden
Mustangs,Emmen
Hurricanes,Spijkenisse
Ceres,Emmeloord
Jumpers,Den Haag
PSV Almonte, Eindhoven
DAS, Delft
Leiderdorp
Red Stars,Soest
BV Hoofddory
Black Eagles,Rosmalen
New Stars,Nieuwegein
BV Amsterdam
Grasshoppers,Katwijk
Jugglers,Enschede
Uitsmijters, Almelo
OSG, Utrecht
Gunco, Rotterdam
BVO, Alphen a/d rijn
C1000 BOB, Oud-Beijerland
Juventus,Schiedam

t990/91
KBS/Orca's,
Urk
Bestmate/AkridesIJmuiden
Hurricanes,Spijkenisse
Jumpers,Den Haag
Mustangs,Emmen
OSG, Utrecht
Ceres.Emrneloord
PSV Almonte, Eindhoven
Uitsmijters, Almelo
BC Verkerk, Zwijndrecht
BV Hoofddory
BV Exact/DAS, DelÍi
DBV Rowic, Dordrecht
Selex,tsSW Weert
High Five, Tilburg
Red Stars,Soest
Zoebas,Zoetermeer
Dakplan/GOBA, Gorinchem
Black Eagles,Rosmalen
New StaÍs,Nieuwegein
Gunco, Rotterdam

433
325
294
291
28'7
285
272
266
258
255
254
226
222
222
222
22t
219
219
216
201
20'7
20'l

32'7
301
291
211
276
272
269
251

257
256
255
252
249
245
244
233
232
231

1992/93:
Prisma College, UtÍecht
BV Hoofddorp
Jumpers,Den Haag
Black Eagles,Rosmalen
Akddes, Umuiden
KBS/Orca's, Urk
Mustangs,Emmen
BC Verkerk. Zwijndrecht
PSV Almonte, Eindhoven
Hurricanes,Spijkenisse
DVZ Grasshoppers,Katwtk
ATC'65, Hengelo
Zoebas,Zoetemeer
Rowic, Dordrecht
BV Groningen
Crackerjacks,Amersfoort
Filtech Five, Tilburg
Jugglers,Enschede
Springers,Gouda
Selex/Bsw, weert

431
389
360
321
3r5
3ll
30.1
304
304
291
291
290
27'7
2'10
270
269
266
264
261
243

1993/ 1994:,
250
248
243
240
238
232
221
226
226
225
225
225

199r/92:
KBS/Orca's, Urk
OSC, Utrecht
Akides, IJmuiden
Jumpers,Den Haag
Mustangs,EÍnmen
Hurricanes,Spijkenisse
DBV Rowic, Dordrecht
Black Eagles,Rosmalen
High Five, Tilburg
Exact DAS, Delft

JuggleÍs,Enschede
ATC'65, Hengelo
BC Verkerk. Zwij ndrecht
Ceres,Emmeloord
PSV Almonte, Eindhoven
Uitsmijters, AImelo
Hoofddorp
Springers,Gouda
BOB Oud-Beijerlànd
Grasshoppers,Katwijk

3'75
342
315
300
Z8'7
280
2'74e
2'14
263
259
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Prisma College, UtÍecht
Hoofdorp
Black Eagles,Rosmalen
Jumpers,Den Haag
Celritas-Donar,Groningen
Akrides, IJmuiden
BC Verkerk, Zwijndrecht
PSV Almonte, Eindhoven
Mustangs,Emmen
Filtech 5, Tilburg
DVZ Grasshoppers.Katwijk
Crackerjacks,Amerstbort
Jugglers,Enschede
3-Es Piranhas,Amstelveen

ATC '65, Hengelo
BV Juventus,
Wehl
Hurricans,SpUkenisse
KTC, Haarlem
DAS,DelÍi
EastwoodTigers,Oosterhout

45tt
410
3'74
344
329
3ll
306
29'7
295
294
290
282
280
2',72
266
266
265
262
261
261

Notionolebeker
z16herenteams,29 damesteams,28 jongensjuniorenteams
en l4 meisjesjuniorenteamsnamendeel aan de Nationale
Bekercompetitie1993- 1994.
Nadat de eersteÍonde in poulevorm voor heren.damesen
jongensjunioren in de diveme rayonswas verspeeld.weÍden de oveige ronden via het knock out systeemgespeeld
tot aande hnales.Bij de meisjesjunioren
is directgekozen
voor een rondemet 12 teamsdie in een uit en thuiswed
stÍijd beslistenwelke 6 teamsmet de bekeÍwinnaaÍvan
1992-1993en een uitgelootteamde kwaltfinalesgingen
spelen.
Finoles
Bij de herenhaaldeChallengersuit Hoofddorpals enig
myonteam de halve finales. Daàrin weÍd echteÍ verloren
van Eredivisionist Red Giants. De anderefinalist kwam
voort uitde wedstrijdCBV/Binnenland tegenwSC. CBV/
Binnenlandwon verrassendv^n het team uit de Promotiedivisie. De finale tussenRed Giants en CBV/Binnenland
werd in een uit-en thuiswedstrijdgewonnendoor Red
Giants.
Bij de dameswon Texim Tonego in de halve finales gemakkelijk van DAS. DvzcrasshoppeÍs was in de halve
finales KSfVSecondDribble de baas.In een spannendefi
nale op 29 marrt 1994te UtÍecht won Dvzlcrasshoppers
de bekeÍitel ten koste van Texim Tonego.HiermeebehaaldeDvzcrasshoppers het rechtom volgendseizoenin
de Liliana RonchettiCup te spelen.

. Een gespiertlduel: Chan xrs rersusJohnsott.
:.ihrijr ing r our de ELrÍopicup\ oor Beler* innrrrs en een
bewijs van deelnameaan de HaarlemBasketballWeek
1993.
Op 30 en 31 oktober 1993 vond in Den Helder de eeÍste
Final Four Heren plaats.De deelnemende
teamswaren
Lanèche Cosmetics/BSW,Canoe Jeans/EBBC.Mustang
Jeansen RZG,/Donar.
In een Íedelijk druk bezochtesporthalQuelderduynwerd
Mustang Jeanswinnaàr van de Final Four.

Nqtionole Beker voor Rolstoelbosketbqllieqms
Hieraannamen 12 teamsdeel.In de voorrondewerd in vier
pouleshet aantalteamsteruggebrachtnaar acht. In de
kwàrF en halve finales werd volgens het knock out sysBij dejongensjunioren werd reedsin de achtstefinales de
teem gespeeld.Uiteindelijk bleken BC Verkerk en SC
finalist van vorigjaar, Mustang Jeans,uitgeschakelddoor
Antilope de sterksten.Deze teamsspeeldentijdenshet
het rayonteamDe Schiestreek.De Schiestreekbleek ook
NBB All*StarGala 1994te Eindhoven de finale. BC Versterk genoeg om vervolgens PSV/Almonte (latere kam
pioen JongensJunioren Eredivisie) en DAS uit te schzLke- kerk liet opnieuw zien de sterkstete zljn en veroverdede
len.ln de finale,welkevolgens'traditie'gespeeld
werdop
bekenitel.
het NBB All*Star Gala (5 maart 1994 te Eindhoven)ont
moetteDe Schiestreekhet team van Holiday Inn/Akrides.
de bekerwinnaar van 1992-1993.Hier moest De Schie
streekhet hooid buigen voor Holiday Inn/Akrides,dat duidelijk aantoondede sterkstete zijn.
Bij de meisjesjunioren kwamen de llnalisten voort uit de
duelsBV HoofddorptegenHSVB Harenen BC Vlissingen
tegenKDH/Stars.Tijdens het NBB All*Star Gala op 5
maan 1993te Eindhoven namenBV HoofddoÍp en KDH/
Starshet tegenelkaar op.
Voorde derdekeer in successieveroverdehet sterkemeisjes teàm van KDFVStarsuit Den Helder de Nationale Bekertitel.
Finol Four Heren Eredivisie
Voor het eerst is in de Heren Eredivisie voor een aparte
vorm van bekercompetitiegekozen.In een competitie,
voorafgaandaande regulieÍestÍijd om het landskampioenschapcompetitierpeeldende I0 Eredivisieterm..regio
naal verdeeldin twee poules, om plaatsingvoor de Final
Four. Op het spel stondhet verkrijgen van het recht op in-

PepsiPloyOffs
ln s menwerking met ÍiisdrankengigantPepsi-Colazet de
NBB een progÍammaop voor scholierentussenl2 en l9
jaar. Basketballkent onderde schoolgiLande
jeugd sinds
heI ontstaanvan hel DrearnTeam' een groeiendepopula
rireit.B sketballis dynamischen hcefteenlife-rtyleachtig imagodatgoedbij Pepsiaansluit.
De relatietussenPep
si Colaen de NBB daleeÍ vanbcgin 1993.Pepsihad toen
haaÍnaamverbondenlan het All*Sta| Gala,daalnavolg
de de Magic'Johnsr)nk)ur die dooÍ Pcpsi gesponrord
werd.de HBW 1993.hel NBB All'rStarGala I99,1en nu
de scholencompetilie.
De NBB pfobeefimcI hct scholenpfojecteen rantiil doelenbereiken.waarondeIeen brede
loegarlkelijkheid
td basketblllvooÍ dcjcugd en hetstinlulerenvan schoolbaskelblllclubs.
Het scholielenploject
van de NBB !ooÍziet in docentenh r t ' d l e i d i t r g e. p
t ro. r ' t - k ( n n i . n u l ' i ri !l .i n r . : . l. , , errl , \ , r e n
erl
eenconpelitie.Dezecompetitiemoetuionondenin ÍegionalePepsiPlayOlïs in januarien lèbruari 1995en de Na
tionalePep\i Play OfI.\.die op l7 maart1995woÍdengeregeling. nuàr wel met dien verstandedat het niet de behouden.Het pr-ojectsluit goedaan bij de visie van Pepsi doeling is dat he! tot éénjaartje bepefkt blijft.'
on1wÀl actieverna{r dejeugd toe te garn- Volgens marketingrnanager
Willem-JnnRotevàn Pepsi-Cola
is de relatie Voof Pepsiis het sponsorenvan een dergelUkecompetitie
lussenPepsien baskel
i e t sn i e u w s . ' W e w i l
brll duidclijk. He1
den iets doen wat norvande scho
sponsolen
male advertisingniel
lencompetitiehiiakt. alkan Eenereren.Toen
dus Role. iI1op de kreel
kwam de NBB met het
'Pepsi,the choiceoí a
idee van de scholen
new generation'. Er
colnpetitie.Bepalendis
zijn twee voornameci
vooral de hele sÍèerom
teria voof eenprojectof
zo'n competitieheen,
idee om td sponsoring
de Amefikaanse uiI
over te gaan.Hel moet
straling.Dat we daafbij
Arnerikaans
zijn en het
voor samenwerklng
moet jong' zijn. Bas
met de NBB kozen,
ketballvoldoetaanbeispreektwaI mij belreÍi
de. Hoe lang hel provooÍ zich. Als je binjecl precies gaat lopen is nog net le zeggen', meldl
nenje maÍketingsll-utegie
kiest voof een bepaaldesport.
direcleuf PeterNotten van de NBB. 'Het is een openeinde- dan noet je een goedereliltie hebbenmet de velantwool.delijke bond".
Over de keuzevooÍ bilskelbaliwil Role het volgendekwi.jt.
'Ndluurlijkhaddenwe ook kunnen
kiezenvooÍ honkbal.
net als basketb4lleen oer-Amedkaansespon. Eén van de
grole voordelenvan basketballvinden wij dat het door
zoweljongensals meisjesbeoefendwordt. Honkbal is toch
meeÍ een typischemdnnenspol't,dameskiezen over het rlgemeenvool sotlball.Er zUnook vaouwendie voelballen.
maar dat is toch een ninderheid. Bi.j geen enkele Amer-i
lxrn\e .p,'rI i, Je r erh,,udrngjongen'hci\jc. /,' gun,lits
als bij baskelball.Daar koml nog bij dat basketballindoor
sport nummeÍ één is op Amedkaansescholen.Het derde
voordeelis daI heI basketballechlesteÍren.echteidolen
heeft.MeeÍ in iedergeval dan enigeanderespoÍ die me te
binnenschiet.Ook is het nog7rldatbaskelballveelmedia
gerichteris dan blvooÍbeeldvoetbal.Er wordt veel meer
gescoorden hel is veel sneller.BU voetbalzitje somstwee
keef 45 minutente kijken en dan hebje nog nietsgezien.
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De basketballsportheeftdaarbl als voordeeldat het moge
lijkhedenbiedt in de omlijstendesfeer.Om eenbasketballwedstrijd heenvinden vaaktal van activiteitenplaats.Ook
daarinkunnenscholierendeelnemen'.Het aantalteamsdat
dient te leveren, is aÍhankelijk
een scholengemeenschap
van het type school. Het voortgezet Onderwijs dient 4
teamsaf le veardigen:éénjongensleamen één meisjesreumin de leeftijdsklas.el2 t/m l5 juni en éénjongensteam en één meisjesteamin de leeftijdsklasse 16 t/m 19
jaar. De MBO scholenleverenmaximaal2 teams:éénjongens en één meisjesteam,
zonderleeftijdsklassen.
Alle
competitiewedstrijdenworden op de vrijdagmiddagentussen l5.m en 18.00-uur gespeeldin novembeÍ 1994.Tussenhalfjanuarien halffebruari 1995ontmoetende poule
winnaarselkaartijdensde spannenderegionalePepsiPlay
Offs. Het aantal deelnemendescholen is afhankelijk van
het aantal poulewinnaars.De regionale Pepsi Play offs
vindenop een vrijdag (10.00- 19.00)plaats.Nu afloop
worden alle deelnemersuitgenodigd voor een weergaloze
PeosiPanvl

Ffeebdlí.X"
PEF!51

lllm"m*lll

NJBtweeioorlolen..
De vooltgangvanhet NationaalJeugdPlan(NJP).
de noti
voÍm en inhoud
tie wxarin het jeugd-topbasketballbeleid
kijgt. wed in seizoen1993/1994grondiggeévalueerd.
Op
lcrzock van hct bondsbestuurondeÍzochtJohn Stuuman
gezamenlijkmet Hans van Egdom. NBB's nieuwetop
sport coórdinator.de vooÍtgang Vanhet NJP op zowel nationaal-alsrayonaalniveau.Op gr-ond
vangesprekken
met
de dircctbctrokkenen
van het NJP weÍdende veÍschillende knelpunlenbinnende uitvoeringvan het NJP zichtbaar
gemaakt.
Deze analysewas een goed veÍrekpunt voor de nieuwe
topsport(NJP)coórdinator.Hij kÍeegde taak om de stuÍing en de coórdinatievan het NJP nadrukkelijk terhand te
nemen.Om de gesignaleerde
knelpuntenop te lossenwerden op verschillende
niveausactiesondernomen.
Zo werd
PietBrouweraangesteld
alsNJP porteÍèuillehoudeÍ
in het
bondsbestLrlrr
en werd de betrokkel1heidvan de STK me
dewerkers
nlethetNJP in hunjaarplannen
vastgelegd.
Een
iinderebelangÍtke stapis gezetvia bijeenkomstenvan het
NJP comité.Dit comilé is het adviserend
oÍgaanvan het
jeugd(k)p)-bxsketball.
bestaande
uit bestuurders.
uitvoer
dersen coachesvanuitde rayonsen liga's.Ook werd speciaal voor de bonds-en rayoncoachestweemaaleenNBB
coachesplatÍormgeoÍgnniseeÍd.
Onderdevlagvande NationaleJeugdKampioenschappen
(NJK s) werdenin decembelin Haarlemhet Nederl.rnds
(NK) vooÍ de passeÍelleÍayonselecties
Kampioenschap
geoÍguniseerd.In mei werden in Groningenhet promotie
toernooiafgewerkt,teÍwijl in Bergenop Zoom het NK
voor passeÍelleclubteamsen in Veenendaalhet NK voor
kadettenclubteamswerden verspee]d.Afsluitend weÍden
in Soesthet NK voor kadettenÍayonselectiesgehouden.
Alle NJK's werden vtDr het eerstover minimaal twee dagen verspeeld.Op deze manier kregen de toptalentenvan
Nederlanddekansom hele wedstrijdente spelendie geleid
werdendoor de bestescheidsrechteAvan Nederland.aan
gewezel door de BSC. Daarnaastkrijgen dezekampioenschappensteedsmeeÍ bekendheiden uitstraling en nemen
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Binnentle NBB huissti I is eínll 1993dít onverp onwikkeld uLt NJ P -beeldrnerk
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. Hans ran Egdottr,coiidirutur ran het NJP
zij een vasteplaatsop de NBB agendain. Het NJP wint
steedsmeer aan bekendheid.Zo kÍeeg het NJP eind 1993
zij n eigen logo dat gebruikt wodt bij alle publiciteitsuirin
gen waaronderde vasteNJP column in bondsmagazine
Full Court Press.
Daarna^ststa^theI logo centraalop de NBB-promotiewagen die woldtgebruikt vooÍ NBB-evenementenwaaronder
de NJK's.
De betrokkenheidvan de verenigingenbij het NJP neemt
,'nk t,'e.Zo nrgrnirereneenrantelverenrgingen
intemrtinn J l ej e u g d l o e r n o o i ( nj e. u g d . l i n i u se n r e g i u r r i n i n g e n .
Daamaastsolliciteren een aantal verenigingennadrukke
lijk naarde statusvan bolwerk.
Voor het NJP is het belangrijkdat het komendejaar de
bekendheidvan het NJP bij de verenigingenverder wordt
vergroot.aangezienalleendoor gezamenlijk optredenvan
bond, rayons en verenigingenhet NJP tot een succesgemaakt kan worden.

Europese
JeugdOlympische
dogen
De AENOC (Associationof EuropeanNationul Oiympic
Committees)organiseerdevan 4 9.juli 1993de Europese
Jeugd Olympische dagen in ValkenswaaÍd.Het doel van
de JeugdOlympischeDagenis omjonge sportersin de ge
legenheidte stellen.door middel van een intemationale
ontmoeting,ervaring op te doen en zich voor te bereiden
op de Olympische Spelen.
Dejongensjunioren namendeel aanhet sterk bezettebasketballprogramma.
Zo'n 3000 atleten,aÍtomstig rit 44landen particeerdenin
dit evenement,waar vele sportenbeoefendwerden.
De jongensjunioren namendeel aan het basketballpro
gramma.

Eindstond
bosketboll:
1. Spanje
2. Italië
3. Griekenland
4. Slovenië
5. Kroatië
6. Litouwen
7. Turkije
8. Nederland

De NederlandseJongensJuniorcn sele(tie tijdens de EJOD

'91
,,Tenopzichtevan Brussel
vond ik de organisatieheel erg
goed. Toenwas ik slet'htseen
'rookíe',
nu aanvoerdervun de
pkteg en dan maakje alles veel
meeren betermee.de t'rgunivtie
en z.o.De prestatiesvttn de eigen
pkteg waren wel minder als in
Brussel,maar de gezellígheiden
de sfeer wasfuntustisch.
Nogmual,sbedttnkt!"
Atutvoerder Notionaul Olympisch
Jeugd Tearnot'er de Europese
Jeugd OlympischeDagen 1993.

Jeugdteoms
Jongens
Het Nederlandsjongens junioren team kan terugzien op
zeersuccesvolleactiviteiten.Onder leiding van de nieuwe
bondscoachHenk Kerssenskwam de selectie iedere
maand bUeenom zich vooÍ te bereidenop intemationale
toernooienin Frankrijk en Nederland.De j uniorenselectie
die deelnam aan de EuropeseJeugd Olympische Dagen
(juli 1993) te Valkenswaardwerd in maart 1994 middels
een "open" selectie-trainingaangevuldmet acht nieuwe
spele$.
Tot aan het afsluitendeBonduelle-toemooite Rijen werden naastde maandelijksetrainingenin Gorinchemdrie internationaletoernooienafgewerkt waarbi.jrespectievelijk
een tweede (IBG toernooi te Den Bosch) en twee vijfde
plaatsenbehaald(le Parijs) werden. Via een spectaculaire
interlandin Made waarin het Nederlandsteamverloor van
Ponugal.werd in Rijenop hetBonduelle-roemooi
mereen
le plaats,door winst op Ponugal in de finale, een prachtig
einde gemaaktaan een leerzaamen succesvolseizoen.

Het Nederlandsjongens kadettenteam had tijdens de
Haarlem Basketball Week de eer om als "clinicgroep" te
fungeren. Voor deze selectieeen unieke gelegenheidom
training te krijgen van buitenlandsecoacheszoals Mario
Blasone,Ken Shieldsen Ladell Anderson.Daamaastkon
de selectievan bondscoachBen Ponsioenzichprima voor
bereidenop de maandelijksetrainingen en het intemationale juniorentoenooi van BV Leiderdorp en de Spring
Cup in Huskvarna(Zweden).Met respectievelijkeentweede en vierde plaatstijdens deze toemooienwerd een goed
seizoenafgesloten.
Het "oude" Nederlandsj ongens passerelleteam sloot hun
jaar tijdens de HBW af met een oefenwedstrijd tegen de
leeftijd genotenuit België.
De "nieuwe" passerelleselectie,zoalsdie ieder.ja:uin de
cember geformeerd wordt, begon met een internationaal
toemooi in het BelgischeOostende.Na slechtsenkelegezamenlijketrainingsurenonder leiding van bondscoach

Oranje wint juniorentoernooi Flyers
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Collegetijdensde HtsW cn ccn lr'linings\tirge
te Tongeren
(B)ill gerelschap\an de lceftijdgenolen
uit Belgiècn Tuncsii. De nieuwe passefcllc
sclcclie.zoalsdie iedefjrll
in decembe.gcli)rmeerdwordl. begon levens nlct ccn
nicuwerssistenicoach.YollrndcKo.tlcvcr.In Den Hiritg
speeldede seleclichilllr ecfstcintcrni]tionrleloernrrrricn
hcl seizoenwerd aÍsesl()lentnel een 1Íniniog\\stngcin
Landsnleer.

-.-Wim Mekkingwerd nipl verlofenvtn België.Duitslanden
Engelilnd.Met trainingen.slrges cn een internittionarl
toernooite Den Haagslootdejongstenationalle
selectieirf
met een vierde plaats op het bekendeintcrnationaletoer'
nooi vaDReckling-hausen(D).

Meisies
Nr,/rJn\crb|jl In AmeÍikr i\ SybcMeli\ ('pnicuw:rjlnÊe
steldals bondscoach.
ditmaalvtn dc Nedeflandse
meisjes
juniolen selectie.Onderzijn leidingkwam de selectieiedereml:tnd bijeenom zich voor te b(rrciden
op o.a.het in
ternationrlejuniorentoernooivrul BV Leiderdoryin dccembef 1993.Tevenswerd in dezc maandmiddelseen
zeerdruk bezochtteopentraining nieuwelaleotvollcjunioren aande seleclieloege\()egd.Tijdens de tweedehelft
\an hel seizoenweÍd deeigeDonrenlun inlernationalese
niorcnt{}er
n,rrienin De Rijp rn Lu r,clnbul'teI Internrh' 'nalejunioÍenloemooien
in Bourgen Bresse(F)
en Rezé(F).
Bi.j de NederlandsmeisjeskiLdettenselecliewerd ook een
nieuwebondscoach
aangesteld.
RenéSpandauw.De eerste helÍi von hel seizoenwerd lfgeslotenmet ecn oefen
wcdstdjdtijdensde HBW legendejuDiofenefedivisiohisl
BV Leiderdorp.Met het internatioDirle
loernooi in Den
Hdilg en enkeletraininsstageswerd het seizoenafgeslden.
Darrnaasldedenspeelsters
vande kadellenselctie
leelvul
dig m(]e{an ctiviteiten\an het Ncdcrlandsjunioren
team.
HeI \)ude Nederlands
neisjespasserelle
teumonderlei
ding vanbondscoach
lnekedenOudensl(ÍÍ hetjaar f met
eenoelènwedstnjd
Pisma
tegendejunioren-efedivisionist
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Topsportligo
Met de instellingvan de Werkgroep"Vemieuwing Top'is
bàsketball een overlegorgaanin het leven geroepen
waarbinnenhet nieuwe topspoÍtbeleidgeÍbrmuleerdmoet
worden.Voor hetbestuurTopsport
Liga blevener de zorg
en de verantwoordingvoor de lopendezaken.zoals nationaleteams.competitieen evenementen.

Kampioenschapvan 1997 met tminingen en wedstrijden
tegen de besteclLlbteamsvan Nederland.Na enkele zon
dagtrainingenin de maandenjanua , februaÍi en maaÍt
nam het Nederlandsteamin mei en.juni 1994deel aantoer
nooienin het BelgischeAntweryen(AIBC) en het PoÍlugeeseOpofto en speeldedÍie wedstÍijden in Finland. Im
mers. het opdoen van internationaleefvafing was het
belangrijkste voor de verjongde selectievan bondscoach
NATIONATE
TEAMS
en recordinternationalToon van Helfteren. Met oveíwinHEREN
ningen tegei Jong-Griekenland.Israël All Stars,Finland.
heÍenteammaaktein novembel1993de
Het Nederlandse
Amerika All Starsen PoÍugal en verlies tegenBelgiè.
ccfste stappenlichting kwalificatie voor het ELlropees MarathonOil Chicàgo.Jong-lsraëlen Finlandwerd een

VanHelfterenkrijgt
selectiespelers
en
clubsopziin hand
Op litdru&lclitk \€r:!€k ván de
bandscoschtradende clubtel,n! op
vollê oorloSssterkt€ean. ZatcÍdrgHet is de N€dqlardse Baskcóal avond w!ÍdcÍ deÍhrh/c Ró dc
Bond en ,ekêl ook bondscoàch Bruin en H€in G€rdTÍielDrt|a door
Toon v6n Helft€.ene.fisl om met dê DoÉr-coach clen Pinasopg€steld,
t|alionale sêlectiÊuit ecn diep dd 2ondágmiddrgwa,'n Clrard Acle"
onhoog te kláutèrcn. Het zal €en Ícmrnr cn fuchaÍd van Pocllpe3l
rno€izaamproceswordcn, daaNan bii BS ween vàn de paÍtii.
is Toon van Helflêren ovcnuigd,
van HelÍterênnamde Íisico's dic
maar hii gaat hct S.vecht iÍ elk Àen ziin veiuaek kledden op de
kooplo€. 'Ik hebde spelersgewaar
Bcvalniel uit de weg.
Van Hclfiercr corfmnteert de schuwddat ze w€l ..ni n€deÍl8gen
clubs, die zcker wcl wccr e€ns zoudcn kunneí idc!5s!rcn. De
dwrrs zullen 8eo li88€Í als hel oc- clubÈan5 wilLn r|'els lievcr &n
f€ípmgÉInma nicl strookamet de wimen vrn de oationd€ plo.8. Gecl'rbbcl.ngen.
nadrukkeliik
mclzijn Iuklit heb il €ên ruime !€lecti. rot
b€leidsplannen.
lÁngzaámmur z€. mijr bcschil*in8 ên is het mogelijk
k€r wirt hij hct vertmuwcnvande vêel 3p€leri in rc ,ellen.'
clubsennicl in dêhalst€plaaBvnn
De bondscalch werd in de vier
d€ d{ro. hemgcs€lccteerdcspelers. oeíendue,s8ecoÍÍronreerdmct €en
Dc eelslchindemhis dc bonds. scrie tekonkominSenin ziin ploc8.
coachinnriddelrgepassccrd.
Hoi- 'Was it hel ctrstc w€ek{inde de
wel er nict di.ecr aanl€idingeas verdcdigin8 êen zo4enkindjc. in
o'n, na de bekersdiden de Final croningen Lwllnen plotselinSaanIiour,dc srd.tvand€comp{thic€en t'llende tekortkoming€n aan h€t
aanlalwckcn uit tê srêllt., kre€g qchl en Uoprc hervcrdedisendconVan llelÍls€n dat rcchgedasn.
Hii cepl in€€nswêerwel.'
wildc dcz€ pcriodebenutlênom
ïcvr.dcn slelde de bondscoach
zich in (c levcnin zi,n luncticen na dc laatstewcnstriid cn aan het lieÍ|. hoog. Dearom heeft hii nogal
zijn sptlcrsin toemooien
en o{Íen- einde van dc eersle trainingsstage wat wiiriSingen in de s€lecriea8n'
(iÍ w€crt) e€n stijgend€liin !ast- Sebncht. De dcnigers kregen hun
wedstijdenlc teÍen.
Aanvanlllijk íond e. ir Duits- 'led€reenwil 8r.ag spclenen de codsd, omdat zij in 1997, he( iaar
led een inlernalionaaltocmooi, m.tier wàarop '3 dan sp€l€n ge- waarin Ncdcdand op ,iin vrc€8sr
wàaryoorNede.la.dook uitgcno' tuigr van êen degelijk bcrcidheid weer zou krnrcn deêlnern.n .rn
digdwas.op het prolramna,maaf om m€€ le werten en van een B€- een bropec. Lampioen$hap, vdjt. elÍdcru.o werd dlr evenemcnl $€ldi8êinzet.Eris €enstre.pondc. wrl 4ke. Beênbjjdragc van belang
lan dc kalcndcfafgevo€rdVan hct v€rl€dengezet. Z*er van de rnc$ líunnen lcveren. Voons naHclÍrercnbeskJol
rocneenifltcnsicí kanlvandebondenvannijn Ïanr.' ken naandêliil€ srage, en deelÍarràiningJprogramrn
op lc zetten Van Hellle.en hÊeÍt dc slellige me aan de Haadem Bask€lball
ner óndermee.eenaantal(cstduels ind.uk da! ook de speles beRid week de.l uil van zijr beleid.
vooruanslaandc
van lJelíIercn hèdl ll)ct llcm
lc8cn
Nedrrlandsezijn het verlede.re vêBeten.'al k
eencn ande.nognict p.eLiesaÍ tc aangcd.onScn op ccn íaíbewiji
ln hcr ccFr( \veekcidc van d! bakénrn.DaaNoor;scr in hct vcr' \oor irrr prcrtigicuzc toêrnooi tLrs
s.rd in (]ntqlen Den lcdeí tc veeloud zter opScbouwd.sen Krlst cn Nicuwi.lar. Gis(€ren
ocíenpcriode
lleldcr (75.t?) cn rlaarlen'(96'99, fvíaafwe moet€nvoorkoncn dat er l,rceg hiire hore. dat dc organisatí!
na vcnensing)gesprcld!n veno. tebnkoningen i. de otlnisalic rcn nicls zicn in dcchalll( van dc
rcn. in de voorb'i! darcDdicndcn binftníuip3n. Hct zalbcslistnodiB na!'oDilc plo€8. vermocdclijk onr
Dínur (?alcrdrtívond.6.1.58voot zijn on dc vins.,rra. de pols rc d.r de bondscoach dan nict roir
kun.cn beschikkcn ívcr dc speleb
de CmningcÍs)cn tls W?.r! {zon.
da8niddas8+85 vrxtr<icl-i'nbur
Dc snbilies van Van llclíte.ti !.r l)cn llrkler. rrd N(ndhollandplo(8 r(.dic.d. d.ordc Ninst rn
ah
oc|l,trpin.crJ
rrililn{al
v(.rf
sc
de
roekomst
b('
Sers)
Van onre DashetbalÍned€*eÍfier
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de b-insl Four zeli een deelneÍ,lrs'
boeijs De oBanisadc zockr noe
twcc deelncmendc ploeÊenom lrl
vcld van achl tc complelcrcn
vcrmo€dclijk laal van llcliteren
hêternie{ bij zil1e.. 'Dcelnómc a.n
hctbemooi in llaa.l€n iso$ DecÍ
dan dé. rcden brlanS.ijk Hel toer
nooi hcell uitstrnlint en konrt volop
in d€ publicileit. Mct gocd spelkun.
nen we dc belanSstelling\'án no8c.
liile sponsorswctken. Mcr allr posilicv€ gcvolgcn vàfldiirn.
cno NcÉN:dle.diir,ó.
ooM' \cd.,
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werd Mustang Jeans verrassenduitgeschakelddooÍ
Lanèche Cosmetics en plaatsteCanoe JeansEBBC zich
via een spannendeserie van vijfwedstrijden ten koste van
BV Haarlem.
Ook de Ílnale (bestofseven) kendeeen spannendverloop.
LanècheCosmetics,dat zich maarnet als nr. ,l van de com
petitie vooÍ de play-offs kwalificeerde.behaaldein de zesde finale wedstri.jdde vierde overwinning (76 ?5.)en was
daarmeevoor het eerstin de geschiedenisvan de club
Kampioen van Nederland.

basisgelegd voor de volgendestappenrjchting mei 1995.
Nederlandkrijgt dan de mogelijklteid om Europeesweer
mee te tellen via een kwalificatie voor de EK 1997tijdens
de ChallengeRound.

COMPETITIE
Eredivisie Heren
De competitievoor de l0 eredivisieteamswerd m.i.v.
1993/1994ingrijpend gewijzigd. Overhet eerstegedeelte,
dat werd afgeslotenmet de "Final Four" op 30 en 3l okto
ber, woÍdt elders in dit Jaarverslag,onder het hoofd 'Nationale Bekercompetitie. verslaggedaan.Het tweedegedeeltebestonduit een volledige competitie,die, met name
waar het ging om de volgorde van de plaatsen2, 3, 4 en 5
i.v.m. volgorde van play offdeelname. een spannendslot
kende. In de halve finales van de play-offs (best of Ílve),
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Promotiedivisie
Wederom moesteÍ zich ttdens het seizoenuit de Promotiedivisieéén van de (16) clubs terugtreklen:Basketiers
'7Í
uit Zevenaar.Kampioenwerd Festo/BVV uit VooÍburg, dat met Psv/Almonte en Dunckers met grote voorsprongop de plaatsen1.2 en 3 eindigde.Festo/BVVen
Psv/Almonte zagenaf van hun recht op promotie naarde
Eredivisie.Als nrs. l6 en l7 eindigdenrespectievelijkPris
ma College en RotterdamZuid. Zij degradeerdennaar de
eerstedivisie.

EersleDivisie
In de eerstedivisieA werd GroeneUilen kampioen,in de
eeÍsteB. met straatlengte.M.S.V. Beiden verkregenhieÍmee het rechtop promotienaarde PromotieDivisie.De
nummers 2 uit beide afdelingen, Texim Tonego en
A.S.V.U., speeJden
om de derde
beslissingswedstrijden
PromotiePlaatsOfschoon A.S.V.U. aanhet langsteeind trok. was het toch
Texim Tonego dat promoveerde.om de eenvoudigereden

Afscheid vttttde htentulítr1.th Jos Kuipers, Chris van Dinlen, Rl;!-mondBottse,Marco de Waard en RonalclSchilp

dalA.S.V.U. afzagvan promotie.Gevolg van de terugtrek
king van Basketiers'71 was dat niet vijf maarvier teams
moeslendegmderen,te weten de nummers7 en 8 van beide afdelingen:BayloÍ Wildcats, DBV Arriba. AMVJ
Amsterdamen Schiestrcek.
Jongens Junioren Eredivisie
Deze competitie,waaraanvoor het eerst l6 teamsdeelnamen,weÍd na een spannendslot beslistin het voordeelvan
PSV/Almonte.Op de 16e. l7e en l8e plaatseindigdenrespectievelijk BV Leideldorp. AA Drink Flyers en Baylor
Wildcats. Omdat BC Shoolersen Onze Gezellen hun
plaatsechteropgaven,wasBuylorWildcàts het enigeteam
dat naarhet rayon degradeerde.
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Topsport
WERKGROEP
VERNIEUWING
TOPBASKETBATT
De in juni 1993 gepresenleerde
topspoÍtnotavan de NBB
"Eenheidin Verscheidenheid"werd doofde Federatievar
Eredivisieclubs(FEB) met gemengdegevoelensontvangen. Op sommige punten slond de Iopsportnotahaaks op
de gedachtendie binnetrde FEB leefden.Het bondsbestuur
was van mening dat bij de ujlvoering van hei topsportplan
de steunvan de heren-eredivisieclubs
onontbeerlijkzou
Ie komenoverdegezamenzijn.Om tot overeenstemming
)ijke aanpakvan het herentopbasketball
is. najaar1993.
door het bondsbestuur
een werkgroep vernieuwinglopbasketball ingesteld.
De werkgroep woÍdt geleid dooÍ een onaÍhankelUkvoof
zitter.Voor dezelastigetaakis Wirn van der'Molen,orgate Ede.bereidge
nisatiedeskundige
en gemeenlesecretaris
vonden. Daxrnaast bestaiLtde werkgroep uit: Henk
Kleersnijderen Pierre Robben (beidenbondsbestuur).
PeterNotten (NBB directeur),Hans van Egdon (NBBtopsportcoórdinator).Rob Tuin en Petervan den Boom
(beidenTopsportlig.l).PeIerVogelaaren Berendvan Baak
(beidenFEB). Henk Konings(namenseÍedivisiecoaches)
en Wim Franke (namensspelers/DPA).
<)n1doelslelDeze werkgroep heeÍi de taak meegekr-egen
lingen te fofmulerendie richling ge!en aan het vernieu

wingsprocesvan het heren-topbaskelball.
Vervolgens
dient een stappenplangepresenteerdte worden waarmee
de geformuleer-de
doelslellingengerealiseerdkunnenwor
den. Afsluitend 7al de werkgroepzwaarwegendeadviezen
uitbrengenaanhet bondsbestuurenhet bestuurvan de FEB
oler de te volgenkoersm.b.t.het her-entopbasketball.
Tot op hedenis er spmkevan eenmoeizaamvernieuwings
proceswaarbij de NBB en de "nieuwe-'belanghebbenden.
FEB en DPA, enigszinsaan elkalr moeten wennen.
Binnen de werkgroepwordt als eersteonderwerpde bestuurlijke organisatieshLrctll ur \ian hel topbasketballbe
handeldwaarovereind november1994nadeleuitwerkingen te verwachtenzijn.

$ES
FEDERATIE
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. De FEB en aleDPA, vertegenttoordiger.;\un rcspectievelijkheren eredivisie-organisaíiesen spelers,zeggenbeiden
het belang van het bttskclball norcp Íe hebbenslaan. Op defoto Peter Vogelaar (FEB) en Win Franke (DPA)

DomesLigo

BESTUUR
Doorexteme factorcn,is ernog niet veel vaaÍt in de uitvoeÍing van beleidsplannengekomen.Ook dit seizoenmerkte
de DamesLiga opnieuw het gemis van voldoendebestuursledenActiviteiten waarin het bestuuÍ Dames Liga wel energie
heeft gestokenzijn o.a. een vemieuwde opzet van de bekercompetitie.Komend seizoenzal de top vier van de da
mescompetitiein een Final Four om het recht op inschrijving in de Europacup (Liliana Roncheni Cup) gaan
strijden.
Daamaastondersteundede DamesLiga de uitvoering van
het NationaalJeugdPlan, waar de topspoÍcoijrdinator het
voorlouw Íoe nam.
De dit seizoeningevoerdeMeisjes JuniorenEredivisje
bleek een groot succes.Er zat wel een groot verschilin
sterktetussende bovensteen ondersteteamsin dezecompetitie, maarde teamszelfhebbendezecompetitie als zeer
positief ervaÍen.
Ten aanzienvan de landelijke competitie vtrcr dames senioren heeft het bestuurDamesLiga beslotenom de com
petitieopzetr o,'r hel seiuuen lqq4-lqq5 enig:.,/in\
le \^ijzigen. De Eredivisie zou andersmaar uit 7 tcams bestaan
en dit was voor de DamesLiga en de clubs niet wenselijk.
Om de top van het damesbasketballte verbredenis beslo
ten omdeTopdivisie in te voercn.Hierin spelenalle teams
die zich voorde Ere- en Promotiedivisiehebbeningeschre
ven. Deze l8 teàmszijn regionaalingedeeldin twee poules,waarin een hele competitie wordt gespeeld.De Topdi\ i s i e w o r d t a f g e . l L l t em
n e l e e nF i n a l F o u r .\ a d r i n\ r n
beide poulesde twee hoogstgeéindigdeteamsspelen.
Daarnawordt de Topdivisie opgesplitstin de Ere en Pro
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. De dameshebbenhLoteigen'HBWLje'. het FestoIntertt1tional DomesbasketballToemooi. Dil jaur werd het
toernooi al toor de negendemaal georganíseerden
\|erd londskampioenTexitnflorlego winnaar. Toch gitl
gen de meesteprijzen naar Clarrisa Davis van hetTurkse Galatasaray.
met 8 en met 10 teams.In de
motiedivisie.respectievelijk
Eredivisie wordt dan in een hele competitie om het landskampioenschapgestreden.In de Promotiedivisiewordt in
twee poulesook een hele competitie velspeeld.
Vorig seizoenwas al vastgestelddat de EersteDivisie niet
langer uit twee pouleszou bestaan,maaÍ in één poule van
l4 teamsde competitie zou afwerken.

COMPETITIE
Eredivisie
Gedurendehet geheleseizoenwas duidelijk dat Texim
Tonego het sterksteteam had. Ongeslagenbereiktedit
teamde finale vàn de Play Offs. KDH/StaÍs had het ditjaar
wat zwaarder,maar kwam na een beslissendederde wedstrijd in de halve finale van de Play Offs tegen BV Lisse,
wederom ter-echtin de finale van de Play OfÍi.In de Play
Offfinales won Texim Tonego thuis met 57 41 van KDIU
Stars.De tweedewedstrUdbràchtde beslissingrTexim
Tonego won opnieuw (65 54) en werd geheelongeslagen
landskarnpioen.
ln de Elite B-poulewas al gauw duideltk dat Olympia-/
BCA'60 het onderspitmoestdelven en zou gaandegraderen. Echter.omdat reedsbekendwas dat de kampioenvan
de Promotiedivisie,de runner up en nummer drie afzagen

\

I

Eerste divisie
ln de Ee.stedivisie A ontknooptezjch eenspannendestrijd
tussenBV Aris en Blue Stars.Blue Starswerd uiteindelijk
kampioen,omdat BV Aris een Íeglementairenederlaag
hàd geleden.ln de EerstedivjsieB werd WSC gemakke
lijk kampioen.Beide kampioe'renkomen volgend seizoen
in de Topdivisieuit.
DegradantenwaÍen:3 ES Piranhas(wegenstefugtrekking) en BC Dunatos.

Meisies
JuniorenEredivisie
. Bij de dumesging het kdmpioens(hup aar Teim.,fo'
ie8o, wadrnleede Haaksbergsedames |oldeden aan de
venNachtingvan r)elen.
van promotie naarde Eredivisie,kon Olympia,ECA'60 in
de Eredivisie blijven.
Promotiedivisie
Met overwicht werd Canadianskampioen. Net als bij de
andereteamsin de Promotiedivisiewas de bereidheidom
te promoveÍennaar de Eredivisie niet aanwezig.Holiday
Inn/Akrides degradeeÍdenaarde EersteDivisie. De andere degradantwas BC Verkerk. dat wegens terugtÍekking
uit de DamesLiga verdween.

. Captain Daphne Bercnds

De eerstejaaÍgangvan de MeisjesJLlniorenEredivisiewas
een groot succes.Ondanksde somsSroteverschillenin de
wedstrijduitslagen.ervoerende clubs deze competitie als
zeer positief. KDll/Stars zegevierdezonder enige moeite
en mochtenzich de eerstekampioenvan de Meisjes Junioren Eredivisie noemen.De meisjesteamsvan Texim Ton
ego, BC Lelystad en WVGV haddenveel moeite met het
niveau van de landelijke divisie. Dezedrie teamsproberen
het komend seizoenweer in het Íayon.
Bij de indeling van de competitiesvoor het volgend sei
zoen,mag het na lezing van bovenstaandrelaas,duidelijk
zijn dat de toekomst van de Iandelijke divisies damesbas
ketball steedszorgwekkenderwordt.SlechtsTinschlijvingen voor de Eredivisie.De Promotiedivisietelde 12 inschrijvingenen de Eerstedivisie had er 14. Toen trok
Tonego2 (Promdiedivisie)zich terug en later ook nog
RotterdamZuid (Promotiedivisie).Er resteerdennog
slechts l7 teams voor Ere- en Promotiedivisie.BC Shoo_
ters (Eerstedivisie) vulde de Topdivisie aan t(Í 18 teams
en HBV/Jumpers(sollicitant)bezettede opengevallen
plaarsin de Eerstedivisie.
Nieuw, naastHBV/Jumpers (Den Haag), in de landelijke
Eerstedivisie zijn: The Jugglers(Enschede),GroeneUilen
(Groningen)en BC Vlissingen.
Bij de Meisjes JuniorenEredivisiebleek het een probleem
om opnieuw een divisie met 16 teamsrond te krijgen.
BZ'72 moestzich terugtrekkenen slechts2 rayonkampioenen wilden promovercn.namelijk BC Vlissingen en Waddinxveen Flyers. Het bestuurDamesLiSa besloottoen om
komend seizoende MeisjesJuniorenEredivisiemet l'+
teamste verspelen,

)
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ding op het fysieke speldat in Arad gespeeldzou worden.
De eerstewedsrrijd van de ChallengeRound ging verloren
tegenhetgasrland
Roemenië(72-52).In eengoedetweede
wedstrijdwerd verdiendgewonnenvan Sloveniëí65 56).
De derde wedstrijd verloor Nederlundnipt van polen (60,
58). De wedstriidtegenRuslandi,,er êénom nietgiruwlc
\eÍgeten.Een hechtteamhaaldetlles uit de kast en een
terechteoverwinningwashet resullaat(75,60).De laalste
wedsrrijd tegen de Oekraïne w{s helaasniet de besteen
leidde k)t verlies (59-42). In her irlgemeenkan worden ge_
zegddat het Nedeílandsteamabsoluurniet weggespeeld
werd en t(Í op het lÀiitstemomenl heeft gestÍedenvoof
kwalificatie.
Tijdens dit toernooi speeldenpetru Weedaen yoet Lewis
hun 100steinterlandvoor het Nedeflandsream.

t

I

. Carla Ma(r

I

I

NATIOMI.ETEAA,I
Domes senioren
Dit seizoenkreeg hel nationaaldlmesteamde kans om
zich te plaatsenvoor het EK 1995.Het scheeldeniet veelmaar anmei 1994.tldens de ChallengeRound te Arad in
Roemenië.heeft de selectiezich nel niet kunnen kwalifi_
ceren voor dit EK. Op de laatstedtg werd ruim verloren
van de OekÍaïneen de Russinnenwonnen zeer verrassend
van gastlandRoemeniê.Daarmee viel het doek voor het
Nederlandsleam. Komend seizoenzullen de damesweer
van onder af aan moetenbeginnenmet de C_kwalificatie.
De voorbereiding van het Nederlandsdamesteumbeeon
mel de iranstelltngvan tle nieuwehrndscoachRenévan-der
Wielenen ossistenÈcoach
SybeMelis.In decemberI993.
tijdens het Festo Intet.nationaulDamesToernooi te Lisse.
eindigde de incomplete selectieop een vierde plaats. ln_
compleet. omdat de internationals van Tonego met het
elubteammeespeelden.
Van der Wielen begonmet frissemoeo aan nel team te
bouwen. Margreet Visscher en Daphne Berendskeerden
terug in het team.In de voorbereidingsfaseop de Challenge Round speeldehel team twee maal tegen Duitsland:
éénmaalwinst en éénmaalverlies was het rcsultaat.Daarna won Nederlandin Haaksbergenen Goor twee maal ruim
van Bulgarije. Op hel Galabovtoernooiin Bulgarije ver_
loorhet team alle wedstrijden.dit keer ook van Bulgarije.
De laatsteoefenwedstrijden,in HongarijetegenHongarije.
werden ook verloren, maar bleken een goede voorberei. Petra Weeda en yoet Lewis: lO0.\ ihterna
onu
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Op 24 mei 1994 hield de RolstoelbasketballLiga dejaar
lijkse Ligavergadering.Deze vergaderingwerd voorafgegaan door een Ledenberaadop 12 april waar in de eerste
plaatshet concept-beJeidsplanaan de verenigingenwerd
voorgelegd.Hiema is dit aangevuldmet opmerkingenuit
die velgaderingen voorzien van enkele door de NEBAS
geplaatstekanttekeningendrrcr de Ligavergaderinggoed
gekeurden uun het Bondsbestllurirangeboden.De bedoeling is om de nota in 1995op de ledenvergaderingvan de
NBB aande ordete stellen.

Deze commissiebestondgeduÍendedil jaaÍ uit voorzitter
Hans Vorsteveld(tevenslid van de tWBF Classilication
Committee). secÍelaris Frits de Jong en de leden Harry
WagemiLkers.Piet van Leeuwen en Ma{a van Leeuwen.
De heren Wallaart en Vooílhuizen woÍden door de huidi
ge commissieopgeleidom in de toekomsteveneens
klassekeuringente kunnendoen.zodatde Liga kan beschikken
over Íedelijk over het land verspreidwonendeklassekeurders.

De doelstellingen
die het RBL-bestuurzichhitdgesteldin
hetjaarverslag1992-1993.namelijk:
- het verstevigenvan de bundenmet de verenigingen.
- fondsenwerving,
- kadenorming.
- het verstevigenvan de contactenmef de NEBAS,
- het vormgevenurn een nieuwe compelitie opzet.
- de aanpassingvan het wedstrijd ReglementRBL,
zijn in alle facettenvoongezetc.q. afgerond.

COMPETÍÍIE

In hel kadeí van het verstevigenvan de bandenmetde verenigingenis een aantalclubs bezocht.Bezoekenaan
clubs die nog niet aan de beuÍ kwamen. volgen nog. Met
dezebezoekenwordt medegepoogdeenstartte makenmet
het komen tot een sterkte-zwakteanalyse,inventarisatie
van het aan(alverenigingen(waar en hoeveel leden). alsmedede opbouw van het ledenbestandnaarleeÍiijd en ge
slachl. Tevens wordt onderzochtwaar rolstoelbasketballspon wordt beoeÍènd buiten de reguliere competitie
om.
ln samenwerkingmet de NBB heeft de NEBAS een promotiefoldeÍover rolstoelbasketball
uitgebracht.Ook wordt
er met de NEBAS gewerkt aan een sporttechnischhandboek.waarvannaarverwachtingin 1995het eerstedeel zal
verschijnen.
DooÍ leden van het bestuur werd deelgenomen aan de
scholing "PR en Sponsoring" die onder auspiciënvan de
NEBAS werd gehouden.
ln hel kader van de stimuleringsaktiviteiten
is de NBB
dooÍ de gemeenteAmsterdam in de gelegenheidgesteld
om op 19decemberin Amsterdameen 'Damesdag'te houden.
Hieruit werden opnieuw kandidaten gevonden voor het
NederlandsDamesteam. Dit was de tweede maal dat het
RBL bestuurdit initiatief nam.

'divisies(=
De competities
werdengespeeld
in "open
zonder punten) en puntendivisies.In de eredivisie en de pro
motiedivisie werd met punten gespeeld.terwijl de eerste.
tweedeen stimuleringsdivisieopen divisres waren.
De Eredivisie ging met 7 teamsvan s(!rt, een team meer
dan voorgaundeseizoenen.EÍ haddenzich 8 te:irnsingeschreven,maar ISA zag zich genoodzaakthet eersteteam
terug te trekken. Het blijft het strevenvan het besruurom
tot een eredivisie van acht teamste komen.
Er werd een hele competitie aÍgewerkt.Eindjanuari volg
de een splitsing in een kampioens-en een degradatiepoule. Ieder team werkte in dezepoules nog 6 wedstrijdenaf.
De beslissingin de kampioenspouleviel in het luatste
speelweekend.Antilope - BC VerkeÍk moesfde beslissing
brengen.ln een zinderendewedstrijd lrok BC Verkerk aan
het langsteejnd en werd kampioen.In de degfadatiepoule
werden leuke wedstrijden gespeeld.Het onderlinge verschil in al die wedstrijdenwas niet meer dan 8 punten.
De bekercompetitieveÍanderdevan opzet.EÍwerden eersl
voonondesgespeeld.
De verenigingen
Basketiersen ArrowVRowic verzorgdendeze vooÍÍondes.De finàle weÍd
tijdenshet NBB All*Stur Gala | 994 gespeeld.Een primeur. Bekerwinnaarwerd BV Verkerk.
De inschrijving voor de promotiedivisiewas vrij. l0 teams
slÍedenom hel kampioen\chap.
Nadatde competitiewas
afgewerkt.haddende vereniSingenAntilope II en Assist/
DOV evenveelpunten.Er volgde een beslissingswedstrijd
in Amersfoort (met medewerking van de vereniging
GSVA). Deze werd gewonnendoor Antilope Í1.

Ben Klerks is totbondscoachvan het NationaalJeugdteam
benoemd.Het isde bedoelingdat Ben Klerks slan met een
jeugdplan,dat aansluitop het NationaalJeugdPlan.
De fondsenwervingblÍft sterk de aandachthouden. Aan
kadervorming,
zowelop scheidsrechters-alsoptrainersniveau,zal wederom veel aandachtworden besteed.
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l0leamsom hetkam
In de eersledirisic sÍedeneveneens
pioenschap.
Basketiers
en ISV Hcngeloeindigdengelijk.
was noodzakelijk.De veÍeniginE
Een beslissingswedstli.jd
HanzeStal'suil Wfinsveld nam de organisatieop zich. Na
wedst{d won ISV Hengelo.
eenspannende,
De tweededivisie bestonduit een A en eenB afdeling.De
deelnemendeteamswaren zoveel rnogelijk naaÍ regjo in
gedeeld.ln de tweededivisie A werd KameleonKampioen
en in B was BragSartsde nr I.
De Stimuleingsdivisie werd in twee poulesgespeeld.bei
de zoveeJmogelijk regionaalilgedeeld. RVBM en Woo
dy Blues werden kampioenLopende het seizoenwerd mel medewerking van Rayon
West een uilslagen/standenbulletin uitgegeven.
Gedurendehet speelseizoenverschenende uitslagen van
de bekeren EÍedivisieop teletekstpag. 698. Alleen met
medewerkingvan de clubs kan dezeinlbrmatie up rc-date
ztJn

TEAMS
NATIONATE
HEREN
In de voorbereiding op de Wereldkampioenschappenin
1994wordt
Edmontonin Canadavan l9julitot l augustus
afgeweÍktdoor de
eenintensiefvoorbereidingsprogramma
EuropesetitelhoudeÍ.
Vanaf februari 1994 zevencentraletrainingen,afwisselend
in Dordrechten Zwijndrecht. Van I td 4 april een inlerna-
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tionaitltoumooi in Tours. Ffankri.jk.op 28 en 29 nlei in
Dcn HelderinterlandstegenDuitslanden van 16.junitot
in Franklijkincl. tweewedstrij
l9juni eentrainingsstage
den tegenFrankrijk.
To1 slot werd in Engelandop 2,125 en 26 juni in Stoke
Mandeville een bemooi afgewerktmet wedstri.idenlegen
Engelanden Zweden.Beginjuli staatin Doímund nog een
inlerland tegenDuitsland op het programma-

DAMES
op de World Cup, \,an4 tot l4 augustus
Als vooÍbeÍeiding
in Stoke Mandeville, Engeland,werkte de Europeselitelhouder d4meshet volgende programmaaf:
Vanaf febr-uaril99zl vondentien centlaletminingenplaats.
afwisselendin Aalsmeer en Amslerdam.Op 2{l mei werd
aan een tournooibij Devedoin Nunspeetdeelgenomen.
teÍwijl meI de Fransedamesvàn I I tot l3juni in Dordtechl
hainingsstagemet drie interlands
eengemeenschappelijke
werd afgewerkt.Alle dde wedstrijdenwerden gewonnen.
De voorbereidingwerd afgeslotenmet een stageweekeind
in het Roessingh(8,9 en l0juli), waarveel werd getr.ind
en twee wedstrijdenwerden gespeeldtegenRed Giants en
Hengelo.

JEUGD
Begin dit jaar is bondscoachBen KleÍks gestartmet zijn
nieuwejeugd-selectie.
Op de eersteoproepkwamen35
jongens en meisjesop. Na de eersteselectiebleven l4jon-

UihlogenEK| 993

gens en 4 meisjes over. Het progrnmma bestond uit drie
lÍainingen en een internationaaltoernooi dal van 24 tol 2ó
juni in Brusselwerd gehouden.Diur wetden vieÍ wedstrijden gespeeld.waarvaner twee werden gewonnen-

HerenEerliin
Roktoelbqskeiboll,

Ooslenrijk - Nedeflund
Nederland Spanje
Tsjechië - Nederland
DAMESENHERENEURO- Nederland Grool-Brilrtanniè
NEDERIANDSE
PEES
KAMPIOEN
ROTSTOETBASKEÏBALINederland- België
Natuurlijk gokte Geltjan van RangelÍooy.de ker-sverse
coachvan het Nederlandsherenteamrolstoelbaskelball.
toen hij een eersleplaats voor NedeÍland op de Europese
Kampioenschappen
Rolstoelbaskelball
claimde.Groot
was dan ook de blijdschap van Van Rangehooy loen zijn
teamin de finalevandit EK. dateindjuniin Berlijngehouden werd, uiteindelijk tweedefinalist Croot-Brittannië op
een57-52 afstandwist te houden.En ddt betekendedat het
Nederlandsteam. de eeuwigetweedeop belangrUketoernooien.zich vool het eerstin haar geschiedenisEuropees
kampioenmag noemen.
De Nederlandersspeeld€neen superieur toernooi.De poule$ed'trijd tegendc Brilten le\eÍde wil( insprnningop.
maar voor de resl sprekende uitslagenvoof zich. Dat kort
voor het eindevan de finale de Britten na een l5 punten
achterstandnog lirngszi.jkwamen was een purc veÍnoeidheidskwestie.Hel was uiteindelijk cenleÍ Koen Jansensdie
aan alle onzekeíheideen eind maakte en voor Nederland
de eersteEuropese
titelbinnenschoot,Maarookde dames
van coachPiet van Leeuwenspeeldeneen meerdan uitstekendtoernooi.Zij haaldenin Berlijnhun tweede,meerdan
verdietrdeEuroDesetitel.
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28-66
59-46
l 6 -| l 0
65 52
'75-13

Kruisfinqle
Nederland- Duilslirnd

54 14

tinqle
NedeÍland Groot Brittannië

5'7-52

Eindstqnd
l. Nederland
2. Groot Bri(annië
3. Frankrijk
4. Duitsland

Domes
Crool BÍittannië - Nederland
Nederland lsraël
Spanje- Nederland
Nederland- Duitsland
Nederland- Frankrijk

3l-57
14-12
t2-57
4'7-37
64-20

KruisÍinole
Nederland- Israél

53-26

'$rW
'.'.,.-!)l'JP
Finqle
- Duitsland
Nederland

53-26

Eindstond
l. Nederland
2. Duitsland
3. Frankrijk
4. Israél

ROLSTOET
BASKETBATT
COMMISSIE
SCHEIDSRECHTERS
Door de onervarenheidvan de RBSC inplannerzijn in het
begin van het seizoenbij enkele wedstrijden geen scheidsrechtersingepland.Later zijn de problemenverholpen.
Met veel inzet van de scheidsrechteÍsis het mogelijk ge
weestom nagenoegalle wedstrijdenmet twee scheidsrechis met een aantal
ters te bezetten.Het scheidsrechterscorps
nieuwe personenuitgebreid.Het aantalscheidsÍechtersis
helaasnog te klein om optimaal te kunnen werken.
Ditseizoeniseen rolstoelbasketball-applikatiekursus(RB)
georganiseerd.O.l.v. docentTheo Vlug namen l0 cursisten op 12 februaÍi deel aan deze kursus. Alle deelnemers
zi.jngeslaagd.
In het seizoen1993-1994
is in "De Hoogstraai'teUtrecht
in samenwerkingmet 'Antilope" één bijeenkomst (sept.
georganiseerd.Ook de
1993) voor de scheidsrechters
verenigingsscheidsrechters
waren hierbij uitgenodigd.De
bijeenkomstis zeergoedbezochten het gebodenprogram
ma is goedontvangen.
In totaal zijn gedurendede periodejuli 1993-juni 1994
in Nederland
ongeveeÍI 5 rolstoelbasketballtoeÍnooien
van scheidsrechters
voorzien. Verder zijn scheidsrechter.s
volgendeintemationaleevenementenl
uitgezondennaarde
- voorrondeEurocup te Brugge (maan 1994);
voortondeA. Velgauwen-Cupte AalsmeeÍ(maaÍ 1994);
- Bernd Best Turnier te Keulen (april 199,1);
- finale-rondeA. Vergauwen-cupte Manchester(april
1994).
- finule-ronde
EuÍocupte Milton Keynes(mei 1994.).
Tenslottezijn de door de RBliga georganiseerde"recrea
tieve" toernooienbemenst.
Beoordelingen
Door interne problemenis er van het beoordelenniet veel
terechtgekomen.De RBSC heeft dit seizoennogmaals
geprobeerd.buitende commissieleden,personente vinden
om te beoordelen.Dit is helaasniet gelukt. Het komende
seizoenzal een andereoplossing gevondenmoeten wordenPeterKusteÍs heeft in dezeperiode bij een voorronde van
de André VergauwenCup te Duisburg en op het WK-kwageëxamineerd
lificatie toemooi te Teheranscheidsrechters
voor hun internationalelicentie.
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llensttn httn ,efuties dl.hts (cn (oi;p(tdti?f 1994.

PTEINTJESBASKETBATT
DOORSTAAND
SUCCES

de m^andt(x)ndehet Ministerievan WVC zich TeergeÍrteresseerd.
met in haarkielzogde Verenigimg
van NederDc animo voor de basketballerijis groot- Sr)mmigeclubs
landse Gemeenten. de Landelijke Contuctraad en
kunnende tocstroomvanjeugdlgden
nauwelijksaanen de
NOC*NSF. Na een werkbezoek vun Minister Hedy
p l e i n t j e ss t r o m e nw c e r v o l . H e t i n 1 9 9 1 / 1 9 9 2g e s t a r t e d Ancon irirnde BlackTop SeriesAmsterdum 1992.een
NBB-project pleintjesbasketbnll
is dan ook eendoorslaand onderzoekviin de Universiteitvan Amsterdamen eerlbesucces-ln belungrijkemale is dut ievenseenverdiensteval
leidsnotitievan de NBB genietpleintjesbusketball
ook
ReebokNcderland.dat rinds 1992mel de NBB jaarlijks
rijkssteun.Met behulpdaarvln is bij de basketballbondpcl
The ReebokBlackTopSeriesorganiseen.
Nog in diezelfI september1993Jos Kuipersaangesteldals projectmede-

. BasketbullhcrbergEIst kte?gop 26jn1i 1994deprineut
vtn hel untc gcsponsortlabasketbullpltin.

. De Rolterdomsebut-gen('cskr Brant Pep?t (Drí.ldert)itl
gespreknet NBB dire(k'ut Pcter Nott( n (links) e,torguni.t.ttotE?Í Hdei'íjn tijdensde 1e NK Rt't'bokBkx kTop.
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,,Dit jurr is Y,(,r hcl ecrsl haí
ple írttj esbu sket hu lltoa rno oi mede
d oo r on:.e sport bu u rrw( rk( rs
georg0ntseerd,
Dil was eett Ílroot .\u((es.
In I994 willen w( dit t'(nrta.elíetl,
:eker ook omdIt het bínnet1hal
spo t1sÍimu le ri n !1.\baI ci tl vtut d a
gemeente Ens(h(d( pu.\Í "

. De Nijttk|gsr ttinnaurs wtrden gehuldigd tijdtns het
u rt t c NLdct lu ntls Kanp io. ns(hup Plc it1tj husk' t buI L
"s
9juli 199-io1thrt Doclt pbin te RolerddDt.
welkel pleintjesbiLsketbrLll.
McI tlnlnciëlcsteunvanWVC
en NOC'r'NSF(lotto/tot(Ège
lden)kdn dc NBB sindsmei
1994ititnorgitnisirt(r'en
vrn pleintjesevenemenlen
levcrrs
eennieuwescÍviceiiartbieden:
de 'GO PLAY OUTSIDE aanhangernet achl nrobiellrPorler baskelsen eengeluidsinslallalic.Dezc ir nhrngerkenl NJHC-sportherbefg
Elsl
(Ulrecht) als thuisbasis.Daar diende zich op 26 juni 1994
een \olgcnde plimcur'aan. namelijk hct eelstegesponsua
de basketballplcin.
NBB sponsorsPepsi-Colaen Portcí
maaktcnimmeN de inrichling Íinancieelmogelijk vi.rnéén
van de viel modelplcinendie deze basketballherbergrijk
is. Dit resulti|nt
is zondertwijfelhetgevolgvanhetenlhousiasmewaarree met namedejeugd.clubsen de gemccntelijke ovcfhcden de arnpuk virn pleintjesbaskelbilllhebben begroel. VooI somnrige jongeÍen vofnrt
pleintjesbskelballeen inspiraliebronvoor het vesligen
van nieuwerecords.Zo ztn in ondermeer
Stldskdnaal.
IJmuidenen Elsl (Gld.)pogingenin het werk gesteldduurrecofdsPleintjesbuskelballle vestigenen scherperte stellen.RecoídsoveÍigens.
die nietop officiëlecrkenDingvan
NBB ofbijvoorbeeld het GuinessBook ofRecords behocven te Íekenen.Pleintjesbasketballmoet niet een 8elechl
tegen de slaap worden. maar moet yoo|ill ongedwongen
zijn. Hetgeenniem nd hel rccht ontzegteen recordpoging

Getnee la En.schcde
(decetnber199.1).

in het werk te stellen.PÍismdCollcgenanlhetinilinliefloI
eennon stopMegr Mafathonvrn ó k)t cn met I mei 1994
te Utrecht.
Op,1 september1993heeÍiAkfidesondeÍg()le pubiicke
een gesJaagde
poginggcdtan om hel offibeldngslelling
(JahnII Sladska
cieuzeduurrecordPleinljesbasketbrll
na{l)te vetbeleren.Het nieuwerccordzou laD zevenop
tien uur zuivere speeltijdzUn gebflcht. De eindstandwas
overigens522 501.
Anderen.zoalsde 14 jarige HolgerBonsen zijn evenoude
vriendje Henno Mijs uil Zeist. wordcn uitgedaagdlol poli1993bodenzUwethoudcrRuyseen
tiekeactie.lnaugustus
petiticaan.waarinzij de gemeentcvmgenom eenbasketb:rllveldjele makenop het parkeertencinbij dc brandweerkazclne in de wijk Kelsbergen.
OngekeeÍd hebbenbewoners viin de Kirmperfbeliweg in
ovef geluidsoverlnsl.
Deze
het GroningseHarengeklaÀgd
zou ()ntstaun
alsgevolgvan het stuilerenmel b.Nketballen
op het nabij gelegenpleintje nààslde Bloemkampschoo].
Het pleintjessuccesinspireerdeeen rcisorganisalieom een
lflp ! un 20 tol cn mel 29mei lqq4 tc ('Í8!ni\eren\rx,r'een
in hel SpuanscLk)ret de Mar vooÍ de
Pleintjestoernooi
prijs van 399 guldeninclusiefbusreisen vol pension.
En De ScheldeInternationàlintroduceerdetijdens de Reemet
bok BlàckTopSeriesHaarlem1994in sumenwerking
voor pleinde NBB met succeseenkunststofbuitenvl()eÍ
tjesbasketball.
En ovel succesgespÍoken.De eetlrteeditie van de Reebok
(Milaan.seplcmberI993) was dal. in elk
EuroChallenge
geval vooÍ de Nederlandsedelegalie.met die prachlige
Europesetitel voor het meisjcsteam.
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1992.1994
OVERZICHT
ACITVITEIIEN
PUIMJESBASI(EIBAU,
nr, plaatsnaam
01. Amsterdam
Amsterdam
02. Arnhem
03. Assen
04. Berlicum
05. Bocholt(D.)
06- BÍeda
07. Bunschoten
08. Delft
09. Eindhoven
Eindhoven
10. Elst(Gld.)
Il. Elst(Utr.)
12. Enschede
13. Geertruidenberg
14. 's-Cravenhage
15. Groningen
16. Haren
17. Haaflem
18. DenHelder
l9- Kaatsheuvel
20. Katwijk
21. Landsmeer
22. Leeuwarden
23. Leiderdorp
24. Lelystad
25. Maaslricht
26. Meppel
27. Nederweert
28. Nieuwegein
29. Nijmegen
Nijmegen
(NBr.)
30. OosleÍhout
(NBr.)
OosteÍhout
31. Rhenen
32. Ronerdam
33. Soest
34. Spijkenisse
35. Stadskanaal
36. Stedebroec
37. Steenwijk
38. Tubbergen
39. Uitgeest
40. Urk
41. Utrecht
42.
43.
zl4.
45.
46.
47,
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Veghel
Vlissingen
Waalwijk
Waddinxveen
Weeí
Werkendam
Wijk bij Duurstede
Wintenwijk
Wychen
lJmuiden
ZaàítsÍad
Zandvoort
Zeist
Zwlndrecht

TOTAAL

1992
BlackTop

1993
BlackTop

1994
BlackTop
NBA

NBB

opmerkingell
soc.vem,
soc.vem.

BlackTop
BlackTop
BlackTop
BlackTop
BlackTop

)r"

co Play

BlackTop

BlackTop
BlackTop
Go Play
Go Play
Go Play
BlackTop
Go Play
BlàckTop
BIackTop
Go Play
BlackTop
BlackTop

BlackTop

"""

-

BlackToP

BlackTop

BIackTop
BlackTop

BlackTop
BlackTop
BlackTop
BlackTop
BlackTop
BlackTop

nlacttop
NBB
BldckTop
BlackTop

eta.ttop
NBB
ntacttop
BlackTop
BlackTop

Nf

BlackTop -

BlackToP

BlàckTop

soc.veÍn,

soc,vem.

NBB

ntacltop

BlackTop

soc.vem.

tfop

Go Play
BlackTop
BlackTop
Go Play
McDonnlds
NK BlackTop
Go Play
Go Play
BlackTop
Go Play
Co Play

soc,venl.

"t
ê,, rluy
NBB
NBB
BlackTop
BlackTop
BlackTop

BlackTop
Go Phy
BlackTop
BlackTop
Go Play

soc.!em.

NBB
McDonalds
Go Play

BlackTop
BlackTop

Go Play (2x)
Go Play

BlackTop
soc.vern.

BlackTop
BlackTop
BlackTop

*t"

Co Play

26

t<

38
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04 apr.1992: P r e \ e n t ar el N B B / R e e b o kp r o j e c t ' T h e

EKPTEINTJESBASKEÏBAIT

BlackTop Series en de NBB-handleiding
Pleintjesbasketballte Amsterdam.
30 apr'.1992: lc ReebokBla(kTop Serieup de boulevard te Katwijk
l 7 j u l . 1 9 9 3 : le Nariunrle K:rmpioensih:rpPJ<intje.basketballte Rotterdam.
01 sep.1993: Benoemingeer:.teNBB -prujc(lmedewerkeÍ pleindesbasketball.
1 8s e p1. 9 9 3 : le ReebokEuloChallenge
te Milaun (1.).
i eB B G O P L A Y O U T S T D E
05 mÍt. 19941 I n t Í o d u c r N
aanhangwagenTe Eindhoven.
22jun. 1994: Openrngeerstege.p,'n:,'rrleb.r.ketbrllplein. tevensmodelplein.op sportherberg
Elst (Utr.).
09jul. 1994: 2e Nation:rleKrmpiocnschJpPleinlj(.
brrketbrllte Nijmegenmetde eer\leofficiële wedstÍijden(finales)in Nederland
r , pe e nl r r n . t . t , ' fS p o r l C u u b u i l e n \ l u c r
In \ederhld re Am
20 ^ug.)991. le NBA .l-un-.1ToLlr
sterdam.
l0 sep.1994: le ReebokWoÍld Chlmpionship3 on 3
te Frankfurt (D.).

Bosketbollsters
Europees
kompioen
pleinfiesbosketboll.
Nederland is bij de meisjes winnaar geworden van de 1e
ReebokBlackTop Eurochallenge die op l8 en l9 septem
in
ber 1993in Milaangehoudenis. Dejongenssneuvelden
de kwanfinales en eindigdenals 'besteverliezer' als vi.jf
de.
Reebok-sterShaquilleO'Neil overhandigdede prij zenaan
Nynke Kuindersma(Rebound.Dokkum), Rian Swinkels
(PSV/Almonte).MiÍea Raaymakers(BVG, Groningen)en
RenskePeters(PrismaCollege, Utrecht). In de finale versloeg NedeÍland opponentFinland met ruime cijfers (147). Het team verloor slechtséén van de poulewedstrijden,
namelijk die tegenItdlië (6-8). In de halve finale volgdede
revanche,met een (9 5) zegevtxrr Nederland.In Milaan
namen lS landendeel aan dit eersteEuropeesKampioen
schapPieintjesbasketball.
de ReekbokBlackTop Euro
Challenge.Grote trekpleisterwas NBA Rooky Shaquille
O Nea).die zaterdag(18-09)zijn enormeschoenzool-aÍr
druk heeftvereeuwigdin cementvan het MilaneseSempoinePrr*, waarhij bovendieneenpleintjeopende.In het

. Eurochallenge-wínnareisen
Riatt,Mired, Renskeen
Ntnke overharuligen tijdens het NBB All*Star Gukt
1991, na zelf gehuLligd te z.ijn,een chequeaan Amnestv
Iníernational. Het geld is de opbrengst rrn de deelne
mersbíjdrugenuit de ReebokBlackTop Seríes1993.

plof-oÍf:

$

Nederland Noorwegen

kwort finole:
- Frankrijk
Nederland
hqlve Íinole:
- ltalië
Nederland
Finole:
NEDERLAND- FINLAND

\

Jongenst/m l8 joor
NedeÍland- Italië
NederlandOostenrijk
- Cyplus
Nederland
Nederland Noorwegen
- Duitsland
NedeÍland
ploy-oÍÊ
- NooÍwegen
Nederland
l/8 Íinqle:
- Duitsland
Nederland
(naverlenging)
NEDERLAND5E PLAATS
verslaat
ltaliëin definule.
Griekenland

. BktckTop schoenmdt56 itl hd nog ndtte LeDttlt i Senl
Forum gaf de 'Shaq 's-avondsvoor Íuim 7.U)0 toeschouwers zijn supershow.Behalvedut hij zich daarinals basket
ballertoonde.liet ht zich ook muzikaalhorenals rapper.

Jongenst/m 15 ioor
- ltalië
Nederland
Nederland Ponugal
- Polen
Nederland
NederlandCyprus
- Fmnkrijk
Nederland
ploy-off:
- Italié
Nederland
Nedelland- Portugal
TurkijeKampioen.Nederland
twaalÍde.

Uitslogen:
Meisies
t/m l8 ioor
Nederland- Italië B
Nederland- Ierland

Nederland Noorwegen
Nederland- Frankrijk
Nederland ItaliëA

t3- 6
lt- 7
'7
156- {t

,,Wij zijn bíjzonderverheugtldot
Lruit de opbrengstvan het
pleintjesbusketballhel werk vurr
AmnesO I ntenntiun I heeft
willen onderstewten,en we :.ijn
blij met uw be,;luit, n'kin 1994de
opbrengstten gqedete lalen
komenuan Amnesry.Hatelijk
dtu* híemoor, t'oorul namensde
mensenvoor wie Amnesty0atie
wtert. Uw steunbetekentv)or
hen meer dan in gekl
wrlt uit te drukken."
r
H.Vuurtj es, penningmeeste
AmnestyI ntemdtiondl afdeling
Nederland (mei 1994).
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15 7
I3- 5
9-5
t4-'7

t2-15
'l
t5
l5- 6
t2 t1
l3-12
to- 1

,r2

I0,r5
5 15
t2-15
715
7-t5
t0,r3
t3-14

NBB-StfUCtUfen (per3ojunilee4)

F .B d n k\.z
H. Khersn'jder
P.Robben
P.Brouwer
l. Her$eijef
nw H. !.d Merjdcn
R.Tuin
R.Verleu!el
P.Nollen.diÍ

vz
m . H.vd.Mcijder.
B Wrssink
seÍ.
Ín$ M Ccbulj\.

R.Tuin.vz
P.v.d.BooÍn
B.deJong
B. TuinÍra
J.v.d.Haar.secr

R .V e $ e u \ e!lz,
R.deKoning
R.SpaÍeboon
P.denTurk
J. v.d.Hmr.secÍ.

BONDS
30ND5
coiáMtsstE
COMl,tlSSlÊ
AtTO,tAïlSlRlNG OPIIIDINGEN
H Kleernijder.
vz
J.Hórchner
F. Knegr
D.Neuhaus
B. Pereboom
!.a.ll l09l

!z
P.Brou\\eÍ.
C. Halbersna
E deVries.Oost
J.deJong.Noord
L. !.d.Cragr.
Noord-Hof
land
A. deLaat.Zuid
west
G.v. Rangekoorj.
P.Kodde.
secr

BOr,tDS
SCHEID}
Rfc!|lERS
COrr,ltWSSlt

ROISÍOEt
BASI6BAII
scHBDS.
ff$mRs
COMtr{lS5lt

M. Bosch
Reitz
G.HdbersÍna
H. Nlnninga

vz
R.Bobbink,
J.Staanhoi
D.Sl""enpooíc

'rw. M. Gebui.js.
secr.

Th.Vhg
E.Wallaan

BONDS.

co[4tssF

BÁs|(EÍBAtI
o.Íwt(KluNG
Th.Verberne
B. Vemeulcn
E. HrleRtn,secr

COI'll,tlSSlES
YANDEArGEÀ4ENE
VERGADIRII'IG

COMÀ,ll55lE
vANStROÈt
^secr.
J.Beneling,
C. Blonmeíein
P.Biesheu!el
J.HóÍchnÍ.vicevz
A .R o l v i n k
m v H .! a n G e n l , n o t u l i s
m\l. B James.
ass

FINAT{giIE
cot$át558
G.cijzen'j,vz
W v.d.BeÍg
H. Nanninga
J Tanneling

IlrCllT-ENGESCHIIIIN
COil,tlsSlE
P.Bokem.v2
secf
J. v.d.Me,jdcn,
B. Batker
J. Bleijerveld
A. Brnkel
F Mrlaihollo
mw.C. Wink.ass.
led€nr
D. Croes
Tj Doombos
G.Gommers

A. v. GUA
mll.L H€rweijeÍ
J v.d.Heijden
P.KuÍffi
(okl.9l )
W. Malebo€r
mr. H. Oderwald
C.Onrust
E Paliselano
P.!.d Velde
B ver$eij
P.vanVliet(okr.9l)
J. v. \Í'jnber-qen

BONDS
RIGttrlEMs
rllSSlE
COÀ,t
C. Bnnkmrr
P.deHoop
T Joziasse

lEg

tfz

Ccefi H(nnnink is t1uSt?n Ndl.t (n Rik Slnilt de drrut'
Nederlttntler in de NBA De speLervtltl í1( tlii(rsiÍeil
L/)ttisi.]tll]S/dtewerdÍiidel$ deílr(íi itl d( eetslr rotld( ttls
:esen!\ritlligrtespeler geko:r door Or[undo Magic
Harnmilk t,ord! bii de Mdgit uitetuírd gcietl aLsideal?
btttk-up tun' O'Nertl,cenpositie dit' hij hij LSUook dric
jctttr t'enuLle.Eanbekngrik dee[\.n hrl :eiao(]t sp(rlde
Ge{I Honnink edllet \'í)d hd lÍdlit ls( Carltu

. N)g,1ooíI stond Rik Snits :o in de belattgtteLlitlgh de
Nederkndse media. De btst beloalde NederLutdse tttp
spofler bereikleletÍerlijk enfguLnlijk grotc httttgtendit
jddr meÍ Indi1na Parcrs
de plIJ olft rí t h{!t bdskel
bull walhalla,cleNBA.

. De aankondiBilg rNekleonla?tÍinS MichaelJoftlan rer
l& de NBA, sÍoPtneí bdsketbalklt

. LIrk,30 april 1991: Koning l ?.148mel baskethallnde
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vonde olgemene
vergodering
Commissies
COMMISSIE
VAN BEROEP
Het dantulaande Commissiev:ln BeÍoep voorgelegdezaken steegk)t 39. In hel verslagjaar
l99l 1992warener40
ingediendezaken.in 1992-1993
daaldedit tot 35. Ef waren weinig schokkende
ontwikkelingenvande TuchFen
Het aantalbeÍoepszaken
tegenuitspraken
GeschillenCommissienam sterkIoe van l? td 30. wuiirvan er vier wegensvormfoutenniet in behandelingkon
worden genomenen één voor behandelingaan de Tuchlen GeschillenCommissiewerd terug verwezen.Zes appellanten werden geheelof gedeeltelijk in het geltk gèsteld.
terwijl het beroepsschriftvan 219 appellantendoor de
Cummrssrevun Berrtepwerd afgewezen.
Eén zaakbetrofeen geschil vun een functionaristegcnhet
bon<lsbestuur:
deze zaak werd echterteruggetr-okken.
De overigeacht zakenbetÍolfen geschillentegenrayon- of
genoligabesturen.
Eéndaarvanwerd niet in behandeling
men-ln iwee zukenwerd de verenigingin het gelijk gesteld.lerwijl de overigevijf zakenhet àfdelingsbestuLlr
naarhet oordeel van de Commissievan Beroeoredeliikerwijs tot zijn beslissing
is kunnenkomen

TUCHTENGESCHITTENCOMMISSIE
In dit versla&iaaris het aantalbehandeldezaken (325) nagenoeggelijk gebleven met het vorig seizoen(341). Wel
is er een verschuiv ing opgetÍedenvan de behandelingdoor
een enkelvoudigekamer naarbehandelingdoor een meeÍvoudige kamer (resp.3570en ó570).Het terugdringenvan
het aantalzgn. "zaterdagzittingen"is hierdoor niet gerealiseeÍd.
De in het vorig seizoengeconstateerde
toenamevan aantal
gevallen tussen 'speleÍ en scheidsÍechter'blijki (voorlopig?) uitzonderingte ztn; dit seizoenis m.n. het aantal
zakentussen'coachen scheidsrechter'behoorlijk toegenomen. Ook het aantalbehandeldegevallenin de Eredivisie
isgestegenvan 7 naaÍ l6 (dit wordt medeveÍoorzaaktdoor
het nu meelellen van een 5-tal zaken in de Junioren competities).
Celukkig zrjn we bespaardgeblevenvan zeer emsllge Incidenten.Al is het wel opvallenddateenenkelevereniging
er boven uit steektlniet alleen wat de zwaane van de door
hun ledengemaakteovertaedingen
betreÍi,maar ook in
aantal.Als blijkt dat dezetendenszich bij deze verenigingen gaat vooÍtzetten,zal er gekekenmoeten worden naar
een aanpakin breder verband.
Het werken met het eeÍdergewijzigd ReglementTucht- en
GeschillenRechtspraakis over het algemeensoepelter
hand genomen.Hoewel binnen de TGC de meningennog
verdeeldblijven bij het in beroep gaan,moet toch geconcludeerdwoÍden dat steedsmeerin de geestvan het reglement gehandeldwoÍdt.
Bij de behandelingvan strafzakenis geblekendal er door
de scheidsrcchteÍs
verschillendeformulierengebruikt worden om een aanklachtop te stellen en dat er vaak een te
summiereinvulling plaatsvindt. Om tot een verbeterde
gang van zakente komen wordt er gewerkt aan een nieuw
formulier met duidelijkegerichtevragen.Hierdoor kan
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ook het probleemworden voorkomen dat de uiteindelijke
bewezenverklaÍingteveel iifwijkt v{n dc tenlastelegging.
Evenals in het verleden zijn er ook nu weer zakenbehan
deldtegeneenspeleÍofcoachdie geenlid blijkt te zijn vdn
de NBB maarsomswel over een licentiebeschikt.Door
js toegezegddat er naareen oplossing
het bondsbestuuÍ
gezochtwordt om tot een goedeadministratieve
regeling
le komen.
Het komt nog al eensvoor dat bij de behandelingvan een
strafraakoverduidelUkblijkt dat niet de gedaagdede over
treding heeft begaanmaaÍ een àndeÍe speler.Middels reglementswtziging is deze onbevredigendesituatieonder
vanSen.
Om ook de behandelinglan zuken van de (heren)Eredivi
sie professioneler"aan te pakken is dit seizo€nintensief
overJeggeweestmet diversebonds-instanliesom te komen
k)t een aanpassingvan het reglement.Door de Algemene
Vergaderingvan l8juni I99zlzijn de hieruitvoortkomen
de wijzigingen inmiddels goedgekeLrrd.
Nausthet genoemdeintensieve
overlegzijn er ook bijeen
komstengeweestmet (keÍn-)leden
en Commissievan Beroep om tot afstemming van de TCC zowel intern als ex
tern te komen- Hierbij zijn een aantal knelpunten
besproken.
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NBBleugdkompen:
no 2ó ioor
ofscheid
vonPopendol

weersomstandigheden
0nderbijzonder
slechte
vondde26ste
editie
vandeNBB-Jeugdkampen
1993plaats
ophetNationaal
Sport
Centrum
Papendal.
Hettijdiginhuren
vanbusvervoer
enoverdekte
garant
sportaccommodatie
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Bondscommissies

. NJP
BONDSSCHEIDSRECHTERS
COMMISSIE
Het seizoen 1993-1994kenmerkte zich v(K)r de BSC als
een zeer Íustig seizoen.Rustig, omdat tegenstellingenen
tegenvallersachterwegebleven. De ingezettestrukturele
veranderingenkregen meer en meer gestalte.
Aan enkelefacettenvan het beleidsplanvan de BSC werd
reedsuitvoering gegeven.O.a. ging de Juniorclubvan
start.waaÍin ? jonge scheidsrechtersintensief werden b€geleid om vervroegddoor te kunnen stÍomen naareen hogeÍe scheidsrechters-categorie.
Vijf van hen voldedenaan
de gesteldeeisen en werden bevorderdtot B-arbiter. wegens gebrek aan talentvollejonge scheidsÍechters(tot 24
jaar) zal de Juniorclub het komende seizoenniel functioneren.Wel kflgt deze club zijn vervolg in de Freshmen
club. een kleine gnrep B-arbirersdie klaargestoomdworden voor het fluiten ln de HeÍenEredivisie.
De samenwerking met de rayons wieÍp zijn vruchten af.
werd met inzet
De kwantiteit van het scheidsrechterscorps
en hulp van de rayonsweeÍ op peil gebracht,zodat aan de
gevraagdecupaciteitals gevolg van meer competitiewedstrijden kon woÍden voldaan.In het landelijk corps deden
23 nieuwe scheidsrechters
hun intrede.
Het afschrijvenen herinplannenvan scheidsrechtersvond
vooÍ het eerstsindsjaren niet meer via het bureau plaats,
maar via Gerrit Halbersma.lid van de BSC. De indruk bestond,dat dit drempelverhogendzou werken en heI aantal

afschlijvingen als zodanig zou terugdringen.Hel experiment is goed bevallenen zal komend seizoenworden
voot1gezet.
Ten aanzien van het inplannen van scheidsÍechtersheeÍi
reedsonderzoekplaatsgevondennaarautomatiseringhierDit seizoenwerd haÍd gewerkt uande totstandkomingvan
een scheidsrechtersmanual.
een handboekmet allerhande
informatie die van nut is voorde landelijke scheidsrechter.
Op de stageaanhet begin vaÍ de competitie 1994-1995z,al
deze worden uilgereikt.
Voorts is aangevangenmet het ontwikkelen van een licentiesysteemvoor scheidsrechters.
Het resultaathieÍvàn zal
komend seizoengepÍesenteerdwoÍden.
Uniek, maar wat betreft de BSC zeker niet eenmalig.was
en
de ontmoetingdie plaatsvondtussenscheidsrechters
coachesvan de Eredivisieteams.Beide partijen beoordeelden dit overleg als zeer positief.
Het beleidsplan1994-1998,wiit len uitvoer zal worden
gebrachtdooÍ de BSC omhelstde volgendepuntenrstrukturcle communicatieverbeteingmet en binnen de diverse
geledingenbinnende NBB. invoering van de promotie/degradatieregelingscheidsrechters,
het beooÍdelings-en begeleidingsbeleid.een geautomatiseerdaanschrijvingsbepublic relations.
leid. de aÍ.schrijvings-problematiek,
opleidingsbeleid,sponsoringeí hel doorvoerenvan pÍofessionalisme.

. Op 3 en 4 septenber 1993 is de schei.lsrechtersstage gehouden te Cullantsottg. De <ondilielesl \'?r.l op vudagdrcnal
afgenonen.
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Notionole Jurycursus
Dit seizoenzijn eendrietal cursussengeorganiseerd(Haarl e m .D e n B o s c he n G r o n i n g e nD
t . e m e e s l e . u r . i s t ezni j n
reedsjurylid bij HeÍen Eredivisieclubs.Vele cursistenhebben met goed gevolg het examen afgelegd.De cursussen
zijn gedoceerddoor Karel Kraaijeveld sÍ. Deze heeft hiervoor een FIBA jurycursus gevolgd in Sheffield.

'.. NJP
verschillendeinstruktiebijeenkomstenplaats met als onderwerpde nieuqe.pelregel.die het nieuweseiuoenran
kracht worden.
Ten aanzienvan de opleidingenvindt er nauwesamenwer
king plaats tussenBCO en BSC. BSClid Gerrit Halbersma functioneert nu ook struktureelin de BCO.

Royons
Beoordelingen
Het nog steedsgroeiendaantalbeooídelingensteltde BSC
die informatie te ver
beter in staatom de scheidsrechters
schaffen,waamee zij iets kunnen doen. Hierdoor maakt
subjectiviteitplaatsvoor objectiviteit.
Naastde beoordelingendoor commissàrissenin de Heíen
Eredivisie, hebben 9 beoordelaarsen 2 BSC leden kans
gezien 430 rapponagesuit te brengen.Dit gaf een goed
beeldvan de capaciteitenvan de beoordeelden.Op de bij
eenkomstenmet de scheidsrechteÍszijn de resultatenuitgebreidaan de orde geweest.Daar waar nodig hebbenindividuele gesprekkenplaatsgevonden.

Driemaal heeft er oveÍleg met de voorzittersvan de rayon
commissiesplaatsgevonden.Naast de poscheidsrechters
sitieve inbreng van deze mensen,viel het enigszinstegen
waren.Dit
dat niet altijd alle rayonsvertegenwoordigd
belemmeÍ eenontwikkeling naareeneenduidigestruktuur
ten aanzienvan scheidsrechterszaken.

Nederlondse
Jeugdkompioens<hoppen
en loernooien

floten dit seizoenop alle NederlandOnze scheidsrechters
se Jeugdkampioenschappen.
Ook toeÍnooien als het
Flyerstoernooi,de Grote NederlandseStudentenkampioenschappen,
hetWhite Diamondstoemooi,het FestoIntemationaal Damestoernooi,het Derba-/DeRijptoemooi,
Competitie
De benodigdekwantiteit en kwaliteit van scheidsrechters de finales van de Flanders Intemational Basketball Trophy. het InternationaalHerentoernooiin Den Helder e.a.
gaf dit seizoen geen problemen met het bemannen van
gefloten.
wedstrijder. Daar waar nodig schoot het rayon te hulp.
zijn door landelijke scheidsrechters
Wat wel een negatieveontwikkeling is, is het grote aantal
Daarnaaststelde de BSC scheidsrechtersop bij wedstrijden in het kader van de Nationale Bekercompetitie, bij
afschrijvingen.Dit bezorgdede herinplannerhanden vol
oefeninteÍlandsvan nationaleselecties,bij de wedstrijden
op het NBB All*Star Gala en nog veel meer.
De ontwikkelingvan de bezettingvan de verschillende
landelijke divisies verontrustde BSC in enige mate. Het
BONDSCOMMISSIE
OPTEIDINGEN
gedeeltelijk wegvallen van de Dames Eredivisie en een
In augustus1993 is de Bonds CommissieOpleidingen
Heren Eredivisie met slechts8 teams,vormt een bedrei
weer met frisse zin begonnenaan haartaak de opleidingen
ging voorde doorstromingvan scheidsrechters
naaÍ hogeen bijscholing van trainers/coaches,
scheidsrechters
en dit
re categorieën.
maal ookjuryleden op te pakken.

Internolionole
scheidsrechiers/commissorissen
Onze internationalszrjn op Europeesniveau weer aardig
aan de slag geweest.Zo'n 46 wedstrijden zijn o.a. door
Nederlandsescheidsrechtersgeleid. Ook de Nederlandse
corÍrmissarissen
kregeneenrespectabelaantalwedstrijden.
Oud scheidsrechterBob Woudstra is door de NBB voorgedragenaan FIBA als intemationaalcommlssans.

NBBscheidsrechierssloge
Dit seizoenwerd deze stagegehoudenin Callantsoog.
Naast de verplichte conditietesten en spelregelexamens
werd het beleid van de BSC uiteengezet.

tootlocker
lntussenis het een vertrouwd gezicht om onze landelijke
scheidsrcchters
in de zwart/wit gestreepteFootlockeroutfit op de veldente zien. Ook komend seizoenzal dit beeld
niet veranderen,

Opleidingen
Buiten de reguliereD- en E-cursussenwerd een staÍt gemaakt met de Nationale Jurycursus.In juni 1994 vonden

Naar aanieidingvan de notitie docentenbeleidNBB heeft
de commissie zich nadrukkelijk gebogen over het
Dit heeft geleid tot het, soms uit zich
docentenbestand.
zelf, bedankenvan een aantaldocentenvoor hun bewezen
diensten.
Docentendog
Op zaterdagl8 september1993heeft op Urk in sporthalde
Schelp de jaarlijkse docentendagplaatsgevonden.
De woÍkshops 'Lesgeven'o.1.v.Piet Brouwer en Sybe
Melis, 'Modulering'o.l.v.HermanGroels,'Boeken'o.l.v.
'Sportgezondheids en Trainingsleer'
Dick de Liefde en
o.l.v. Hans Gootjeswerdendíuk bezochtdoor docentenuit
het geheleland.
Modulering
In februari 1994is Monica Visser als projectmedewerkster
'Modulering'in dienstgetredenbij de NBB. Zij houdt zich
met name bezig met de totale organisatie,registratie en
administratierondom de modulering van de JeugdTrainer
BasketballCursusen de Trainer A-Cursus.

De v€rwachiingis dàt eind 1994eeneenitepilotprojecl van
stdrt zal kunnen gaan.

Blqd'Cooch'

Onder eindredactievan Jan Jonkeren als red ctieledende
uit de BCO is het weer mogelijk
rayonvertegenwoordigers
geweesteen tweetal uitgaven van het blad 'Coach' te pro
Cursussen
duceren.Een blad met veel informatie vooÍ en door traiScheidsrechtersopleidingen:
In seizoen93194zijn een drieial D Scheidsrechterscursus- neru/coaches.Alle NBB-coachlicentiehoudersontvingen
sen gerealiseerd
te AmsteÍdam,Vianen en Zwolle. Een
dit blad wederom in novemberen april van het afgelopen
drietal E-cursussenzijn afgerond te Groningen. Stàdska- seizoen.
naal en 's-Herbgenboschen tevenshebbende Rayonnaar schattingtotaal 65 F-cursussenin
Notionoleclinic
spelregeldocenten
Eens in het jaar wordt, tijdens de Haarlem Basketball
de RayonsgerealiseeÍd.
binnen de BCO
Week, de NationaleCoach Clinic georganiseerd.
Twee
Ook zijn via de rayonvertegenwoordigers
afspÍaken gemaakt betreÍïende de veÍgoedingen van
dagenzitten op het fdmeuzeHBW-toernooi is. ondanksde
haÍdebanken,toch menig coacheen welkome afwisseling
Rayonspelregeldocenten.
'WerkgÍoep HBW-CIinic' die
Opgemerktdient te woÍden dat de communicatietussen tijdens de kerstperiode.De
BCO en RCO/RSC's nog niet vlekkeloos verloopt voor
inhoudelijk en organisatorischver.rntwoordelijkis. werkt
wat betreft de scheidsrechtersopleidingen.
onder auspiciënvan de BCO.

Technische
Opleidingen:
GeduÍendehet seizoenzijn de ondeÍstaandeTechnische
Opleidingenafgerond:
CursusplaatsRayonGHUA
JTB Emmen
Noord
Hoorn
Noord-Hol
Hoofddorp
NooÍd-Hol
's-Gravenhage West
Arnhem
Oosl
Eindhoven
Z\tid
Oudheusden Zuid
Vlissingen
Ztid
TA Groningen
Noord
Noord
Groningen*
Amsterdam
Noord-Hol
Rotterdam
West
Enschede
Oost
Tilburg
Zuid
TB 's-HenogenboscMWijchen ZuidlOost

14 I
ll 4
ll
I
'7
3
15 2
l3 3
12 1
9 2
13
l0
12 2
l1 ó
13 5
14 3
8

I

3

3
3

I
4
3
I
4
I

I
I

2
I
I

5

I

l1*

Toekomstplo nnen
* Definitieve afÍondingTTC-lesstofscheidrechters
DOpleiding;
* Start experimenteleRolstoel BasketballTrainerscursus
(i.s.m. de Rolstoelbaskelballliga);
* Start'Topsportcursus'voor(ex) spelersen speelsters
Promotie- en Eredivisie:
* Bijscholing Traineni/stersen Coaches;
* Bijscholing docenten
* Contactenmet de CIOS en ALO opleidingen;
* lmplementatie modules (organisatieen administratie)
TechnischeOpleidingenJTB en TA.

BONDSCOMMISSIE
BASKETBATIONTWIKKEUNG

*

CuÍsust.b.v. stlldentenAcademieLichamelijkeOpvoedrng
** Bij de TB-cursus is hel zo dat men kan slagenof afgewezen kan worden. Die cursistendie afgewezenworden kunnenheÍnieuwdexamenaanvÍagenvoor die
cursusonderdelenwaar onvoldoendeis gescoord.
In juni j.l. kondende cersteHandleidingenOrganisatie
JTB en Trainer A Cursussenworden overhandigd{an de
gmndlegger van de huidige technischeopleidingen,Dick
de Liefde. Handleidingenwaar Iang aangewerkt is en waar
op adequutewijze mee uit de voeten
cursusorganisaties
kuÍnen. Tevenszijn daaÍbij ook alle formulieÍen en proto
collen die gehanteeÍdworden bij de JTB en A cursussen
gemodemiseerd.
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De NBB heeft zich in 1992 bij basketballontwikkelingde
opdrachtgegevenom op basis van de gegevensuit de
NBB-marktanalyse l99l gestaltete gevenaan de ontwikkeling van een meer marketing-gerichte
NBB. Doorn in
het oog daarbij isdat - bijvoorbeeldvoorhet volgen van het
ledenverloopen kaderveÍloop- de NBB nog steedsnietbeschik( over een informatiesysteemwaaÍnee snel ontwik
kelingen in beeld gebmcht kunnen worden.
Bovendienontbreektnog eendirecteinformatielln metde
leden. De NBB-Bondspagina'sin Full CouÍt Press(FCP)
voorziendaurin slechtsvooÍeen deel. Het in eigenpíoductie uitbrengen van een periodieke NBB-ledenkmnt staat
daarom hoog op de pÍioriteitenlijst, naast FCP,
Coachen de NBB-Clubbladspecial.
Basketball+[nfo,
De bouw aàn het Íetwerk van NBB-verenigingsconsulenten heeft - door tal virn omstandigheden- helaasde nodige
hindeÍlijke veÍÍaging opgelopen.De mogelijkheid wordt
'verenigingsseÍonderzochtomeen part time medewerker
vice' aan te stellen om 'service op maat' nirarbasketballverenigingen verdeÍ te optimaliseÍen. Deze medeweÍker
zou dan als scharnierpuntkunnen functionerenvoor veíenigingsconsulenten.
STK-e|s. en NOC*NSF.

$"
Mel de nodigetrols kan gemeldwoÍden dnt de product()nlwikkcling ten behoevev{n leidinggevend
en organisat(È
t-ischkadersnelverloopt.Inmiddelszijn NBB handleidingen beschikbaarvooÍ 'Pleintjesbasketba
ll . HetopÍichten
van een nieuweblsketbalhereniging . Jeugdclinics'en
'Basketballkampen'. vooÍbereidirg
[n
is een Praktijkboek
TechnischBasketball. een handleiding Scholenbasketbitll cn chtlijnenvoof inrichtinSeDbeheervan baskctballpleintjes.Voorts wordt gedachtarn IIlanualsvoor
bondsarbitersen \.erenigingsconsulenlen.
Duarnaastis een
rceksvrn NBB leaÍletsbeschikbaaroverlal van ondeÍwerpen.itlsmedecursusboekcn
en spelregelboekjes.
Diljaar zijn nieuwescNice vornen in gebruikgesteld.te
welen de NBB Go Pli.iyOutside -aanhangeÍ.de NBB-Promotic-a nhangeren de kunststofbaskelballvloer.
NBBclubs dic vi de NJHC basketballkampenhoudengenieteI
door het conlÍact lussenNBB en NJHC \,oonaan57. korting.
Ter verbredingvan het sportieveaanbodzijn nieuweacliviteilengeïnitieerd.wilaronderhet NK Mini's (ntj). de
NBB Promotiedag(Elsl. 26juni 1994).gemeentelijkesociàle vernieuwingspK)jecten
en de B{sketball School Leagne. De thema's 'Vrijwilligersbeleid'en 'Vrouwen en
meisjes'zijn no8 onvoldoendeuitgediept.Wel is inmiddels een werkgroepMinibaskelbrllgeïnslalleerd.
Deze
werkgrocp ontwikkeh ondermeereen pildpÍojecl bij BV
Black Eagles(Rosmalen).waarbij deskundigheidsbevorderingbinnende verenigingenhet stimuleren
vanvÍouwelijk kadefsentraalstaiin.Ook werkt de NBB mee aande
'TopNOC'r'NSFActie l0 voor5' en de NISC-campagne
Teams'.

BONDSREGTEMENTS
COMMISSIE
De BRC heeft dit seizoeneerstin maart 1994 haar activit c i l e nw e e re c h l l u n n e n o p p r k k e n D
. e u c l i ! i t e i r e nz t j n
daarvoorgedurendeeen halfjaaÍ beperktgeweestdooí de
poíefeuillewisselingen
in het Bondsbesluur.
Geenenkele
vet.lràgingis desondlnksopgetredenin de beooÍdelingen
rdvisedngvan de statulenvan vereniging.
De BRC heeft in deze korte periodezeeÍ veel werk verzet
om te komen tol eenaanpassingvan hel ReglemenlTuchten GeschillenÍechtsp|aak.Na een eeÍsteexperimenteêrfase mel verkorteproceduresvoor de drmes- en hereneredivisie. is nu gekomenlot een vorm van snelrechten lik-opsluk beleid voot de heren eredivisie. De verkoÍte
proceduresuit de experimenleerfàsevoor de dameseredi\ i\ie zijn onverandËrd
geble\en:drl functioneennaartevrcdenheid.
Voor1sis voor de Algemene Vergaderingeenaantalwijzigingenvoorbereidin het HuishoudelijkReglemenl.het
WedstrUdrcglementen de Basisreglemenlenvan de Li8a's.
r un de Lrgr's ,/ijnrrtlpasO k \1\)r de eiBenreglemenren
singenvoorbereid.
In eenaantalgevallenzijn hel B ondsbesluur. Ligabeslurcn,
Bondscommissiesen RoyonbesturengeadviseeÍdoveÍ de
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Íeglementaireconsequentics
daaNan-T(Í slot heeÍi de
BRC advies uitgebrachliraneen lweetal rayonsover spe( iírek rJn hrur voorgcleÊdc
r'etlementer..
Voor het komendjaar sla{l hel projecl Herziening Wedstrijdreglemenl' op stapel.

,E[sT'OFFICIETE
BASKETBATT
ACCOMMODATIE'

Eg
5Z

NJHC herbcrg Elst' in Utrechtheefthct ofÍlciëlekcutmcrkvandc NBB ontvangen.Dit bctekentdat dczespo herbcrgdool de NB B c|kcndwordl rls dé buitenacconmodaticvool brsketbrllkampen.
De NBB Jeugdkanpcnzullcnelkc zomcr'
ir 'Elst' gchoudcnwordcn.
door NJHC en NBB nrctccn feesOp zondag26juni 199;lis dczcsarncnwclking
dooI bcidedirectcurcllCatclijkeopcninggcvicfd.Na de contract-ondertckening
PierrcRobricn,Schillc(NJHC)en PcterNotlen (NBB) steldcbrr|dsbe:tuulslid
gcblr.rik
olllciecl
ecn
NBB-logo
te
oDthullcn
ditt in
bcn de accommoclatie
in
door
de middcncilkclop dc spcch'loclvan hct hooldleld is aangcbrachl.
Dulna was
r,anclubscn rayons.lan jcugdigcclinic-dcclncde r.loerlan vertcgenwoordigcls
nrclsen oud-intcrnatioDills.
Bcltngstellcndcnkondenborerrdienccnkijkjc nemcn
in dc accornmodiÍiccn cr was gczorgdvoof ccn rccrcaticlprogranrnar(xn jons
el] oud.
Busketballherbctg
Elst bicdt luirnchuislcsling r ur baskclballers.
Op h( t ei-rrcrl
tcrfcin- in hctbos- rijr vicr kLrnststof
bLritenvclden
iLangclcgd.
Dc ovcrnachtingsvet\chillcrdczaalnrimtes
clpacitcitomr at 200bcdden.ccn uitslckendrrstaurant.
gezcllige
cn cen
bar.Allc NBB-r'ererigingcnkunocnmet 5% Íeductieop de toch
prijs r n dezclacililcitengcbruikrrakcn.Voor olganisirtorcn
is
ill irirntÍekkclijkc
NBB hxndlciding'Bitsketballborendicn de op dezdpfomoticdtggcpfescntccfdc
'Go Play
karnpcn hcschikbaar.
Ook de NBB pfomoticwirgcn
cn dc
Outsiclc'-aanhangcrr indcnin dit UtrcchtscElst hun thuisbasis.

MI
NJHC

&
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Topteoms
zettenblessures
buitenspel

Medio mei is het staftseingegevenvooreenaktiegetiteld'Topteamszettenblessu
resbuitenspel'.Dczeaktieis het resultaatvan eengezamenlijkpÍojectvan hetNeen Veiligheiden
derlands
InstiturÍvoorSpoften Gezondheid,
StichtingConsument
NOC 'kNSF en NBB. en heeftalsdoelstellingom tlainersin staatte stellenblessu
re-risico'ste velkleinen.
door o.a.Kees
De aktie 'Topteamszettenblessures
buitenspel'wordt onderstcund
Akerboom. Henk Spaancn Harry Vermeegenen is bedoeldomjeugdtrainerste helpen bij het voorkomenen begeleidenvan sportblessures
binnenhun team.
Voor deze aktie zijn de volgendetakken van spoft benaderd:hockey. basketball,
volleybal,handbalen rugby. Zo'n tweeduizenddeelnemendetrainersmet hun
teamszullengcdurendeeenhalfjaar aandacht
besteden
aanspoÍtenzonderblessures op te lopen. Zij krijgen hiervoor de beschikkingover uitgebleideinformatie en
praktischematerialen.Met deze matedalengaan zij werken aan een drietal onderdelen:trainingsopbouw,sportEHBO/revalidatieen sportuitrusting/accommodatle.
Ook maken trainerseen video van hoe het team met de verschillendeonderdelen
gewerktheeft.De trainersen teamsdie zich het meesthebbeningezetom spoftblessureste voorkomen.worden tenslottebeloond met spoÍieve prijzen.
De lootste ronde
Dc aktie staÍte in mei 1994en wordt in februari | 995 rÍgeslotenmet een spectacLF
lair spofievenementwaar 6 finalisten tegenelkaar zullen uitkomen.
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Sportieveresultqten
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NATIONAAI.
DA,IiESTEAA,I
vlrlllring \rn dc rrloíins:
l=lnlcrLrnd: OI=()cr.nin(.Íl!ndi O.f.n=Oelen$cdí'ijd: ll-T=l lJn(l.n(o.rnooi:
t_11=l jcÍo IrtcnrÍi,)n!rl Tocnr\)i
16'll-1991 lll
l-is.
NcdcrlNnd]-irouucf
50, 5l
lr-ll.l9rl
lll
li*.
Nedcnrnd Crhrr.!\a\ ( lur|ljc) 76 5l)
l6llr 199.1
llcidelhrrg
N.drírÍd
Drrl,hn
69 68
ll1r.t.199.1
WiÍ/buÍg
N.{krhnd
Dlir:hfd
6tt ?o
-BuL$rrljc
ll'l).t-199.1
HuhbcÍfcn
N.lljhnd
li"l 56
-RlLgrÍjc
l-+'11.1.19!.1
Coor
Nf(lfnrnd
61 6l
(l!bri\d lln,ir
\
e
d
c
r
l
x
n
d
{U'lrs-199.1
Brl:rnic
6? 60
Í1i.05-1991
CrbÍNoll}!l)
\cdcrlxnd R.urcniê
60.67
(;!h.n\otBt|l)
.
1lt au
l)6.05-1991
NcdcrL!.d Cnet.ntand
(;!hrn\o(Bul)
0r.05-199.+
llulglrijc
Nelc lrd
61 5l
oli l)5 199.1
-15 jl
cabru\o(Bul)
Nrdc rid
Crick.ntrnd
i-l-05-199.1
BudlN\r lll,,n)
Honf tc
\.ddrhrd
r.l
66
li-Í)J-199j
tludrp.\rlll,nr)
H(!rsiÍt.
\.d.ínnd
6ll, .il
lll-l)5-199.1
Afud (R({)
R..Drcn1è N.d.rlrnd
7l
5l
l9-l):-19e.1
^fud (lnr)
Ncdcnrnd S|\cÍie
ó5 51
ll)-l)5-lrtl
^Í!d (lt(J.)
Polcn
Ncdrllnd
60 5n
ll.r)5.19r.1
^Í!d (R{tr)
Ru\trtrd
Ncdcrtnnd
60 75
ll lr5 l9(.,.1
^Í!d ÍR,{)
Ncdlnrnd
OclÍrinc
i:
i9

NAÍIONMLJONGENS
JUNIOREN
TEAM
EJOD
Volkenswoord,
5 rorênmêr8 iuli 1993
NcdcdaDd
Crnlcnhnd
N..lfrl.'n{l
Tu'J-r(
N.d.rllnd
Sl(Áci.
-Ncdcrhnd
Kírlrii,
(rr l( /( tr tr t,htn\:
. iled.rtldd
lirÍkU.
3id ISG OPen Den 8o5ch, 17lol en mei 19 Í€6ruoíi 1994
Ncdrrhrtl
ZIH(nnd\unllk
trÍLjc)
Ncdcnlnd
Rrg orcrd
Ncdc rnd
ZrlerLsKrurr.ll-il(Ju$.n)
.vilnlu\ Erlics tl.nouscn)
Ncd.rhid
Ncdc'hnd
l)^s.luiior.i
Íoernooi Ris-Orongis (PoriiíI, I iot en met 5 opril 19941
M(Íni\ illit^
Mrli {Nrrn}nr!lrcrnrl

trrrlt,
Íoêhooi

M n 1 |( n x ( i , ) n ! arl . r n r )
ln tu t,lddt\:
NcdeÍllnd
lle dc l-ràncc
tevollois lPoriisl, 2 | lor en met 23 mei | 994:
SclccrrcCrrrl(rra íSparj.r
-sc ccllcRircl! (Kn)rtiè)
- N h l n r óB l s k c r( Z $ c d e n )

(rr th 5r tn Or I'lrkdt:
-lcÍlind
Ncdrrldd
Inlerlond in Mode op 9 iuni 1994:
Ncdcrhfd
Porl!8al
Internolionool flyers Toernooi l,è Riiên, 10, I I en 12 iuni 1994:
:,l.d.rl.nd
Mrtxki Ba\ker (Zscd.n)

1 2- 1 l

PoÍufal

NATIONAAT
MEIS.'Es
TEAA,I
.,UNIOREN

Vier-hndenioernooi;n Porto,Portugol,22 iot en met 24 iuni 1994:
- N l . T .( t r S A )
NedÍland
Nrdr.lMJ

l16. 19
7e i6
I l0 - lr0

5tlt.

NrdLrdl
Budlr{
Ned!ÍLrnJ Rurhnd
Ncdlrllnd Frrnln.il
Ncd.nínd
I\..hn,
Nrd.rhDd -&,drp.n
N.dcrh d
llmo
Nedrrh,rd
r\rrlon
N c d c r l a n d A u d c rP r n r r
\cd.rh{d
l-JUhlrtrn
.Aru-loi
\.d.rhnd
Zsir\crnrl-Ncd..hnd
l-!\cnrhur! -Ncdcn d
l-i1()u\.n Ncdc.hnd

-71

6l

. 1 1- lll
1151.

rt-

5l
1l

NA ONMI JONGENS
KADEÍENTEArr,l
Inlernorionool To€rnooi Lêidêrdorp, 2 ên 3 opril 1994:
N.dcrhnd
S r n d r U r s l c r ( Z t r c d c n)
\(l.nrnd
Ton.g,i]urioNr
\cd.rhnrl
N'lislole Íll(Í'!r.iic)
Ncdc lnrl
ErÍ l-orrlor Rornl\
fnrjêmdlionoaf Toernooi in Huskvorno, Zwêden, 28 en29 nei 19941
()|n('uc
7$.Llcn 76
(ri tl..l1 ttt1. rltult\:
SrrldrI

ír.l - 6,1

NedcrltrDd
N.dcrllfd
N.d.r|r{l

7lr. arl

NATIONAAI.
MEISJES
KADFTTENTEAM
r ,I l l L l 9 q . +
N!d.rl.rid
BV L.id.do{)
02103-04- | 994 Jumpêrsio€rnooi Den Hoog:
NcJcrhfd
A\lsi(;\nrnr\ilnr
rl-ls Pirnnhn\
Ned.rlxnd
-rnleh'rd
llcd.nrnil
){.d.nnnd
lifgcLlnd
rLS PLtunhrs
N.dcflnd

:l - 5l

t5- ll

MTIONAATJONGENS
PASSEREIIEN
TEAM
5t- 7l

Inrêrlondt.g.v. Hooíem EosketbollWaekop 30 decembêr1994:
Nrllcrhnd
Bclrra

r5 - 19

Viêr'londen ,oernooi in Oo'tende, 8€l9ié, von 3 lol en mer 5 Fnuori 1994:
l)un'lxnd
91
9.+
rl0,
lll -

6l
-+l
90
tl

lr
Ned. rnd
Ilng.Lr,)J
Toernooi Re.klinghouren (Duiblond) 3,4 en 5 iuni 1994:
Ncdcrlnnd
R o n e h r n( l r r r n l r i l k )
NcJcrknd
RC Bor[n ll) ir\hntl)
Ncdc'lind
Wrcrnir (Polcn)
' l J B ( l N ' h n n e rl l ) u i r s l a ( l )
)lcdc'lrtrd
(rn.tt tt
.tt pl&n\:
N.dc.hnd
Riga (l crhnd)

6-1 71

.16

ll

.l1l

17

5l

7:. ]r

6i{ . .l.l
.16 .11
5l . r.r

NATIONAAI.
MEISJES
PASSEREI.TENTEAM
28129-08I 993Toernooi
Vlissinsen
Nedcrllnd
N.d.rl,nd
N.d.Ílrnd
),{cdcrland

.1ri, 5l
.11- .ll

11121993
l/l/.{ 0l' 199.1

El - 5.1
11

19

il7

6lj

2/3-04-1994

62

-RZ 7)
-Arrcmirxs
8v l-.idLrdoT
Psv/Alnu
c

Ncdclrnd
Bcllia 78

Ncdc.hnd
Turcif
Uclgic T8
\cLlc'hnd
Jumper3roêmooi Den Hoog:
Nudcrlxnd
Engclmi
-BC Vl,$rngcn
Nrdcrltrnd

t.l . rl
t7- t0
a1- t1
t{t - .11

50

t0

;

t*:I

\,\S;
NJP

-Ncdcrhnd
I'ran\niL
Vierlonden roemooi stoke Mondeville, Engelond, 25 en 2ó iuni 1994:
-Nederhnd
Z*cden
llngcl.nd
Nederhnd
.Nedrddd
Zs.dcn
-Ncdedud
Eílrland

NANONAEHEREN
ROI.STOEL
BASKETBA1T
TEAM
ioernooi in Tours, Fronkriik, I tol ên met 4 opril I 99,1:
Dundrnd
N.dc.lxod
'N.dcrhnd
Bel8ii
-N.dcrlrnd
l-fuÍIdjl
l8 r.i 199.1
JulilnadorJrNcde.ldnd-Duitllnnd
19nrr l9(){
J u l i x n a d o mN . d c r l a n d - l ) u i r \ h n d

lnl€molionool

7l

l l . j u n i 1 9 9 . 1D o r d Í . c h r
9juh 199.1 l'lnschedc

Nedeírnd
Ffunkrijk
N.dcrhnd -Red Gi!ir\
N.dcrland ISv Hcngek'

= COMPETITIE
=
EINDSTANDEN
' ó (p, il 1994
l-;rnècheCosmetics/BSW- MuslungJcans
BV Haarlem CanoeJcaDs/EUBC
. 8 t t t 'itl 1 9 9 1
CrnoeJeLrnr/LBBCBV Htuflenr

EREDIVISIE
HEREN
l0
IO
IO
t0
l0
l0
l0
l0
t0
t0

l6 ,
16,
ló +

[ondskompioenschop
I Mu\tangJcrn\
2 CanoeJean\IrBBC
3 BV Harrlenl
,+ LanecheCosnr.BSW
5 RZG/Don '
() Den Bravcn/Oob
7 RcdGirnls
8 Hdiday InDAkr.
9 SchieslrecVRdilm
l0 BC Vcrkerk

45 _
84 -

't4
84

I
ó
6
4
t

39
.7.7
99
75

90

86

' l0 aPtil 1994
CanoeJeans/EBBC- LirnèchcCosmelics,tsSw 9 l
' 12 ul)til 1994
LrnèchcCosmelics/Bsw- Can()eJeans/EBBC 96
. 14upil 1991
CanoeJeans/EBBC- LarèqhcCosmclics/BSW
, 16 april 1991
LínècheCosmetics/BSW- CrnoeJclns/EBBC
' l8 lPril 1994
- LarèchcCosnretics/Bsw til
CanoeJeans/EBBC
. 20 april 1991
- C nocJeans/EBBC
Lanèche
Cosmelics/BSW

93
72
70
52
/)

\irn Ncde,land.
K:rmni,)cn
I-i,nèchr
C,^mctic'/BSW.Weert

DAMESEREDMISIE
Eliie
I
2
3
4
5
6

A
Texim /Tonego
KDH SlLrr\
DVZlGrasshopperr
BV Lisse
BV Groningen
PrismaCollege

I r.t
18
18
18
18
18
18
18
18
t8

jo

'74

7s PIAYOFFS

60

6l

80
'7',l

73
130

92
93

69
g0

24
22
20
20
16
16
1,1
14
4

PtÁYOFFS
HolveFinqle{besroÍ Íivel

. 29 nuurt 1991
MustangJeans- LanècheCosmetics/BSw
CanoeJeans/EBBC- BV Hnaílem
.31 naan 1994
- MustangJeans
Lanèche
Cosmelics/BSW
Bv Haarlem CanoeJerns/EBBC
. 2 apríl ) 994
Mustang.lerns- LanèchcCosnetic\/BSW
Cinoc JeanVEBBC- BV Haarlcm

9',7
68

tinolelbestof sevenl

i2

FINATFOUR
. 30 okbber 1993
LanècheCosmctics/BSW- RZG/Donar
MuslangJeans CanocJorns/EllBC
.31 aktobo 1993
RZGlDonar- C.rnocJclns/EBBC
Muslmg lcans LrnècheCor)nelics/BSW
MustangJean\
is winna r \.aDde FinalFour

.16
5:
lll.
il -

.rl

IEAM
NATIONAIfDAMESROI.STOEI,
EASKETBAII.

.11

StogemerFronkriik
in Vesoul,
rronkriik,ló iorenmet19iuni'94:

Bekercompetitie
I MuslrngJeans
2 Laneche
Co\Dr.BSW
3 CanoeJeansI-BBC
4 RZGlDoD.r'
5 BV Harrlcnl
6 HolidayInn Akr.
7 RedGirnls
8 BC Verkerk
I Schiestreek/Rdanr
l0 Den Bravcn/Goba
* naxr Finàl I.o!Í

5ll -

63

EliteB
l Msv
2 SneekhoutLions
3 KBS/OÍci's
,l olympia,/BcA

HalveFinale(bestofthÍee)
.7 maart)991
Texim Tonego- Dvzcrasshoppers
' 10 maart 1991
KDtVStars BV Lisse
. 12 tnaan 1994
Dvzcrasshoppers Texim Toncgo

28
28
28
28
28

56
.12
32
32
28
l6

30
30
30
30

2tl
22
20
t2

2li

65
5{)

l)

80

.ll - .1.1

3
4
5
6

KBS/Orcas
Z.A.C.
VelhUnlimired
Baylor/Wildcals

8 D.B.V.Arriba

28
27
28

26
24
22
20
20
lo

28
28
28
28
28
28
28
28

52
3'1
32
28
26
2'1
16
12

2tt

HEREN
EERSTE
DIVISIE
B
I
2
3
4
5
6
7
8

MSV
A.S.V.U.
Azimnia
BiDnenland
B.C. BÍaggaÍl\
BV Lisse
AMVJ-Amsterdam
Schiestrcel.JRdam

JONGENS
JUNIOREN
EREDIVISIE

. Sdn.lre wn Etnbri(qt, MVP 1994
BV Lisse- KDfvstirrs
. 15 tnIaft 1994
KDH/Stars- BV LisscT359

12

4'7

Finolelbestof three)

. 19 nuart 1994
Texim Toncgo- KDlVShrs
57- 41
. 22 t\adfl 1991
KDWSlars- Texim Tonego
5,1 , 65
Ka pioenvan Nedcrland:Texinr Tonego.Haaksbergen

HEREN
PROMOTIEDIVISIE
1
2
3
.í
5
6
7
8
9
10
II
I2
l3
14
15
l6

Festo/BVV
Psv/Almonte
Dunckers
3-ESPiranhas
Early Bird
WSC
Blue Herons
RZG/DonaÍ
BV Wyba
B.C.vinus
B.V-Groningen
LanecheCosm.BSW
BS Leiden
PrismaCollege
RotteÍdam-Zuid
BasketiersTl

28
52
48
2a
28
16
28
32
28
30
28
28
2a
26
2t\
26
28
24
28
20
28
20
28
20
28
18
28
18
28
t2
leruggetrokken

HEREN
EER.STE
DIVISIE
A
I De Gr<xneUilen
2 Texinr,/Tonego

2a
27

44

64

I
2
3
4
-5
ó
?
8
9
l0
II
12
l3
l4
l5
ló

PSV/Almonle
DAS
Den Bra\.edcoba
HolidayInn Akr.
BC Shooter\
Prisml Collcge
B.V. GfonirgeD
RZGlDonar
MuslirngJeaDs
3'ES Piranhas
Veth Unlimited
Texinr/Tonego
Onzc Gezellcn
BV Leidcrdop
AA Drink Flycrs
Baylor/!Vildcuts

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
306
304

50
48
11
,12
12
40
38
34
30
28
24
18
tó
l0

24
24
24
24
24
21
240

42
34
30
28
t8
t4

DAMESPROMONEDVISIE
I
2
3
4
5
6
7
8

CanadiaDs
RolterdamZuid
Hoofddorp
Decilllagles
JollyJumpers
Texim/Ionego
Holiday InDAkr.
BC VeÍkerk

tcfuggelK)kken

I'ES

ufi

Eredivisie Kompioenspoule
1 BC Verkerk
2 Antilope
3 RBV Aalsmeer

6
6

ó

t2
8
4

6

Eredivisie
Degrodotiepoule
i IJmondrollefs
2 E-R.8.
3 D.B.V.Rowic
Promotiedivisie
I Antilope
2 B.V. Assist
3 Anows 8l
4 S.V.C.
5 Animo
6 De SteenenDijck
7 Devedo
8 Anows'81
9I.S.A.
10 Redeoss

DAMES
EERSIE
DIVISIE
A
I
2
3
4
5
6
7
8

B.V. Aris
BlueStars
KSH Sec.Dribble
Dcrb:l
RZGDonar
4.T.C. 65
K 75 /Doeland
3 ES Piranhas

21
32
21
32
24
30
24
24
21
20
21
20
24
l0
Eerstredivisie
leruggetrokken

DAMES
EERSTE
DIVISIE
B
I
2
3
zl
5
6
7
8

WSC
Psv/Almontc
Schiestreek/Rdam
Cangeroes
DAS
Baylor,AVildcats
PrismaCollc8e
Dunatos

28
28
28
28
28
28
28
280

54
12
32
30
28
22
14

8
9
l0
l1
l2
l3
l4
I5

KDH Stars
BV LeideÍdorp
PrismaCollege
3 ES Piranhas
Hoofddory
Dvzlcrasshoppers
B.2. "72
B.V. Groningen
SneekhoulLions
KBS/Orca's
Holiday lnn A-kÍ.
Jolly Jumpers
H.S.V.Baskelball
Texim,/Tonego
B.C,L,

l6 w.v.G.v.

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
308
308
300

60
54
48
48
36
34
32
30
30
26
24
22
18

EINDSTANDEN
ROTSTOETBASKETBA1I
Eredivisie
I
2
3
4
5
6
7

BC Verkerk
Antilope
Arrows'81
RBV Aaismeer
D.B.V.Rowic
E,R.B.
IJmondrollers

LS.V.Hengelo
Baskeliels7l
Red GianIs
BV Leiderdorp
Bladel
G.S.V.A.
JBC/N'haven
V.l.O.S.'82
RBV Aalsmeer
Grave

E
6

,+

18
18
17
l|l22
l8
11
t8
l8
l8
l8

3,+
34
24

19
l9
l8
t8
l8
18
18
18
18
18

3.1
32
24
22
20
t8
16
6
4
4

11
t'7
17
17
t2
17
t7

32
26
18
t6
l0
8
0

18
t2
12
l0
6
6

TweededivisieA

MEISJES
JUNIOREN
EREDIVISIE
I
2
3
4
5
6
'7

I
2
3
4
5
6
7
8
9
l0

6
6
6

12
24
t2
18
12
16
12
12
t26
t2
1
t24

65

I Kameleon
2 Anlilope
3lJmondrollers
4 Arrows 8l
5 R,B,V,M.
6 Springers
7 V.1.O.S.82

:'

rl.:

i:Yj
NJP
!(x)r
vandc Nederlind\cKrmpioen\chitppcu
De einduitslag
roal\ dic op Àtetdag.l en zondag5
kadettcnrayonselectie\.
juni 1994in Socstpl.urtsvondco.l(idt:

Jongens:

Meisies;

2e rayonNoofd-Hollirnd
.le ray(nrZuid
4e rryon Noord
5e rayonOosl

Ie rxyonNoord-Holllllrd
2c ÍayonWcst
lc rryo|| Oo\t
.lc tuyon Noorrl
5c rilvonZuid

BEKERFINATES
RESUTIATEN

'f.rrinl

forcgo - Dvzc|asshoppc|s
Heren
CBV/BinncnlandRcdCi.rnts
RcdCi:rnl\ CtJv/Birrocnlarrd
tsek.fk Inpiocn:RcdCirnls.Mcppel

TweededivisieB
I B.C. UÍ ggiuts
2 Anlil)pc
-l LS.V.Hengtlo
.I G.S.V,A.
5 E.R.ll.
6 BlskcliL'ís7l
nrÈdcdinginli
mee.
SV Allroun decdbLrilcn

11
t1
I8
t8

l(J
21
l8

tó

8

1,+

D c c i n d u i t \ l i l g ! L r nd r N c d e d a n d s eK r n p i o c n s c h u p p e n ! o o f
p a s \ c r c l l cf l y o n s e l c c l i c s .r { x r l \ d i c o p n a n d u s2 7 e n d i n s d . r g
I t t t l c r c m b c r 1 9 9 3 i n O r e r r c c n p l L r a t \ \ o n d c nl.u i d t :

ic tilyon Oo\l
5 c f L r y o nN ( x ' r d

11
t07

95
72

Domes
- DVZ/CÍir\\hofPÈrs
TcxinrToncBr)
t
DVZlCflt\shot)Pcr
Bekcrkrmpio.'n:

5l

.longens Junioren
Dr SehicslÍecl HolidayInn/Ákrides
Bckc*ilnrpil)cn:
Holidt't lDr/Akride\

60

Meisies Junioren
BV Hrx)tdd('ry- KDH/SrrÍ\
KDH/SIius
BckrrklmpxJcnr

-r8

Rolstoelbqsketboll
SC Antilop. - BC Vcfkcfk
Bcke' (lmpiocn: BC Vcrkerk

Meisjes:
2c flyon Noofd-HollLrnd
3e rayonZuid
-lc |1ryortOost
5 c r L r y o nN ( x ) r d

D c c i n d u i ! s l i r g\ l n d c N c d c r l a n d r t K a m p i o . ' n s c h a p p c nv o o r
p i r s \ c r c l l c n c l u b t e r D r s z o a l \ d i e o p d o n d c r d alg4 c n \ i j d l l g l 5
n l c i i n B c r - { c no p Z - o r n np l i r a t s \ o n d c n .l u i d t :

Jongens:

Meisjes:

le Mu\t.rlg Jeans
2c CvB Binncnlnncl
3c llc Mo(rls
.lc J.rhnIt
5c Uyte/Ciilnts

lc KDH'Stars
2c BC Shrx)lrÍs
lc MLLftrthon
.[e Crcyhounds
5c HSVB

voor
Dc einduilslagbij dc NedcrlandscKampioenscbappcn
k dclten clubtea s roirls die op do'rdcrdrg l,l en vrijdag l5
luidt:
plxalsvonden.
mci in VccDeDdarl
JOngens:
!e Baylol Wildcats
2c l-eidcrdorp
3eMustangJeans
4e BV Vlissingen
5c BV Assisl

15

t1

JEUGD
UITSLAGEN
NAIIONATE
I
KAMPIOENSCHAPPEN
993/ I 994

JOngen5:
l c l L r y o nN r x r r d H r t l l i t n d
l c r i r y o nZ u i d

65

Meisies:
Ic KDH-Stars
2e BC Vlissingen
3e Lciderdorp
4c Kroon 75
5e ATC'ó5

. Mcindprr tut Vttn. ' ,',t,h rtrn htr 1t,rt.

66

Texim Tonego Fors.rDAlku (Fin)
Tweede ronde
TeximTonego TS OlimpirPornan
TS Olimpi.l Poznan Texim Tonego

RESUTTATEN
EUROPACUP
(ECMI
voor[ondskompioenen
Europese
Competitie
Eersleronde
CxnoeJeans/EBBC PSCSlaskWroclaw
PSCSlaskWroclaw CaDoeJeans/EBBC
Tweede ronde
C?Lnoe
Jeans/EBBC BayerLeverkuseD
BayerLeverkusen CanoeJeans/EBBC
CanoeJeans/EBBCspeehverderin ECGM

8'l
85

82
83

8,1 85

83
60

Europese Compelitie voor
londskompioenen Domes {ECtl
Eerste ronde
ForsanAlku - TeximTonego

91
6l -

66
'/'7

92 85
62
94 -

16
62
'78

61

82

73

6l
78
'75

| 994 IECll
€up Rolstoelbosketbqll
Chompions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Europese
Competitie
voorBekertitelhouders
{E€GMI
Tweederonde
(MustangJeanswas in de eersterondevrij)
Dublin
MustangJeans- Janreson
Sl.Vinccnls
Dublin MustangJeans
Jameson
Sl.Vinccnls
Derde ronde
MustangJeans- Godcl Rabohicki. Skopje
GodelRabohicki MustangJeans
CanoeJeans/EBBC- BC Croalia.Splil
BC Crcarir - CanoeJeans/EBBC

105

Acti()nSteelers
CS Me.rux
BC Verkerk
SC Anlilope
RSV SalzburS
MK Aces
Sl. JanBrugge
NonbackaHIF

André Vergouwen Cup

Rolstoelbosketboll
| 994 (ECll)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

94

USH Con,ino
OldhamOwls
ASCOMulhouse
TrananHIK
St.Ouen
RBV Aalsmcer
UBC Miinsler
ToulouseIC

=
= NOMINATIES
FIBA-SCHEIDSRECHTERS
- ENCOMMTSSARTSSEN
1993-1994V . . k l l r i i g \ r n d e ! e b r u L k 1 .! l l o , l i n g e r : f - C M = E u n , l ) e e sK r n r t i o c f s c h r p \ o ' n h c r e n
clubrQms:ECCM=EuroFsc Cup \ oor hercn cluhre!n\: ECK=Kofuc Cup loor h.rcn clubI.rm\i LCI'=l'lur)p.se Cup \oor drmcs clublcrm\: ÊCl-R= Ronch.trl Cup \oor
d!nrcs:DLKKR=l)!nrÈ\ EK K$rlilikrlie Rondcill.l,KllF=EK HrL\È Finxl. H.r.n:
\ rdeI
D EKF=Fin!1L
. K D a r r c s :I I F I K K R = H e Ê nE K K $ r l i l l k N r i cR o n d c J K l _ : K K = l o i g e .K
r e i l - l KK w r l l l i u r c n i f d c i l l l i K F = l l c . c n E K F i i r l e J J E K K = J o n l c n sl u n n r c n l ' - KK s ! l i i i k r

SCHTIDSRECHTERS
Henk von tk
l5/l)t 9l F.ICK HÈllingrn(L!\)
lóí)9/9l F.lCf WrÍken (t-ux)

It)/09Íll ECK
l7l10/91 ECK
l)8/ll/91 l-lcK
l 0 / 0 2 / 9 , 1L C F
l 5 / 0 1 / 9 . 1L C I :

Hclllnfcn (l.ur)
Lrd$iêstntrS
St!ilLdC.rjr
ChrllÈ\ le\ Edux
vllenci!

Bort v.d. Grooí
05/l{r/l:l ECCNI Hrtcn
l)ó/l(r4):l ECK trlnr
l)l/l l/t)l l-lCK Selilld
l5/lll9.r ECI-R Wollènbiirel
I l/)l/9.r licK
Mad.id
l l/0!/9:l ECLR Mrdrid

MTV Wolltnbiiucl Bc\ AÍgcnr!ÍirMddrid
olt/lll91 ECI-R wollenhurrel
l l L g r e \ B C C n u l i ! 1 n n ! N n c rS p l ' l
I l / 0 1 / 9 . 1E C C M v n o a r ^ l a r a
ECF vxlencl!
C B I ) i nn r C o d e l L r F h \ h 9 . l 6 S p o n r i f ( C . i )
13/01/9.1
R c N lM l d Í i d l e l ' r C u i l d I n r dK i n g s
L7ll)l/9.1 I-lCM Mdd.id
I)EKKR Ardd(Roe)
lll llll)5P1
A f u d .C h r l l c n ! . R . u n d l ) r i i e s
René teêgwol,êí
25:9/i)8411
C h d l l c n s cR o u n d l o i g e i \ J u i i o r n
J . I E K KH e i d c l b e r g
K o r k r n T t o r a c f - S W H B n ) . e n rR 1 3 !
l6^)9/91 li( M Kork! (l-ir)
1 8 r c 9 / 9 r L C I . R ( ) , \ r Í { , e b € k È( B ) B B C M l n r F l a r U S v l l e i c i e n n e s ( F )
PirchCholcrArsker SAÁBLilsikdup!nkl(ljrn)
0l/11/91 LCCMChole(íFÍ)
0l/l 1/9:lECLR Vllcncicfncs
L I SV r l e n . i e n n c s Z K K R o g 0 s k !S i d r i i à( S l ( N )
r kopte
l . r / l l / r : l E C C M V i k r i r ^ h y r ( S t ) I a u t r e s . K K C o d e lR r b o n r i c kS
CAl-coi-Ollnpiq!Èd Anribcs
l 5 / l l l 9 3 E C K [ - e o n( S f )
P r l l . T r i c s r cS R I - C h i p i u P r n n n ' i o \A r h c i c
lll01/9:l LCK
l.rie\re
Chillesles ENlx BTv wupÍ'etul
l6í)l/9.1 ECF ChrllcllcrErrr

Bry Herr
ABCUSIlicliit.h-Crrdill
BBC Lvclh lrrlclb.iick ' BTV Wufpernl

RBC tlS Hieltne.h B(l LudwiSsbuÍg
Lud$ig\hu.g - E(ud.A.geturir MrdÍid
Srn l-tmrndo Pall oLiilpir Re.or.o Milddn
C h r l l e s l e s L l u x I t l i l z u r J c u n e sH o l o n T e l A ! i !
CBDomrGodclla Ijhsh96l Sruíin! Arhetc

Ni(ol WêEds
09/0{)/9:lECF Nrmcn(B)

RCSS NrÍ'ur

USK PrNag

Michelzeswoord

Brdndt Hr8en Arleus SC K!!n!s (l-il)
SSv Uln - MZT Hepos Skopje (Mrccdonia)
C d j r S r f l ' e m l n d o ' H r p o e l H e r r l i d( 1 r )
MTv Wollcnbirllcl - Wuber FrÍnild Schb (lr)
E\tudArgcntarid Plirr RelgioCrhbrir (lt)
Bex Argentarir MTV Wollcnbullcl (D)

0 6 / 1 0 / 9 1t l C K B e n r l n
27110/91 ICK
Paris
02/lll91 ECK Madrjd
0 . 1 / ll / 9 1 E C K L e o n ( S p )
ll/l l/91 HEKHF Ginebore
08/l l/93 FlCl-RS.bb (lr)
0 9 / 1 2 / 9 1E C M B o l o g n r
0 : l / 0 1 / 9 , 1t s C C M C h ( ) l e l
05/01/9.+ ECLR valen.iennes
25101/9.+ECCMOvlr{P(tr1
27101/9.+ECM Lisslbon

Jon Chris Hêrweiier
I l / l ) 9 / 9 1 E C G M S r l k k i \ h o l n r u r( 1 J s 1 )
U M F S n ! e l i l l S r y k k i s h o l n u r J r n r e s o nS t . v i n c c n l s
R o y l l G o P ! $ P c p i n s t e Í ' P n c hC h o l e rB a s k e l( F r )
28/(J9/91tlCGM VeÍ!ie*
JDA Diton BouÍgogne - ClLrbHàukàr (lJsland)
06/10/91 UCK l)'jon
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A l b ! E c r l i n- S C C l u b S p r n r k ( O e k r )
Rrcing Arskcr P!ri\ - Nik!\ leriÍeÍi(Cf)
E ( u d i d n r e sM a d r i d L u d w i g \ b u r g
CB l-eon HdpelJcn'sllcm (lv)
Z w c d e n- S l o s d * s e R c p u b l i e k
W u b e r I ' a n i h S . h b L e v s k i T o l c lS o l i !
v i n u s P l l l . B u c k l e r E I è sP i l s c nS K l Í l n b u l
P i t c hC h o l e rR l s k e (- B C Z r d r r ( C d
US Vllencrcnncs - 1esno-Don Aksay (Ru\)
AD Ovdrensc Ac(\oles - BC Zrddr (Cro)
Spon Lisborc Bcnjica - AP ShdmpooClear (li)

2ll02/9:l IICI-R Mudrid
1,V02./9,1
ECF Vulcncia
l5/0:V9,t ECF Wuppeíal
tE-22/05/).1
DEKKRAr!ik! (Z$e)

- AhenrPolispo'liv!Cesen!(lr)
Ber.Argentariu
CB DomaGodclla- BTV WÍppeíal
BTV Wuppenal- Chrlles-levEaux
Arvik DamesChuUcnsi:
Round

COMMISSARISSEN
Cor OníU31
Os/l{Ygl F-CGMt)enHelder

Mustan8JcaÍs- J{mcÍ,n Sr.vincents
Dublin

Piel LeegwEl€r
{P I:)/9-1ECM Dcn Bosh
3(Y09^ll liCM Gt'ildlbrd(En8)
0.1i1l/93 ljCM Pnu(Fr)
Olllll9,1 ËCM L.lc*usen
I M) | D.l F,CCMOlar (Por)
l(Y0ll9:l ECM M!'lrid
09()2/9:lliCM Lclerkus.n

C oc J./EBBC- rcS Shsl,Wftxl.w {Pol)
GuildtordKangs- HrpoclOsemcrlilEtyon (lsr)
E l a nB c a m a iPsl u - A P S h u m p oCol 0 r r C r n t L( lrr )
TSv B!yê. {1.í- CuildlbrdKings
AD Ovrrcn$ Aercsolcs.PnchCholerBastcr
Rerl Mrdrid Tckr Mt|csPils(Mcchelen)
TSV Brler 0"+' Reil MudridTeku(Sp)

l{)/02/9.1ECF Wufpenal
lll(12l9,{ ECM Cholet
2:l^lll9.1ECM LimoSes
24^)244 HCCMChole{
09/03/9.1ECK S krrriki
l{) )l^l.l ECF ^thene

al-V Wuppeítr| SF-r'ConD (10
-l-!!8res
(Sn)
Pirch Cholcl ll!slcr
Limoges CSP Crsino - Olympirtos BC PinEÍ\
Pirch Choler llu\ker T ugÍes (Sp)
P A O K B r a l o ( C r i ) ' P . r l l . ï r i e \ t eS R t - ( 1 ( )
F I J \ hq . b l S F , n r n ! ' A r h c n c C B D , m r ( i , . l l J ( 5 t r

Jon Seriêling
lí09/91 ECM
-1(1()9rl ECM
0l/ll^):i ECM
0l/lll91 ECM
(llí,1,9,{ ECK
l,:lí12l9.1 ljCM

C u i l d | n r dK i n r s - l P s B u d i r e l n i k^ r u l , o n d l K i e \
Cun(È JcanvËB BC ' TSv aayeÍ l-cfcrlusen
Mret Pils - Rcll Mldrid Tekr
Sp()rl LÀbor e Bcnllcu - Vinu\ Prll Buckler Bol(igna
Olln'piquc d ^rtibcs - PrU.Olinrpin Rccoa(' Mitxln
Elth BrrÍtui. Pru Onh./
KK (-ih,nr ZJ!rch lan,l

(nrildhrd (Eng)
t)en Bor'--h
Mechelcn
l.isslbon
^mihes
P.rÍ (Fí)

16 )9^)-l ECI: llnd{strÍgcn
l0/0rDl ECF llukshcrgcn

'te\im

Tonego - li)6\
Al\u (Fin)
Tc\ih Toncgo - TS OliDrpir Po/trin (Rn)

= ROLSTOETBASKETBAIL
=
EDWINWAIIAARI
Interlonds:

lxrmHmoNlu lcrvmnn
SCHEIDSRECHÍ!RS
HENKvon H,ÀASTEREN
EuÍ€p.ÍêKompio€írsdFpp€ít
te Scrliin:
HeEn:
Dome*
- Splnje
CÍxÍ Brit|annië

DLrit$and- Cftd
ljrffikfltk - ls.rcl

BÍiu!,rnia

DLritsllndZwitserland
Zwcden Bclgië

Nederlnd ' Duilsllnd(herun)re J!lirnldorp
Nederhnd- F.rnkrjl (ddnlcs)re Dl rccht
(hÍen) te vèlous
FonkÍijt - NedeÍland
(he.en)rÈvel('us
Frlnkrijk - Nederl,rnd
ETNOEMINGEN
P c t c rK u s t e $w e Í dd o o r d cI W B I : b c f o cl d l ( Í l i d \ ! n d es c h c i d s e c h t È r s
commisrielan dc liuRo ZONE.

llem'r GoUCupQuolificotionloumom€nllê TclÉíon:

lleÍk lan llarstercnwerddrx)rdelWBIibcÍÈmd r(|llid un dccomF-lÍiÈ
c o m m i s sri ca nd eE U R OZ O N E .

Inbrlond:
Nederhnd - t-r.lnkÍtk (da'res) te l)ordNhl

PITER
KUSTIRS
Erílpée KomÍ*r€í!.hoppenlr Bcdiin:
ll€í€o:
Do|i|esl
Zweden DLritrland

FfunhUl - Gro"t BirrlJnnic

Sprnje' Israël
Duitsland Frunkrijk

ErÍope5cKomÍii(rêís.hopp€n
&hndcn reWoÍs.lÉu llcrcí:
-Tjechië
Rurland
Tjechië SkNeniè
Sbveniii leÍhnd
InlÍlond:
NedeÍland- Dunsland (herÊn)É Dcn Hclder.

JOOPSTAARTHOT
Inr!íhd:
Ncderland ' !-rlnkrtk (dames)te DrdÊcht.

THEOVI,UG
Inhílond:
Nëderknd - Fr!nkrijk (drmes) tc Zwijndrecht

6a

TEKENINGEN
'!'oz tt.l
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verslag1993
Financieel

Hieóij treft u de JaarÍekening1992van de Nederlandse Het gaat hielbij om de volgendeposten:
BasketballBond arn. De accountantKPMC Klynveld
en ons
Nationaleteams(bestemdvoor RBL)
AccountanlsheeÍi de jaarÍekeninggecontroleerd
J 1l .000.=
- Nationale teams(basketballvloer)
35.000.=
in
toestemminggegevenom de accountantsveÍklaring
Project Modr.rlering
30.000.=
dezejaarrekening
op te nemen.
Totaal
Balansen StaatvanBatenen Liistenzijn meteenuitgebreiÍ 76.W0,=
de toelichtingverkÍijgbaarvjd het NBB bureau.
Op dezemanieris het bestuurvan oordeeidat de inspanVergrderingheetinit
vooÍgedaan
die van
ningsverplichting,
die de AJgemene
In 1993hebbenrich omstandigheden
van diversepo\ten gesprokcnomtrenthet eigenvermogenkan wordeningeinvltrd zijn op de lastenontwikkeling
moetenworden
vulo.
in de exploit!!ie.Deze omstandigheden
mim f 33.000.- loe te voebetrokkenbij de beooldelingin welke mate aíwijkingen Voor 1993wordt vtxrrgesteld
ten opzichtevan de gesteldekàdeÍwofdengeconstateefd. gen aan het vennogenvan de Bond. VoorLlitlopendop een
Tot dezc omstandigheden
worden gerekendhel pr(iect
zodanigbesluit is de voorgesteldebestemmingvàn hel
'pleintjesbasketball
en dl3activiteiten voordeligsaldoreedsin de bi]lilnsper 31 december1993
. de Bekercompetitie
Meer in
vool Opleidingen/Ontwikkeling
en Begeleiding.
op het bondskomsteni:!lsmede
eenaantalziektegevallen
bu|eauhebbenzowel in de peÍsoneledls in de materiëlc Teneindede duidelijkheiden he1inzicht te bevorderen
geeÍlhetbestuuÍnog eentoclichtingover de hoogteen de
sfèeÍgevolgengehad.
postenin dejalrrekening.
OndankslangdurigeziektegeYallen
op het bondsburean inholrdvaneenaantalspecifieke
zijn beoogdedoelenen plannen.zoalsin de begrotingvast- Hel gaat hierbij om de posten:
gelegd.gerealiseerd.
\telt nadrukkelijk
Voolzieningdubieuzedebiler.u
en
Het bondsbe\tlruÍ
- H e t Í o n d . i n t c f l l J t i o I i ,el e\ e n e m e n t e l - !asI,datdebudgetdiscipline
zijn vruclrtenbegintafte weÍpen. De regelgeving,pÍoceduresen gedelegecrdeverant
DUBIEUZE
DEBITEUREN
wooldeli.jkheden
zullenmoetenbijdmgenin eeneÍÍlcien- VOORZIENING
De hoogtevan dezevoorzieningis in overlegmet de ac
tere bedÍijÍ.svoering.
Het bestuurhoudt echterde vinger
vastgesleld
op f 30.000.-.
arn de polsen spreektde hoopuil dal allebetÍokkenen
op
countantvoor-zichtigheidshalve
weg zullendoorgun. ln de komendejarcn
De hooglevan dezeposti\ door eenschattingbepaaldrede ingeslagen
keninghoudendmet ten opzichtevan 1992hoger'e
niveau
zal het besnnrrook meef aandachtbesteden{an hel i0komvan het saldovlottendemiddelen(debiteuren.
verenigin
vande Bond.Het verdicnlaanbeveling
om een
stenpa(roon
gen/r'ayons
en nog te factureren
bedlagen).
Op di1momenl
zo optimaal nrogelijke rclatie te leggen lusseninkomsten
van de bond dusdanigontis het flnanciélemi:Lnagement
en uilgaven.
wikkeid dat de directeurende bondspenningmeesterperio
diek op de hoogtegebÍachtwoÍden van de vordeingen van
AI.GEMEEN
Indiennoodzakelijkheefi het bondsbuIn 1993heeft het bestuurgewerktaan een inhoudelrjke de verenigingen.
\,erbeleing\an de jddrrekening.
Dit heefterloegeleiddat
reaucq de bondspenningmeester
contactmet de penning'
Aan
meestersvan de rayons.De huidige procedur'esen de r-ap
omschri.jvingen
van eenaantalposlenzijn verbeterd.
de pr* ir.r zijd<r un de brhn. i' het hr:gripr ',nlzierrirgerr portagevan de tinancielehuishoudingvan de NBB zijn
goed op clkaar atgestemd.Wanneerdaar aanleidingtoe
vcranderdin bestemde
fondsen.
elentueelrergezeldvan
bestaallijn \'ia snellepublicaties.
ecnduidelijket€lichting aande veÍantwoordlijke
bestuul.
De Staatvan Batenen L|sten is er pÍimair op gerichlin
te
zichlte gevenin de matcwrarin hetbestuurel in financiéle deÍs. gegerensvoorhandenom de juiste beslissingen
nemen.
zin in is geslaagdde begfoteuctiviteitenop etïiciëlte en
Eengezondefinanciëlehuis
efÍèclievewijTete ÍedliseÍen.
vooÍ
INTERNATIONAI.E
EVENEMENTEN
houdingblijft eenrandvtxrrwaarde
om de doelstelling
evenernenten
karl
[n de lijn
De hoogtevanhelÍbnds Internalionale
de lxngeÍeteÍmijn te kunncnblijven realiser-en.
gedachtengrng
wordteenexploilatie
alsvolgt naderonderbouwdworden.De NBB plrticipeeÍ
vanvorengenoemde
overschotaangemerktals een beschikbaargekornenbeals (mede)oÍganisatorin cen aantalgroteevencmenten.
zijn ViaStich
wordtgege
De hnanciëleIisico s r andezee!enementen
drag.waatuannogeenspeciÍjeke
bestemming
afgedekt-maartoch kroplde bondri\ cn. Alvorenstot hetuiteindelijke
overschot
le komenstelt tingen(gedeeltelijk)
. eu . k c t b u lBl , , n dp J r l r r, p c c r\l , n ' r
hetbesluuÍ\'oorhetexploitatieovefschot1993afte romen ' r u , . . D e N e d c r l . r n d B
door het treffenvirn dotatiesailn 'bestemdeÍi)ndsen en
507. in de Harrlem BasketballWeek. Ook is zjj (mede)
verantwoordelijk
v()()Íhet All'rStitrGala.Het mogeduidevooI specifiekedoelente
diiarmeemiddelenbeleidsmatig
lijk zijn. dat deze|isico s het huidigenirau van deTepost
bestemmen.
fecht\'iiardigt.Het is wenseli.jken in het belang\'an de
bond om het niveauvan dezepost aante passenwrnneer
de risico s van de bond onvoldoendezijn verzeker-d.
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BASKETBALLBOND
NEDERLANDSE
GULDENS)
1993(IN NEDERLANDSE
BALANSPER31 DECEMBER
Na bestemmlngvan het saldo van baten en lasten,

ACTIVA

31 decemberí993

3í decembêrí 992

VASTEACTIVA
Materièlevasteactiva
Meubilair
Kantoormachines
Computer
TeleÍoon-installatie
Basketballvloer

53.964
5.046
51.327
6.893
10.000

29.606
2.441
1 8 .1 3
4.437

127.2

54.637
vastêactiva
Financiélê
NBB
St.BouVExpl.nisuwbouw

500.000

500.000

76.539

71.720

ACTIVA
VLOTTENDE
Voorraden
Vorderingen
Debiteurên
en rayons
Vêrenigingên
bêdragon
Nogte factureren
Voorschotten
Vooruitbstaaldebèdragen
AtVoorziening
dubieuze
dêbiteursn

90.598
202.347
'134.7'13

100.342
146.151
136.561

11.948
63.901

69.417

503.507

460.098

30.000

20.000
440.098

473.507
Liquidemlddelen
Kas
Bankon
Deposito's

2.602
293.561
300.000

3.944
172.749
200.000
596.163

Totaal actlva

1.700.846

376.693
'1.515.741

NEDERLANDSE
BASKETBALL
BOND
pER
1993(tNNEDERLANDSE
BALANS
31 DECEMBER
GULDENS)
Na bestemmingvan het saldo van batenen lasten.

PASSIVA

31 december 1993

31 december1992

629.433

Eigen vermogen

596.315
'10.000

Basketballvloer
Subsidiefonds

BestemdeÍondsen
Projectl\y'odulering
Nationaleteams
Automatisering
Personeels
fonds
lnternationale
evenementen
Huisvestingskosten
50 jaar NBB
Jeugdkampen
personeel
Opleidingen
Org.pakkett.b.v.clubs
Cursussen
Blad"Coach"

30.000
91.750
8.000
24.407
80.500

45.750
16.000
28.150
79.000
4.848
5.000
1 1 . 01
10.000
'10.000

'10.000
11. 0 1 1
10.000
10.000
1 6 . 691
13.584

4.571
't
4.o14
228.344

305.871

Kortlopende
Schulden
s . N . s-. 1 9 9 1
w . v . c .- 1 9 9 2
w . v . c .- 1 9 9 3
N . S . F-.1 9 8 8
Crediteuren
Vooruitgetactureerde
bedragen

8.940
31.050
60.277
1.7S9
543.357
95.936

201.912
765.542

Totaalpassiva

1.700.846

681.082
1.5t5.741

,t"

f

$,ES

1993
Exploitatie-overzicht

'\.

tfr

NJP
BATEN

Begroting werkeliik
'1993
1993
l.Subsidies
a. WVC
b.SNS

2.Contributies
Contributies
3. Landeliikecompetitie
a. Adm.heffingen
b. Bureaulormulieren
c. Inschrijfgelden
d. Scheidsrechteískosten
e. Beker competities
Í. NEBAS

4- Opleidingen/Ontwikkeling/Begeleiding
a. Contributies
b. SubsidieWVC
^

Aii.l..^ó.IÀalnÀmêrc

d. SNS (Stimulering)
e. Jeugdkampen
Í. Blad"Coach"
g. Intern.Scheidsr,clinic

S.Bureauen Org.ksl.
a. Bondsorgaan
b. Personeelskst.rayons
c. OnttrekkingÍonds
huisvestingskosten
d. HuurRayonWest
e. Coll.ongevallen
verz.

66+
842.366
842.300
230.000 ?46.q30 1 6 . 6 3 0+
'1.072.300 1 . 0 8 8 . 9 9 6 1 6 . 6 9 6+

771.635
885.288
230.000
247.295
1 . 1 3 2 . 5 8 3 1. 0 0 1 . 6 3 5

830.995

845.738

14.743 +

786.075

979.845

35.000
12.000
56.150
230.000
23340
1QB00
367.090

51.460
12.220
53.250
288.145
45.420
10.000
460.495

16.460 +
220 +
2.900
58.145
2't.480 +

40.000
10.s00
58.900
312.000
19.440

gsaos+

37.913
11.158
103.625
185.323
23.910
15.000
376.929

33.900
73.500
107.750
30.000
50.000
4.000

35.226
55.290
50.450
27.188
65.675
4.655

1.326 +
14.210
57.300
2.812
15.675
655

33.417
5 1. 2 1 0
87.610
27.656
51.680
3.495

299.150

238.484

^^ ^;^

42.250
190.000

40.755
209.359

'1.495 '19.359+

4.850
18.000

4.848
18.000

q6.zq0

1q2.1lo

351.850
6.OverigeInkomsten
a. Reclameen Sponsoring(clubs)
b. Interest
c. SubsidieWVC
d. Sponsorcontracten
e. Overige
Íonds
f. Onttrekking
Nalionaleteams

Verschil Werkeliik Begroting
í994
1992

85.000
45.000
9.000
40.000
20.000
13.600
212.600

2-

375.072

5.360 +
X.ZZZ *

96.446
44.871
39.825
74.250
81.249

1 1. 4 4 6 +
3.871 +
30.825 +
38.250 +
61.249 +

1q600 -

344.64'l

1 3 2 . 0 4 1+

s.q00
445.840

35.000
70.000
105.200
30.000
50.000
4.000

-eM

255.068

294.200

40.268
182.324

42.250
190.000

20.000
18.000
15.000
1.02.'125
94.6!q
352.222 352.375
'108.361
61.085
5.000
256.000
67.875

70.000
45.000
74.000
45.000
20.000

40.75Q
539.071

:
254.OOO

3.í33.985 3.353.426 219.441 + 3.441.948 3.327.895
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Begroting Werkeliik
1993
1993
7. Bureau en Organisatiêkosten
a. Bondsbureau
b. Verg.ledenadm.rayons
c. Bestuurskosten
d. Commissies
e. TopsportLiga
f. DamesLiga
g. Folstoelbb.Liga
h. Kadervergaderingen
i. Stages en Congressen
j. Bondsorgaan
FCP
k. Lidmaatschappen
L PubliciteiWoorl.
m.Coll.ongevallen
verz.
n. Verzekeringen
o. WVC congreskosten

8. Landeliikecompetitie
a. Arbitrage(reiskst)
b. Scheidsrechterskosten
c. Beker comp,^/Vedstr.w.

9. Opleidingen/Ontwikkeling
Begeleiding
a. Opleidingen
b. Jeugdbasketball
c. AktiviteitenBCB
d. Jeugdkampen
e. Aktiviteiten
BSC
f. Intern.Scheidsr.clinic
g. NationaalJeugdPlan
h. Blad"Coach"

10. Internationalecontacten
Nationaleteams

1. 6 3 71. 0 0 1 . 6 2 1 . 8 3 5
38.739
35.280
30.000
22.455
63.000
62.891
17.500
15.672
'12.000
12.895
'12.000
1 3 . 5 11
25.000
36.336
2.545
10.000
60.755
62.250
16.105
15.000
42.500
67.361
102.110
96.750
6.700
8.332
qz6
10.000
2.075.080 2.O90.7'12

Verschil

1 5 . 2 6 5'
3.459 +
7. 1 4 1 109
1.828 895 +
1 . 5 11 +
'1
1.336+
7.455 1.495 1 . 1 0 5+
2 4 . 8 6 1+
5.360 +
1 . 6 3 2+
1.234 15.632+

Wèrkeliik Begroting
1992
1994
1.623.278 1 . 6 1 1 . 0 0 0
34.739
37.750
27.485
30.000
72.056
67.62s
16.925
19.000
'12.000
10.71
3
12.000
10.207
34.O57
35.000
'10.000
14.596
60.268
62.250
14.979
17.500
2 1. 1 1 1
42.500
102.125
94.630
6.296
8.125
5.533
9.00!
2.046.473 2.O75.475

230.000
30.00!
260.000

288.145
65.374
353.519

5 8 . 1 4 5+
31974 +
93.519+

78.446
185.323
38.643
302.412

2 15 . 15 5

128.918

86.237 -

75.000
50.000
7.500

35.623
72.229
15.075

39.377 22.229 +

155.000

162.583

506.655

419.083

7 . 5 8 3+
65q 1
87.572 -

172_676
40.936
50.600
53.000
15.326
.
-

336.033

589.520

265.000

261.743

3.257 -

535.204

235.000

6.508 +
9.503 +

24.450
2.765
5.000
59.250
4.571

17.500
2.500
5.000

4 qqq

4 qss

3.49!

312.000
25.9q0
337.500

210.520
75.000
50.000
25.000
PIV
225.OOO

4.000

'|l.Overige lasten
a. Aandeelrayonsin
sponsoring
b. Voorziening
dub.deb.
c. Fonds50 jaar NBB
d. FondsNat.teams/Evenem.
e. Fondscursussen
f. FondsProjectModulering
g. MarketingProject
h. ProjectPleintjesbb.

21.250
1.000
5.000
-

27.758
10.503
5.000
47.500
12.048
30.000

27.250

62.442
195.251

Voordeligsaldo

33.118

47.500
12.O4A
30.000

J68.001 +

2.494
87.915
190.445

3 3 . 11 8

30.981

e.442

65.000
90.000

3.133.985 3.353.426 219.441 + 3.441.948 3.327.895
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Lijst van aÍkortingen
AV
BBA
BCB
BCO
BIMS
ót-Íu

BSC
BWS
CvB
DB
DL
DPA
FC
FCP
FEB
FIBA
HBW

ros
IWBF
KVLO
LC
NBA
NBB
NEBAS
NFWS
NISG
NJK
NJP
NOC
RBL
SNS
STK
TB
TGC
TSL
VNG
WOS
VWS

AlgemeneVergadering
van Basketball
Arbiters
Belangenvereniging
BondsCommissie
Basketballontwikkeling
BondsCommissie
Opleidingen
BureauInternationale
MilitaireSport
BondsReglements
Commissie
BondsScheidsrechters
Commissie
BondvoorWerknemers
in de Sport
van Beroep
Commissie
Dagelijks
Bestuur
DamesLiga
DutchPlayersAssociation
Financiêle
Commissie
FullCourtPress(bondsmagazine)
(heren)
Federatie
Eredivisie
Basketball
Fédération
lnternationale
de Basketball
HaarlemBasketball
Week
Internationaal
Olympisch
Comité
Interprovinciaal
OverlegSportraden
International
Wheelchair
Basketball
Federation
Koninklijke
Veren.van lerarenLich.Opvoeding
Landelijke
Contactraad
Association
NationalBasketball
Nederlandse
Basketball
Bond
Nederlandse
BondvoorAangepast
Sporten
Nationale
Federatie
voorWerkersin de Soort
Nationaal
InstituutSportGezondheidszorg
Nationaal
JeugdKampioenschappen
Nationaal
JeugdPlan
-NSFNederlands
Olympisch
Comité- Nederlandse
SportFederatie
RolstoelBasketball
Liga
Stg.de Nationale
Sporttotalisator
SoortTechnisch
Kader
TotaalBestuur
Tucht-en Geschillen
Commissie
TopsportLiga
Vereniging
van Nederlandse
Gemeenten
Werkgevers-Organisatie
in de Sport
Welzijnen Sport
Ministerie
vanVolksgezondheid,

NBB Media
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NJP
FULL COURTPRESS
Officieelbondsorgaan
VerschijntelÍ keerper jaar.

-INFO
BASKETBALL
OÍÍiciëlemededelingenbulletin.Verschijntelf keer
per jaar als uitneembaar
caternin FullCourtPress.

COACH
tweemaalper jaar.
Bulletinvoorcoaches.Verschijnt

MEDIANIEUWS
Bulletinten behoevevan de media.VerschiintDlusminus40 keerper iaar.

BASKETBALLFOON
TeleÍonischeinÍormatielijn.
DagelijksaÍ te luisteren
via 03405-67444.

NBB-UITSLAGENDIENST
Uitslaaendienst
ten behoevevan de media.

NBBCLUBBLADSPECIAL
paginavoorovernamein
Kant-en-klaÍe
redactionele
clubbladenmet gevarieerde
basketballinÍormatie.

