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RAYON
ZUID
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Deze veÍant\ryoording van
onze aktiviteiten in het
verslagiaar 94195 geeft
zonder twijfel het beeld
van een zich steeds ontwikkelende organisatie,
aangestuurddoor een professioneel team van beroepskachtenen vrijwitligers, gedragen door zeer
veel enthousiasteliefhebbers.
De basketballsportleeft en
bloeit als nooit tevoren.
Vooral in de breedte - en
dat is wat wij zo graagwilden - heben de opeenvolgende nationalebeleidsplannen hun vruchten
afgeworpen.De top heeft
het wat moeilijker gehad.
Er was enig terreinverlies
voor het rolstoelteam en
voor de dames. Helaas,
maar de uitdaging om de
top weer te beÍeiken zal tot
grote aktie stimuleren. De
heren-toptoonde ook wat smalletjes.Ons nationale
team lijkt echter weer op weg terug. Zeer gemotiveerdom aansluitingte kdjgen bij de internationale
(Europese)top.
HerenEredivisiehad duidelijk nieuwe impulsennodig om weer de hekker van het vaderlandse basketball te worden in promotionelezin. De vooruitzichten voor het komende jaar lijken aanzienlijk
gunstiger.Inbestuurlijkopzicht is het afgelopenj aar
voor de top van bijzonder belang geweest. Op de
laatstgehouden Algemene Vergadering werd de
zorgvuldige voorbereiding van de verdere zelfstandiging van de heren-topafgerond.Onder de NBB-paraplu zal de HBT met een veÍgaand mandaat hachten de belangenvan de heren-eredivisieen van het
nationale team in de toekomst behartigen. Een ontwikkeling die door velen met grote belangstelling
wordt gevolgd.
Maar hoe belangrijk de topspoÍt ook is, in de

verenigingenop de niveau's
onder de top gebeurt het
vooral. Daar zijn de vele
duizenden sporters aktief.
Ten behoeve van deze verenigingen zullen wij vanuit
Bunnik verder werken aan
een goede ondersteuning.
Verenigingsserviceheet h€t
totaalbegrip waaÍbinnen het
komend jaar aktiviteiten
zullen worden ontwikkeld
die de verenigingenin staat
moeten stellen zich in hun
eigen omgeving krachtiger
en succesvoller te kunnen
doen gelden. Want ook de
spoÍt zal zich moeten aanpassenaande veranderingen
die zich in de maatschappij
volÍekken.
Verdergaandeprofessionatisering is noodzakelijk om
te overleven.Vooral ook de
24-uurs economie is van
grote invloed op de vrijetijdsbestedingook van -potentiële-basketballers.Hierop inspelenveÍeistnieuwe organisatievormen...Wij reageerdenen zullen
blijven reagerenals modeme,springlevendeorganisatie.
Een belangrijk aandachtsveldzal ook de scholencompetitie zijn. Het eerstejaar van de Pepsi Play Off
scholencompetitie was een uitstekende start van wat
in zich heeft een begrip te zullen gaan worden.
En dan het pleintjesbasketball, een doorslaand
succes.Een spelvormdie niet meer is weg te denken
uit de NBB. Wie de diverseevenementenheeft meegemaaktzal het met mí eenszijn dat eigenlijk ieder
pleintje in Nederland met een basket dient te worden
vervolmaakt.Dat is meegaanmet een land dat zich
sociaalaan het vemieuwen is.
Dat is een sportief antwoord op vragen uit onze samenleving.
Frits Brink, voorzitter NBB
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Op 2 juli 1994 kon iedereea in Amsterdam een
kansjewagetrom 100.000gulden rijker te worden.
Het enige dat daar voor gedaanhoefdete \À,orden,
was als eeÍste een baskêlball door de basket te
gooien.., maar wel vanaf de anderc kant van het
veld. Pepsicola en de NBB organiseerdenhet festijn en d€ winnaar mo€st de helft van zijn of haaÍ
pdjs afstaanaanhet Rode KÍuis in het kadÊÍvan de
manifestatie 'Ik + De Ander, Dignity for All, Reflections on Hunanity'. Disc-jockey Jeroen van
Inkel liet bij de 'new generation' behorendemuziek keihard over het Beursplein ir Amsterdam
schallen.Iedereenkou, tegeninleveringvan een
leegPepsiblikje, eenkaÍs wagen.En dat dedenz€
met z'n allen. Vanaf 10,00uuÍ 's ochtendswas de
jacht op de schatopen. De mensendi€ dachte! lateÍ op de dag nog wel e€n kans te het ben, hadden
het helemaal mis, want al na e€n half uuÍ en 102
pogingen, was het Rob de Croot, basketballervan
US uit AmsteÍdam,die het RodeKruis 50.000gulden rijker maakteen zicbzelf ook. Pepsibleek ni€t
alleande 'choice of the lew geneÍation', maaÍ ook
die van de 'old one', waDl met z'n 55 jaar kan De
'o[deÍe jongeren' worden
Groot hooguit tot de
gerekend.In totaal ondemamenbijna 1000 menseneenpoging om de bal in de baskett€ s€hieten.
deGrool
Dewlnnende
worpvonRoberi
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NBBWERKTPTANMATIG
Ontwikkelingen binnen de maatschappijmaken het noodzakelijk steedskritisch naarde eigenorganisatiete blijven
kijken. Dit seizoenis een peÍiode van vijfjaar afgesloten.
waarin de basketballbondzich ontwikkeld heeft van een
taakgerichtetot een meer ondememendespoÍorganisatie.
Als rode draaddoor alle NBB-activiteiten loopt de in 1990
vastgesteldemeerjarenbeleidsnota'Continuileit op basis
van kwaliteit'. Plannenop de verschillendetereinen moeten onderling met elkaar in verband worden gebracht.Tevens wordt afstemming tussende verschillendeniveau's
van uitvoering nagestreefd.Eén visie, één doelstelling en
één aanpakzijn vereist binnen de gehelebond. Kernbegrippen binnen het voorgestane geïntegreerdebeleid
zijn: continuïteit, efficiëncy, kwaliteit en service. In een
apartcatem voorzietdit jaarverslag in de door de ledenver
gaderingvastgestelde'Evaluatie
NBB-meerjaÍenbeleid
1990-1995', Hier wordt volstaanmet een korte samenvatting en voorts een verwijzing naar die publicatie.

0ndernenend
In 1989/1990heeft de efficiëncy van het NBB-bureau centraalgestaan.ln1990/1991zijn stappengezetin de richting
van een meer ondememendeorganisatie,hetgeenbijvoorbeeldtotuitingkwamin de sterketoenamevan grootschalige aktiviteiten:naastde HaarlemBasketballWeek zijn dat
vanaf l99l met name hel NBB All*Star Gala. de manifestatie '100 jaar Basketball',The NBB/ReebokBlackTop
'Magic'
Series,de beide
Johnsontours,de NaionaleJeugd
(n/j), de Final Four (v/m), de ZoeÍeÍKampioenschappen
meer basketballClassic en de BasketballSchool League.
De service-functieis nog in ontwikkeling en kreeg voor
namelijk gestaltevia de aanstellingvan vijf STK-functionarissen,de modulariseringvan opleidingenen een reeks
van publicaties:cursusboeken,handleidingenen het Praktijkboek TechnischBasketball.Voorts werkt de NBB mee
'TopIeams zetten blessuresbuitenspel'
aan acties als
'Aktie
(NISC) en
l0 voor 5' (NOC*NSF). Ook is een speciaal 'Go Play Outside' organisatie-pakketvoor pleintjesbasketballontwikkeld.
De noodzakelijkeherinrichtingvan de bestuurlijkeorganisatieis vanaf l99l/1992 opgepakten krijgt in 1995,met de
opheffingran de liga s en de instelling\an vieÍ nieuwe
waaronderdie van de Heren Basketball
bondscommissies.
Top (HBT), een bijzonder accent.Sport is dynamisch,
zijn tijdgebonden.In het verlengdehieÍvan
bondsstructuren
wordt ook met de NBB-rayons reedsoverleg gevo€rdomtrent de verhoudingvan dezeafdelingentot de centraleolganlsatre.
Aldus zijn voorwaaÍdengeschapenom productverbeteÍing
in t€ zetten.Dat gebeun via eengeintegreerdeen planmatige aanpak.Het daarbinnenvoorgestanegeintegreerdebeleid krijgt vanaf 1992gestaltein plannenop het tenein van
jeugdbasketball,opleidingen,rolstoelpleintjesbasketball,
basketballen uiteindelijk ook topbasketball.

[voluctie
De evaluatie-notitieconcludeertdat vanaf 1990daadwerkelijk de eerstestappenzijn gezet in de richting van een
geïntegreerdmeerjarenbeleid."Dat is nodig om ervoor te
zorgendat de activiteitenvan diversebonds-en rayonfunctionaÍissenoptimaal bijdragenaande centraledoelslelling.
het NatioBijvoorbeeld de pleintjesbasketballcampagne,
naal Jeugd Plan, de "Magic' Tours en het NBB All*Star
Gala tonen aan dat een planmatigeaanpaken profesionele
coórdinatietot succeskan leiden in sportief,promotioneei
en financieel opzicht". En even verder: "Om het ingezette
NBB-beleid meer effectief te laten zijn op lokaal niveau
zullen een professioneelcommunicatiebeleiden speciale
aandachtvoorleden- en verenigingsservicenodig zijn. Om
juist als basketballorganisatie'kwaliteit' meer te operationaliseren verdient het aanbeveling om naasl een helder
organisatodsch,financieel en promotioneelbeleid tevens
een basketballtechnischbeleid tot ontwikkeling te bÍengen".
Gelet de pretentievan de NBB om zich verder te ontwikkelen als eenondememendeklantgerichtesponorganisatie
wordt de organisatiedoelstellingals volgt geformuleerd:
"De NBB wil voorzien in de behoefteaan actieveen passieve vrijetijdsbesteding door het (doen) otganiseÍ€nen
stimulerenvan basketballactiviteitenop alle voorkomende
niveau's van de basketballsport.Tevenswilde NBB voorzien in de behoefteaan informatie, advies,opleiding, training, begeleiding en ondersteuningdoor het leveren van
basketballverwantedienstenen producten.Om deze functies te kunnen waarmakenwil de NBB zich nadrukkelijk
manifesteren als sport organiserendeinstantie, seÍviceinstituut en belangenorganisatievan de basketballsport,
zowel nationaalals intemationaal".

Geldmiddelen
Een groot gedeeltevan de benodigdegeldmiddelen verwerft de centralebondsorganisatiemomenteeluit achtereenvolgenssubsidies,contributiesen overigedeelnemersbijdragen.
Ondersteuningvanuit het bedrijfslevenvormt daamee de
belangrijkstegeldstroom. Pepsi-Cola,Reebok, Spalding,
VSB-fonds en Footlocker verbondenzich ook ditjaar aan
samenwerkingsprojecten
met de NBB. Pepsi-Colavooral
'Magic' TouÍ 1994, het
met het scholenproject,de
All*Star Gala 1995,het 100.m0 gulden schot en het Nationale heÍenteamtijdens de HBW 1994
Reebok vooral met het pleintjesbasketballen het Gala en
Footlocker de zorg voor de bondsarbiteÍsen de Final Four
heren.
'official
Spalding was als
ball' vertegenwooÍdigdop de
gehoudenFinal Fours,Jeugdkamp,NJK's, Gala en bij zeOok de paÍven van de achthereneredivisieverenigingen.
nerships met de NBB- Baskelballshopen NJHC zijn gecontinueerd.
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Ditjaar zijn nieuwe paftnersgezochten gevondenin GatoÍade, UpperDeck, FilmNet en Converse.Met ConveÍse
is de relatie opnieuw opgepaktnu het weer bergopwaaÍs
gaat met het nationale hercnteam. Dat team mag zich verheugenin sponsoringmet schoeiselen kleding. Een prettige aanvulling in de overeenkomstis de ondersteuningvan
het Nationaal Jeugd Plan (NJP) via het aanbieden van
Convene-pakketten voor alle leden van Nationale jeugdselecties en het beschikbaar stellen van prijzen bij de
NJK'S. Vooral NJP, Jeugdkampen,Final Four (m/v) en
Gala hebben in financiële zin mogen profiteren van de
nieuwe samenwerking tussenNBB en Gatorade,terwijl
alle nationaleselectiesen drie eredivisieteamsin Gatorade
een goede supplier ontmoetten. UpperDeck sloot zich aan
bij de Pepsi Play Offs, de BlackTop Series, het Gala en de
Jeugdkampen. In samenwerking met FilmNet is aan Rik
Smits een award toegekend en werden basketballreportages veÉorgd, ondemeer van het Gala en 'live' van Nederland - 'Magic' All StaÍs. VooÍts mogen de belangrijke
co-sponsorsvan evenementenniet onvermeldblijven, zoals Amedca Today (scholenproject), Haas Sport (Final

MI
NJHC

'PALDING
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Eatorade
Kwaliteitsbedrijven
die via de
NBBde basketballsport
extraondersteunen
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Four heren), Veronica en Webber (BlackTops), KLM,
DatacaÍd en Oogmerk (allen Gala). Oad-Sporkeizen was
actief betrokken bij de Final Four (m/v), Gala en de Pepsi
Play Offs. Tijdens een aantalvan dezeevenement€nis bijzonder prettig samengewerktmet The Dutch Commotion
Company en Kellerman Consultancy,maar ook bijvoorbeeld met alle NBB-rayons en met clubs als EBBC (Final
Four heren), Donar (Gala), Pluto, Hoofddorp en Larèche/
BSW (interlands),VBV (NJK en Final Four dames).

Promofie
De basketballsportmag zich verheugen in toenemende
populariteit.Steedsmeerjongeren raken geihteresseerdin
deze boeiendetak van sport. Vooral de stijgendebekendheid van het NBA-basketball speelt daarbij in Nederland
en de omringendelandeneen bepalenderol. De promotieactiviteiten van de NBB behoevendaarcm minder gericht
te zijn op het geven van bekendheid aan de sport als zodanig. Veel meer ligr het accentop het tonen dat óók in ons
land het beoefenenvan of kijken naar basketball zeer de

moeitewaardis, ondermeervia bevestigingvanhet opgebouwdebeeld.
Dat gebeurtbij voorkeurin samenwerkingmeteenmassavoorbeelden
medium.Succesvolle
daarbijzijn:
. Veronica-gids
€n Webberbij de 'Magic' Tour 1994en
de ReebokBlackTopSeries1995,
. TV-Plusbij de (halve)finalesvande hereneredivisie
94t95.
, FilmNetbij Gala,NBA en vanaf 1995/1996
elkedonderdageenMatch-of-the-Week
uit de hereneredivisie
'live' op SuperspoÍ,
. VeronicaHitradioen hetjongerenblad
Primeurbij de
ReebokBlackTop Series1995.

HetjongensbladWebbermaakteviade'Magic'
Tourkennismetbasketball
endeNBB.Derelatieis versterkt
tijdens
eenjoint- promotionmet de ReebokBlackTopSeries
1995.InmiddelsheefiWebber(oplage35.000)zich verWebbeÍgenieteenonmisbondenaande basketballspoí.
kenbarewaardering
vande doelgroep(iongens14-19)en
st€unvanadvelteerdeÍs
en media.

Dezepositievepubliciteitsuitingen
zoudenook teruggevondenmoetenwordenin hetbondsmagazine
Full Coun
Press(FCP).Vooral het afgelopenseizoenis helaasgebleken dat iÍ FCP somssprakeis geweestvaÍ gecreëerd
nieuwseÍ! stemmingmakerij.Uitgeverenookredactiehebbeninmiddelsin gesprekken
metdeNBB vastgesteld
dat
hetzó nietlang€rkan.Daaromwerkenzij nu gezamenlijk
aaneennieuweredactiefomuleenaaneenrcdactiestatuut.
De bijzondereenjarcnlangegoederelatietussenNBB en
uitgeverrechtvaardigen
dezepogingomde samenwerking
te conlnueren,
looÍveBlog
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In Íhempo raaktook deNederlardsejeugdin de
ban var Uppe. D€ck tading cards.F aai uitgevan NBÀ-spelersmet
voerdebasketballplaatjes
gaanbij
gegevêns
eÍl
handtekeni[gea
belangrlike
de jeugd van handtot hand.Upper Deck is bc
vendienhet zevendekwaliteitsbeftijf datdebasketballbondin meerdereactiviteitengaatondeÍstcuren.Tallozebasketballfa$hebberreedsop
de daaraanwezige
enkeleNBB-eveoementen
UpperDeck standbezocht.Dezestandkijgt een
vaste plaats bij met namc de Nationale Jeugd
Kampioelschappen,de R€€bok BlackTop Series, h* NK Mini-Bask€tba[ en de NBB-jeugdkampen.In het BuÍopesehoofdka od yan UÈ
per D€ck lotomational hq te Amstefdamstelt
Willem Wolffgranm: ,,NBB en Upper Deck
pasÈÍ pÍima bï elkaaÍ.lvij hebb€nirmers dezelfde doelgroeper biedenallebei e€npopulair
kwaliteitsprodukt.Wij verwachteBdat o'ze trading card! kutrrle! meehelpelom in Nederland
e€obas*etballcuttuurnearte zetter, Daa( is de
bold heel gericht meebezig en dur voor Upper
D€ck eenidêalepanner.De samenwertfugwas
datrmk bitutentweeweketrroo4 namelijkop de
dagvandePepsiPlayofffinale op l7 maartj.l."
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RobÍuin nom nlei o een olscheidvon de Topsporlligo en
doormeelevensvon hel bondsbestuurn Mocedoné lÍod h i
von de No
levensvoor de oolslekeeíop ols leornmonoger
tionoleherenploegVeertienjoor ong deelde h I iefen eed
melde ochbÍeenvolgende
seêcles De Íoto ootzien hoe de
iongegoÍde zoielsloch ollid weel le wooÍderen

BESTUUR
De samenstellingvan het bondsbestuurheeft dit jaar een
drietal wijzigingen ondergaan.Henk van der Geest(Boxmeer) en Hans Siemes(Duiven) ztn tijdens de ledenvergadering van 26 november 1994 in het bestuur gekozen.
Henk van der Geestvoorzag in de vacantepost Commerciële zaken. Hans Siemes volgde FÍed Lindauer
(Buchten-Bom)op in de portefeuilleBasketballontwik-keling. Jan Chris Herweijer (Driebergen)die nog de juridischezakenverzorgde,trad tijdens dezelfdevergaderingaf.
Zoals bij de benoemingwas overeengekomenverliet Rob
Tuin (Ouderkerka/d Amstel), in verbandmet de ophefÍlng
van de Topsport Liga, op l7 juni 1995na eenjaar het bestuur. Henk van der Geest wisselde van portefeuille: hij
ruilde 'Commerciëlezaken' in voor'HBT'.
luidt op 30 juni
De samenstellingvan het bondsbestuur
1995:
- vooratter
F.Brink
- vrce-voorzltter
P.Robben
- penningmeester
H.Kleersnijder
- opleidingen}JJP
P.Brcuwer
- HBT
H.v.d.Geest
mw. H.v.d.Meijden -damesbasketball
- basketballontwikkeling
H.Siemes
rolstoelbasketball
R.Verheuvel
- commerciëlezaken
vacature
P.Notten
directeur

van 2ó
De ledenvergadering
november 1994 benoemde
Maden van Bracht (Hilversum) tot lid van de Commissie
van Beroep en Martin Pijpers
(Roermond)tot lid van de Financië1eCommissie.
Voons nam de ledenvergadering met instemmingkennis
van de toekenningvan de eer
ste'NBB/FilmNet-awaÍd for
outstanding achievements'
aan Rik Smits van de Indiana
Pacers(foto links).
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BondsbestuurslidRob Verheuvelvielde eer te beurtom op
5 november1994te Zevenàarde 25e Audrey Hepburn
TroÍèe in ontvangstte mogen nemen. Dit in verband met
de bijzondere wijze wàarop hij zich als bondscoachrol
stoelbasketballjarenlang heeft ingezet voor de spoÍ voor
mensenmet een handicap.
Piet Brouwer is tijdens de ledenvergaderingvan 17 juni
1995 gehuldigd in verband met het beÍeiken van zijn
12,5-jarig lidmaatschap van het bondsbestuur.Tijdens
dezevergade'ingsis tevensEven Barendse(51, Ommeren) benoemd tot Lid van Verdienste-Evert Barendseis
reedsjarenlangsuccesvolrolstoel-basketballcoach
van SV
Antilope, was bijna tien jaar voorzitter van de
NBB-rolstoelbasketballliga en nam onlangs - na zeven
jaaÍ - afscheidvan NBB West, met 13.000ledenhet grootste rayon van onze bond.

Ove eden
Ook ditjaar heeft de basketballbondafscheidmoeten nemen van een aantalleden.
Op 61-jarigeleeftijd overleedop 23 september1994in zijn
woonplaatsDiemen ons lid van verdiensteJaapHórchner.

JonvonRenen

EvertBorenose

' Pel Brouweíreedsmeerdon
l2 5 ioorNBBbeíuurs
d

Jaapheeft enorm veel voor de NBB betekent.Hij maakte
nog actief deel uit van de Commissie van Bercep.
Op 26 november 1994,de dag van de na.jaarsvergadering
1994,overleedWim Wassink (66, Amsterdam),ondermeerjarenlang afgevaardigdenamensde Dames Liga.
Op 15 mei 1995 (51, Numansdorp)overleedJan van Re
nen. Hij was ondermeerinternationaalarbiter en intemationaal commissaÍis.In juni 1992 nam hij afscheidals
bondsbestuurslid,nadathij met succesde poÍefeuille van
voorzitter Topspon Liga had vervuld.

Algemene
vergoderingen
Tijdens de ledenvergadeÍingop 26 november 1994te Nijkerk is het Jaarverslag1993/1994vastgesteld.Gesproken
wordt over de relatie van de NBB tot enkele verwante
stichtingen,met nameook in verbandmeteventuelefinanciële konsekwentiesvoor de bond. De vergoedingvoor de
rayons ten behoeve van de ledenadministratiewordt per
l-l-1995 eenmalig verhoogd van f 0,70 naar J 0,80. Afgesproken wordt dat de STK-werkzaamheden vooftaan
onder centrale regie vallen op basis van in de Bondsraad
vastgesteldejaarprogramma's,via een verdeelsleutelvan
circa 5070-5070aansturingdoor respectievelijkcentraalen
betrokkenrayonaalniveau binnen de NBB. Tot slot neemt
de vergaderingkennis van de vooÍgang van het beleidspÍogramma, met name van het Topsponplan.
De vergaderingvan l7juni 1995te Nijkerk staatopnieuw
stil bij de kwestie van de 'stichtingen'. De Jaarrekening
1994 wordt goedgekeurden vastgesteld.Dat geldt eveneens voor de voongangsrapportages
over NJP en meerjarenbeleid. Het bondsbestuurkondigt aan haar besluit tot
aanpassingvan de tarievenvoor bondsarbitersen commissarissenin te trekken en poogt met betrokkenen tot een
altematiefte komen. VeÍreweg het belangrijkstevan deze
vergaderingis het besluit om de liga's na l6jaar op te heffen en een begin te maken met vezelfstandiging van de
heren-top. Konkreet betekent dit het einde van Topsport
Liga, Dames Liga en Rolstoelbasketball Liga. In plaats
daarvan komen vieÍ bestuurscommissies:Damesbasket
ball, Rolstoelbasketball.Wedstriidzakenen Heren Basket-
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ball Top (HBT).Verderopin dit verslagwordthieropnaderingegaan.

(lnler)mtionole
ronfodeo
Behalvemet eigenclubsen rayonsonderhoudtde NBB
vanuitBunnikrelatiesmettalvaninstanties
uit spon.overheid,bedrijfsleven
en mediain binnen-en buitenlanden
gaater waarmogelijksamenwerkingsverbanden
aan.
Hierondereenoverigens
nietuitputtendoverzicht.
AmericaToday
Avios Arbozorg
Belangenvereniging
BasketballArbiters
Bond voor Werknemersin de Spon
BuvaSportNV
Comite Internationalde Mini-Basketball
Converse
Benelux
DataCard
DutchPlayersAssociation
Eilers SpoÍt
EringaMedia
Euro BasketballTours
FederatieEredivisieBasketball(heren)
FederationIntemationalede Basketball
FilmNet
Footlocker Europe
ForelleBV
Full Court Press
FundacionPedroFerrandiz
Cemeente
Groningen
GemeenteVeenendaal
Genootschap
voorReclame
HaasSpon BV
Het Urkerland
HollaÍd SpoÍ
IntemationalWheelchaiÍBasketballFederation
IntelprovinciaalOverlegSport
$L
KatholiekeUniveÍsiteit Brabant
KBBB
KellermanConsultancy
KLM
Koninklijke Veren.lerarenLichamelijkeOpvo€ding
l,andelijke Contactraad
MB SportsPromotion
Ministerie van VWS
NationaalFondsSportGehandicapten
NationaalInstituut SpoÍt Gezondheidszorg
NationaalSportmuseum
NationaleFedeiatievooÍ Werkersin de Sport
NationaleSportbibliothe€k
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Nationalebasketballfederaties
Nationalesportbonden
NBA
NBA Europe
NEBAS
Nederlands
CentrumvoorDopingvraagstukkeÍr
Nederlandse
Studenten
SportStichting
NJHC
NOC*NSF
NOSnv
NOSTel€tekst
Oad-SpoÍreizen
OogmerkOpticiens
Pepsi-Cola
International
PGGM
PoÍer Europe
Primeur
PÍovincialespoÍraden
ProvincieGroningen
RTL
QuakerOats
ReebokNederlandBV
Van Rossum& Partners
ScheldeIntemational
SijtsmaGroep
SMC Assist
Spoí Consult
SportfondsLeo van der Kar
Stg.All StarGala
Stg.FairPlay
Stg. HaaÍlemBasketballWeek
Stg.Huisvesting
Bondsbureau
Stg.NationaleSporttotalisator
Stg. Spelen Sport
Stg.Sportjobs
Stg. SportpromotieBollenstÍe€k
Supersport
The Dutch CommotionCompany
TopsportNoord-Nederland
Top Suppon
Trefpunt
TV-Plus
UpperDeck
Verenigingvan NederlandseGemeenten
Velenigingvanex-intemationals
i.o,
VeÍonica(Hitradio)
Vrumona
VSB-fonds
WebbeÍ
Werkgeversorganisati€
in de Sport
WorldAssociation
of Basketball
Coaches
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BUREAU

gedaan. Met de aanwezige groep van bureaumedewerke$
en STK-functionarissenis wel een stap gezetop weg naar
Het NBB-Bureau is ondemeer het communicatie-en beeen meer projectmatige werkwijze. Vijf jaar na de
leidscentrumvan de NBB. Enkele cijfers mogen dit illusbureau-reorganisatie
breekt de tijd aan om de cultuur van
treren.Zo is aande hand van metingenkomen vast te staan zowel professioneelals vrijwillig kader verder aan te pasdat het aantaluitgaandetelefoontjescirca 13.500per jaar
sen aan de meer marktgerichte werkzijze die de NBB wil
hanteren.
bedraagt,het aantal inkomende telefoontjes25.500. Met
een gemiddeldespreektijdvan 3 minuten is dit een belasMet ingangvan 1994schrijft de Arbo-wet eenuitgebreideting van 1950uur ofwel 117, van de beschikbarcpersone- re verslaglegging voor ten aanzien van het Arbo-beleid,
le capaciteit. Wedstrijdzaken (zOEa)en het secretariaat met name veiligheid, gezondheid en welzijn. In dit ver(45%) verwerkenverrewegde meestetelefoontjes.
band kan gemeld worden dat in het viermaal per jaar te
houden burcau-overleg met name de items 'werkdruk' en
'klimaatbeheersing'aande orde zijn geweest.Viahet stel
poststukken
Gedurendedit seizoen verlieten 45.000
het
len en aanpassenvan huisregelsis in onderlingoverlegeen
NBB bureau met een totaalgewichtvan 1.550kilo. Dit is
nog exclusief verzending van de bondsuitgaven
meer optimale werkwijze bereikt. Na uitvoerige discussie
Basketball*Info, Coach en bondsmagazine Full CouÍt
heeft het bureaupersoneel er unaniem voor gekozen de bij
Press (via Het UrkeÍland) en bestellingen van boeken,
de overige 'Sportbondengebouw'bewonerste installeren
sheets,ballen, etc. (via de NBB-Basketballshop).Het se- ' topkoelingaf tewijzen. DeNBBkentgeenondememingscretariaatmaakre 2.000 documentenaan. waaronder zoraad.Het NBB-personeelsbeleidis, na overleg met perso
veel mogelijk modelteksten.Er zijn 767.770 fotocopiën
neel en rayons, in 1992 vastgelegdin een bestuu$notitie.
gemaakt en intem en extem verspreid. 4070procent van de
De NBB toont zich er voo$tander van het aantal vrouwen
in (kader- )functies zowel in het professioneelals in het
copiën wordt door het secretariaatgemaakt; de overige
productie komt van de gezamenlijke reprografie-unit in het
vrijwilligersbestand te vergroten. Ook wordt getracht
plaats in te ruimen voor het verlenen van stageplaatsen.
Sportbondengbouw.
Voorts vinden jaarlijks circa 250 vergaderingen buiten
Daarbij wordt steedseen inschattinggemaakt van de uiteindelijke meerwaarde,in tijd en resultaat,voor de NBB.
kantooruren plaats in de kamers van het NBB-Bureau.
Hiertoe verzorgt het secretariaat een beperkte vergaderserDitjaar is opnieuw gebruik gemaakt van het aanstellen van
vice. Tijdens de bijeenkomsten is er immers sprake van een
eenstagiaire.JurgenJeurissen(Kath. UniversiteitBrabant)
self-servicesysteemvoor de deelnemers.Bij de bouw en
voert een onderzoek uit op het terrein van pleintjesbasketinrichting van het bureauis met deze werkwijze rekening
ball.
gehouden.Met namede maandagblijkt een populairc vergaderavond.
Het bondsbestuurisals werkgevervan het personeelsinds
l99l aangeslotenbij de wOS. Derhalve is de collectieve
voor het eerst sinds vele jaren hebben zich op het
arbeidsovereenkomst voor de sport (CAO-Sport) van toegeenmutatiesvoorpassingop het NBB-personeel.De looptijd van de huidige
NBB-Bureau in de personeelsbeztting
overeenkomstis van I april 1994 tot I april 1996. Er is
geen spmke van structurele loonsverhoging in deze perioNBB.Bureau Bureau/STK Totaal
de;wel zijn secundairevoorwaardenvemnderd.In 1994is
besloten een spaarloonregelingen een premiespaafiege
'7-'7
Man-Vrouw
ll-7
14-14
ling vaÍl kracht te laten zijn voor de NBB- medewerkers.
'7
In 1994is de NBB op zo€k gegaannaareen nieuwe arbotreftijdsopbouw 20'30
6
I
dienst, als vervangendeinstantie voor de BVG. Daar de
3l-40
3
6
9
WOS op enig moment haar leden toezegdeeen collectief
aanbod in deze kwestie te doen, heeft de NBB besloten
l
1
41-50
3
zich aan te sluiten bij de arbodienst die de WOS zou aan5l-60
3
3
4
dragen.Uiteindelijk bleek dit de Avios-arbodienstte zijn,
die ook reedsdoor de NBB geselecteerdwas.
60+1ll
De NBB kent geenpersoneelsvereniging
ofpersoneelsblad
Fulltime-paíline
9-5
14-4
l7-l I
die bij zou kunnen dragen aan een prettig werkklimaat en
een beterc onderlinge verstandhouding. Toch kan niet ge3
PÍojectmedewerker
3
3
zegd worden dat er voor (en door) het personeel niets
wordt georganiseerd. Een voorbeeld hiervan is de nieuwgegevens
hetpersoneel,
buÍeoumedeweÍkers
en
Enge $oiislische
beireffende
jaarsreceptieen de Kerstlunch. Ook jaarlijks terugkerend
STKfunciionorssen.
is de 'Sportbonden-spoftdag',waaryoordezekeerdeNBB
pe.sonen
Dezeoonlollen
z in excuseÍde in hetSportbondengebouw
werkzome
- met succes - als gastheer heeft opgetÍeden te Zeist.
lng,o smede
de circo9 odminsiroleve
op de receplie
ende reprogroÍeoÍde
wekeb I de royonsn dient zi n n vee gevoenvoedde NBBhiervoor Voorts zijn alle medewerkers en hun paÍner altijd als gekrochten,
nodigde welkom tijdens alle NBB-evenementen.
we de soofisodm
n sifoleut
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MAGICTOUR1994
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VooÍ de twcedekeer was Magic
Johnson in Nederlandte gast
van Pepsi-Cola en de NBB.
Conform zijn eigenvoorkeur nu
in Amsterdam.Want daar is IT.
V<nr zijn bezoekaan die discotheekverbleef 'Magic' echterde
nodigeuren in SponhallenZuid.
Eerst voor een training van de
Magic All Starsonder leiding
van ....juist.Magic himself.Een
uiterstserieuzetraining overigens, gevolgd door een tweetal
'exclusieve
TVinterviews
voor Veronica en FilmNet. Vervolgens amuseeÍ hij de deelnemers van een door de NBB geleide clinic door als inslrucleur
op te treden. Zelf beleeft hij er
zichtbaargenoegenaan-Aansluitend verricht Magic' de
openingshandelingvoor de Pepsi Play Offs. Hij signeertecn
basketballbord.Dat zal in maaí
1995de winnendeschooltoekomen. 'Magic' toont een geweldige showman.maarmaakttoch
één pijnlijk t'but.Tegen de afsprakenin accepteerthij niet dal
Meindert van Veen zijn team
coacht.'Magic' wil ook dat zclf
doen.Ondanksdat zijn management zelf om een coach verzocht heeft. na de goedeervaÍing met de toenmaligc
NBB topsportcoóÍdinator
Vladimir Hegerin 1993.De baskeF
ballbond had ditmaal Meindert
van Veen kandidaatgesteldvanwege zijn verkiezing tot Coach
van het Jaar in 199,1.De teleurstelling is er uiteraardbij Meindert van Veen. maar hi.j toont
zich een ware sportman.Niet
zeuren. er is altijd werk: ,,Dan
ga ik vanavondtoch lekkercom'
mentaarbij de wedstrijd geven.
zegt de co-presentatorvan FilmNet dat de wedstrijdtegenhet
Nationale Herenteam'live' uitzendt. De eer:itekeer in de geschiedenisvan de NBB dal in
ons land een interland integraal
live op de buis komt.
De wedstrijd wordt voorafgegaandoor een fraÀielaser-show.
Tijdens de wedstrijd is er sprake

f
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b e nv n r :
BronBen
omins,
Mogc,
KuílRo.nbis,
HenkKerssens,
monenOkke
le Velde

van echte basketballshow,
zekerals nummer 32 walm is
gedraaid.De helaasuitgeklede Nederlandseselectiemoet
uiteindelijk met 130-82 buigen voor het team van 'Ma
gic' (18 punten).Big smile.
Sport is mooi, zeker als het
basketballis.
Voorde Magic All Starsvolgen nog tien wedstrijden in
evenzoveleEuropeselanden.
De Stars zullen uiteindelijk
alle wedstrijden winnen in
deze eersteEuropesePepsitour. De kennismakingvan
Pepsi in Nederlandmet basketballsporten NBB in 1993
warenvan dien aarddat'Pepsi Europa' het initiatief van
'Pepsi Nederland' had overgenomen. Toch was ook nu
Nederland uniek: ter gelegenheid van de Magic Tour
1994was in beperkteoplage
een specialeMagic-fles in
omloop gebracht,waarvan
'Magic' het eersteexemplaar
in ontvangstmocht nemenbij
zijn aankomst op Schiphol.
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PEPSI
ALL-STAR
GAIA 1995
tert
Speler:
RZG/Donor
doeíSpoír-Vision

All*5lor
vonocliviteilen
Pepsi
Gclobruicl

Basketballplezier
van12.00tot 24.00uur.Dat is hetPepsi Onder het motto "Beter prcstercn dooÍ beter zien" onderAll*Star Gala 1995in de volle Martinihalte Groninsen. gaan alle spelersvan RzclDonar een Sports-Vision test.
Achtereenvolgens worden
verspeeldde Nationale Bekerfinales bij de rolstoel
basketballers,de meisjesjunioren en de jongens
junioren. Daarna volgt de
dames All*Star games,het
Drie-punt schieten (Í/v) en
de heÍen All*Star game, dit
maal tussen Nederlanders
en Amerikanen uit de vaderlandseeredivisie. In de
pauzeverricht Regilio Tuur
de uitreiking van de Seizoenprijzen
1994/1995,
daarbij geassisteerd door
Show Team Kardinge. De
activiteitÊn op de speelvloer
worden afgesloten met een
Kung-Fu demonstratie door
het Bao Trieu team en het
spectaculaireDunkfestijn.
In het Promodorp kunnen de bezoeke$ terccht bij diverse
stands,waaronder de NBB-Basketballshop met het speciale Gala-T-shirt. Oogmerk Opticiens presenteert in samenwerking met Bausch&Lomb een deel van de Olympische
SpoÍs Vision-standmet testsvoor sporte$. UpperDeck is
met basketball-fading cards van de partij, zodat vooral
veeljeugdigenhun collectie kunnencompleterenvia koop
of ruil. Ander actief vermaak wordt geboden door de
Reebok-Kleefwand.
Voons zijn RZGlDonar, Fox Video, StichtingBevrijdingsbos, Nieuwsblad van het Noorden en basketballmagazine
Full Court Press vedegenwoordigd. Dankzij videoscreens
van EringaMedia kan de bezoeker de verrichtingen op het
speelveld in het Promodorp volgen.

Het team van Glenn Pinas
krijgt daarmee de primeur
voor Nederlandsebasketballers.
Oogmerk Opticiens presenteertzich tijdens het
Pepsi All*star Gala 1995
aan het vaderlandsebasketball, ondermeer via
een Sports-Vision stand in
het Promodorp van de
GroningseMafi inihal. Op
deze stand worden het gezichtsvermogen,de oog-handcoórdinatie, de oog-handreactiesnelheid
en de oog-voetreactiesnelheidgetest.De standmaakte furore ttdens de
Olympische Spelen, vanwege de tests die grote aantrek
kings- kracht hadden op de daaÍ aanwezigeOlympische
toppers. Maar ook omdat blijkt dat één op de vij f topsporters nog onvoldoende scherp ziet. Daarom hebben de Oogmerk Opticiensook de All*Stars van het Gala uitgedaagd
om deel te nemen aan een onderlinge competitie. welke
AII*Star heeftde besteoog-hand-coiirdinatieen oog-voetreactiesnelheid?

(on(eÍl
Het I 8e All*Star Gala van
de NBB
biedt
de
All*Stars na afloop nog
een bijzondere uitdaging.
Ben Campbell, de basker
ballende musicus die met
zijn band het Gala een
klinkende afsluiting in
Cararbische sieer bezorgt,
ging tijdens zijn optreden
op zoek naar muzikaal ta'
lent onder de All*Stars.

Regilio
Tuuroverhondigt
seizoenpriiren'94195
liy'ereldkampioenvedergewicht, de Rotterdamsebokser
Regilio Tuur, reikt de Seizoenprijzen 199411995 bii
de basketballersuit tijdens
de pauze van de heren
All*Star games.
Regilio Tuur is met zijn
vriendin Melinda en zijn
begeleidingsteamte gastop
het Pepsi AII*Star Cala
1995. Op dezelfde plaats
verdedigt hij met succes
vijf dagenlater zijn wereldtitel.

voorelkeAll.Sror
llBB:Eenboom
De Nederlandse Basketball Bond adopteert voor elke geselecteerde spe(e)l(st)er van zijn Pepsi All*Star Gala 1995
een boom in het Bev jdingsbos in het Groningse park
Noorddijk.
Dir bosomvat3J.0001eadopteÍenbomenen is eeninitiatief van de Stichting Het Bevdjdingsbos. De actie is bedoeld om op 5 mei 1995 de bevÍijders van Groningen
(1945) een eerbetoonte bieden. Doordat velen zich in de
periode '40-'45 hebben ingezet tegen onrccht en onderdrukking is het vandaag mogelijk dat ieder van ons zijn
spoÍ in vrijheid kan beoefenen.Dat feit is alleen al een
boom meer dan waard.

19941995
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Àll*Stor
Golo1995
Seizoenpriiren
Pepsi
TijdenshetPepsiAll*StarGalazijn de volgendeseizoensprijzenverdeeld:

ilvP
H€ren:
Dames:

BekeÍinoles
RolstoelHeren:
BC Ve.kerk- Antilope
MeisjesJuniorenr KDlVStars- PrismaCollege
JongensJunioren: Canadians- MustangJeans

38-14
ó8-56
87-U

SoniqueNixon,LanècheCosmetics
PetraWeeda,Dvzcrasshoppers

Roolie
oÍ lheyeor
Darnes:
HeÍ€n:

Jildishonk, Sneekhout
Lions
PetervanRii. De Schiestreek

(oodrvonhetiocr
Dames:
Heren:

TheoWoutels,PrismaCollege
Glenn Pinas,RZGlDonar

Scheidsrethter
vonhetioor
Ton Rolvink

Driepuntsthielen
Dames:
Hercn:

Eshtervande Bosch
Ok*e te Velde

Dunkftnole
Lynwood Wade

DamesAll*Star Team
Guards:
Forwards:

Center:

t8

DaphneBerends, Tonego'65
PetlaWeeda,Dvzcrasshoppers
Carla Maas,KDII/StaÍs
MarieJoséAllers
CarolineSmits,W.S.C.

HerenAll*Star Team
Guards:
Forwards:
Centerl

1994-1995
JooÍveÍslo0

MichaelHuger,DenBraven/Goba
Matt Stanford,MustangJeans
Okke te Velde, Den BraveÍ/Goba
Tico Cooper,Den Braver/Goba
ErwinHageman,
MustangJeans

-

LEDENBESTAND
ONTWIKKELING
Het ledental van de NBB stabiliseen- ondanks een
toenemendepopulariteitvan de spoÍ na drie achtereen volgendejaren van groei.
Vet het huidigeaanbodran de NBB en ziin terenigingen lijkt de "rek eruit" te zijn voor wat betreft de
ledengroei.Het 50.000stelid is nog niet verwel
komd.

ledcn
winst

se|z@n

winst
Percenllge

+

239

+ 0,57o

t99l/t992

+

788

+ 1,87o

1992/1993

+ 2815

+ 6,57o

t993^994

+ 1520
- 700

- 2Ea

1989/1990
1990/1991

1994/1995

In de jaren zeventig, toen in ons land vele
spoÍthallen ge bouwd zijn, is de NBB ge
groeid van 10.000naar ruim 40.000leden.
Vanaf 1980 stokte die groei. Tussen 1984
en 1989ver toont de NBBledenontwikkeling zelfs een lichtedaling. Sinds 1989zien
we weer een ledentoenamevan 42.000
toen naar49.000 ledenin 1994.Dankzij de
deelnemersaan de Pepsi Play Offs stabili
seertdit aantal.maarde situaliegeeflaanleiding tot naderebezinning op zowel het
bondsbeleid
alsherverenigings
beleid.mel
nameten aanzienvan meisjesen senioren.
Verenigingsservice en ook ledenservice
zullen weer centraal gesteld worden. Dat
zal ongetwijfeld leiden tot een meeÍ divers
aanboden ook andereledencategorieën.

Ledenstqndper 3O iuni 1995
Aantal clubs

r995

Rayon

Senioren

Jeugd

48

49

Noord

2021

t9'79

83

'75

Oost

3301

3340

t994

Mini's

Totaal

388

4388

'796

'1443

990

8126

l02

9l

N-Holland

4526

3210

I r'7

t l4

West

5888

5665

2232

13785

1t8

111

ZDtd

553'7

1963

12274

468

440

t9'731

6369

46616

205t6

1600

ScholenprojectPepsiPlay-Offs

48216

Totaal
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Seizoên

Totool

t966t67
t96'7t68
l96at69
t969t10
t910nt
197t/',72
t9'72n3
t913n4
t9'74n5
l9'75n6
t9'16n1
1971n8
t9'78n9
19'79/80
t980/81
l98l/82
t982t83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
t990t91
r99r/92
r992t93
1993/94
1994t95

1944
8635
9931
10632
t2223
156',76
r',7',780
210?0
23804
267t6
30032
33363
35030
38620
41s90
434',76
43546
44585
431sa
42815
41901
41882
42r2r
43881
438',7',7
44665
4',7480
490@
482t6

Senioren

4962
5560
6228
6398
'.1131
8767
10186
10785
11426
122',72
13403
14622
15440
17130
18443
197'19
20423
21546
220t0
2t624
22339
20532
20644
22Á23
22304
22020
2ts03
20992
20516

Jeugd'

ó3
64
63
60
58

2982 3',7
3075 36
3109 3',7
4234 40
5086 42
6141 39
679',7 4l
9432 45
11090 46,6
t22t6 45,'7
t3940 46
15600 46,6
16410 4ó,9
t'7'72'.t 45,'7
18841 45,r
19584 45,0
t9459 44;7
t9585 43,9
t862t
42,6
t767',7 4t,3
15657 37.4
16829 40,1
l65lt
39,2
16421 3',7,4
163',79 3'7.4
16516 3'7
18649 39,s
2049't 42
21331 44,2

55
5l
48
46
45
44
44,5
44,3
46,9
48,3
50.3

49,1
49,0
51,I
50,8
49,3
45

43

%

Mini's

%

768
'797
853
1208
2228
2689
3l4l
3180
3763
4306
4113
3664
34s4
3127
3514
3905
4521
4966
503'7
5194
6129
7328
751|
6369

%

5
4
4
8.3
9
9,4
9,1
9.8
10,6
8,4
7,8
'7,l
8,2
10,8
11,8
11,8
t3,7
15,5
15,3
r3.2

a nnaÍ 1971/1972ercl siefmini's

senioren

Absoluut daalde het aantal seniorenleden
voor de vijfde achtereenvolgendekeer. Van
de sportendejeugdtussen16en l9jaarbeoefent maar liefst 23 procentde basketballsport.
Basketball neemt daarmee een gedeelde
plaatsin nazweÍrmen, fietsenen voetbal.Dat
percentage is bij de 20 t/m 24 jarigen reeds gedaald naar 9 procent (NIPO 1992).
Naar schattingbeoefenen400.000 landgenoten regelmatig de basketballsport (Summo
1990).
Op deze en volgende pagina's wordt via een
aantal tabellen inzicht gegeven in het
NBBledenbestand. Met name omdat de ledenadministratie nog steeds niet in alle
NBB-rayons geauto miseerd plaatsvindt, is
het helaasniet goed mogelijk een volledige
uitsplitsingte gevenvan landelijkecijfers met
betrekking tot de NBB ledenopbouw.
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Seniorcn

JunioÍen

Kadetten

Passercllen

Mini's

Totaal
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tzoo

man

200
188

779
Totaal
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1979

388

4388

NOORD-HOLLAND
N-H-N
man

448

105

2'16

66

189
8',7

186
t2

l7l

1099

100

541
t640

7U

l7l

2'16

198

2'7|

man

1208

264
129

312
104

406
135
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Totaal

674
1882

393

416

541

265
104

3ll

344
103

285

88

78

2444
1054

369

399

447

363

3498

1598
448

t'l73
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)232

10087
3698

5485
1958
'1443
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64
356

2482
1106
3588

Amsterdam
man
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681
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WEST
man

4032

tl49

1544
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1856
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1587

49'1
2041

2037

22tO

871

1097
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tl70

934
243

821
t'72
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993

649
t47
796

1535
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39t
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4t0
1963
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RANGLIJST
VAN DEGROOTSTE
20 VERENIGINGEN
199Ív1991:
KBS/Orca's,
Ufk
IJmuiden
Bestmate/Akrides
Hurricankenisse
Jumpers,
DenHaag
Mustangs,
Emmen
OSG,Utrecht
Ceres,Emmeloord
PSVAlmonte,Eindhoven
Uitsmijters,Almelo
BC Verkerk,Zwijndrecht
BV Hoofddorp
BV Exact/DAS,Delft
DBV Rowic,Dordrecht
WeeÍt
Selex,/BSW,
High Five,Tilburg
RedStars,Soest
z,aebas,TneteÍmeer
Dakplan/GOBA,
Gorinchem
BlackEagles,Rosmalen
New StaÍs,Nieuwegein
Cunco,Rotterdam
l99ll1992t
KBS/Orca's,Urk
OSc, Utrecht
Akides, IJmuiden
Jumpen,Den Haag
Mustangs,
Emmen
Hurricanes,
Spijkenisse
DBV Rowic,Dordrecht
BlackEagles,Rosmalen
High Five,Tilburg
ExactDAS,Delft
JuggleÍs,Enschede
ATC'65,Hengelo
BC Verkerk,Zwijndrecht
Ceres,Emmeloord
PSVAlmonte,Eindhoven
Uitsmijters,Almelo
Hoofddorp
Springers,
Gouda
BOB Oud-Beijerland
Grasshoppers,
Katwijk
19941993:.
PrismaCollege,Utrecht
BV Hoofddorp
Jumpers,
DenHaag
BlackEagles,Rosmalen
Akrides,Umuiden
KBS/Orca's,Urk
Emmen
Mustangs,
BC Verkerk,Zwijndrecht
PSVAlmonte,Eindhoven

zl

327
291
277
2'76
2'72
269
)\7
)511

250
248
240
238
232
227
226
225
225
225

375
342
315
300
287
280
274
)14

263
259
25'1
256
255
252
249
244
233
232
23r

43r
389
360
32r
315
3ll
304
304
3M

Hurricanes,
Spijkenisse
DVZ Grasshoppers,
Katwijk
ATC'65,Hengelo
Zoebas,Zo€termeeÍ
Rowic,Dordrecht
Crackerjacks,
Amersfoon
FiltechFive,Tilburg
Jugglers,Enschede
Springers,
Gouda
Weert
Selex./BSW,

291
291
290
2'17
2'70
269
266
2U
26r
243

tv)3^E,4|
PrismaCollege,Utrecht
Hoofddorp
BlackEagles,Rosmalen
Jumpers,
DenHaag
Celeritas-Donar,
Groningen
Akrides,Ijmuiden
BC Verkerk,Zwijndrecht
PSVAlmonte,Eindhoven
Mustangs,
Emmen
FiltechFive,Tilburg
DVZ Grasshoppers,
Katwijk
Crackerjacks,
Amersfoort
Jugglers,Enschede
3-EsPiranhas,
Amstelveen
ATC '65, Hengelo
BV Juventus,
W€hl
Hurricans,Spijkenisse
KTC, Haarlem
DAS, Delft
Eastwood
Tigers,Oosterhout

458
410
3'74
344
329
3lI
306
29',1
295
294
290
282
280
2',72
266
26
265
262
261
261

l99Ul995l
BV Hoofddorp
PrismaCollege,Utrecht
MG/Donar, Groningen
BlackEagles,Rosmalen
DenHaag
Jumpers,
Katwijk
DVZ Grasshoppers,
Akides, IJmuiden
Filtech Five, Tilburg
CrackerJacks,Amersfoon
Orca's,Urk
Psv/Almonte,Eindhoven
BV Juventus,
Wehl
Amstelveen
3-EsPiÍanhas,
ZAC,Zwolle
Jugglers,
Enschede
Uitsmijters,Almelo
New Stars,Nieuwegein
DAS, Delft
CanoeJeans,DenBosch
Springers,
Gouda

Joorverslog
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444
403
385
366
33'7
325
313
295
294
289
286
273
268
268
265
265
264

262

BEKERCOMPETITI
ES
NATIONALE
Dit seizoennamen in totaal l12
teamsdeel aan de NationaleBekercompetitiesvoor heren(48), dames
(24), jongens (32) en meisjes(8).
Bij de heren zorgden Zoebas en
Jumping Crabs voor verrassingen.
Beideteams,die in de rayoncompetitie uitkomen, wisten door te dringen tot in de halve finales.Hierverloren ze respectievelijk van 3-ES
Piranhasen DAS.
De finale tussen3-ES Piranhasen
DAS bestond uit een thuis en uitwedstrijd. 3-ES Piranhas verloor
thuis van DAS met 49-59, maar
wist in Delft de winst en debekeni-

...-.-:::
,é
KDH/Slors
bekerw
nnoor

De meisjesfinalebestonduit de wedstdd KDlVStars tegen Prisma College.
Opnieuw wonnen de Helderse meisjes
(68-56), waarmee zij voor de vierde
maal achtereende bekertitel voor zich
opeisten.

Finol
Íourheren
De hereneredivisieclubsspeeldenvoorafgaand aan de competitie voor het
landskampioenschapeen eigen beker
competitie, afgesloten met de FINAL
FOUR. Na een koÍe competitie in pou
levorm (twee regionaalingedeeldepouConodionswinl de beleÍ

tel toch binnen te halen door DAS met 54-?4 te verslaan.
Bij de dames drongen twee Íayonteams, BCE/Bouw en
SeaDevils,doortotin dekwartfinales.SeaDevils won van
BCE/Bouw en mocht in de halve finales aanÍeden tegen
Tonego'65. Tonego'65 bleek te sterk en dit rcsulteerdein
een herhaling van de bekerfinale van vorig seizoen,Tonego'65 tegenDvzcrasshoppers. Ook nu luktehetDyZ/
Grasshoppersom de bekertitel in de wacht te slepen.
Traditiegetrouwworden op het NBB All*Star Gala de finalesvan dejongens-en meisjesjuniorenvan de Nationale
Bekercompetitiegespeeld.Bij dejongens stond de bekerkampioen van 1992-1993.Mustang Jeans,ditmaal tegenover Canadians-Canadianswon vrij gemakkehjk (64-87)
van Mustang Jeansen mocht de beker mee naar huis ne
men,

ioorveíslog
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lnír

les) werd in het weekendvan 8 en 9 oktober 1994 in Den
Bosch de FINAL FOUR gespeeldmet Mustang Jeans,
Canoe Jeans/EBBC,Den Braven/Gobaen Big Boss/
Alrides. Den Braven/Gobawon in de finale van Mustang
Jeansí79-72) en veroverdede FINAL FOUR-bekeren het
recht op d€elname aan de Europese Competitie voor
Bekerhouders.

.*,;:

Ploegenzienwaarderingin €ersteFinal FourvooÍvrouwen

vechtenvoorrespect
Basketbalsters

t

l::5"ji-1

h-í

:Íi'-:::i:-

-_..:,e-:.,J,:",;

l{oliondeBeker
voorRolrtoelbosketbolltmms
Vijftien teamsnamendeel aan de Nationale Bekercompetitie vooÍ rolstoelbasketballteams.
Na een ronde in poulevorm werd er in de kwart- en halve finale volgens het
knock-out principe gespeeld.Net als vorig jaar hoffen BC
Verke* en SC Antilope elkaarin de finale, die op het NBB
All*Star Gala in Groningen werd gespeeld.BC Ve*erk
won met 68-31 vrij eenvoudigde beker.

KDH/Slors
w ntde FlnoFour

ÍinolIourdomes
ln navolging van de Final Four heren, werd dit seizoen
voor het eersteen FINAL FOUR DAMES gehouden.De
opzetverschildeenigszinsvan die van de heren.De l8
teamsdie zich hàddeningeschrevenin de Ere- en Promotiedivisiewerdenonderverdeeld
in twee poules.Na een
volledige competitiein beide pouleste hebbenafgeweÍkt,
mochten de nummers I en 2 uit beide poules deelnemen
aan de FINAL FOUR, die op 20 en 2l januaÍi 1995 in
Veenendaafplaatsvond.De finale ging tussenDVVGftsshoppersen KDFVStars.KDH/Stars bleek de sterksteen
mocht de FINAL FOUR-beker mee naar hurs nemen.

NOC*NSFvoorziieíMorlinKoslerrnons
overhond
gt de bekeroon
copioinGeÍdonvondeÍ linden.
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Het Nationaal Jeugd Plan(NJP),de
vaÍl de NBB waarin het
jeugdbasketballbeleid vorm en inhoud krijgt, heeftzich het afgelopen
jaar nadrukkelijkop de communica
tie gericht.
Door het plannen van bijeenkomsten
tussende NBB eD de rayons vond

rond het begrip "basketball-bolwerken".In eersteinstantie
is een profiel gemaakt hoe een bolwerk eruit zou moeten
zien. Vooral doorde inhoud van dit profiel, maarook door
de angstdat wanneeréén verenigingbolwerk zou worden
dit
als een bedreiging door de omliggende verenigingen
6
zou worden ervaren, wordt een bolwerk meer gezien als
een bundelingvan verenigingen.Het accentligt vooral op
samenwerkingen afstemming van jeugd-opleiding in de
meerafstemrning
plaatsenweÍdennieuweNJP-activiteiter/ regio wat vervolgenskan leidentot het gezamenlijkspelen
projectenontwikkeld,toegelichten besproken.
Daamaast van topbasketballen misschientot het opzettenvan eenrewerdentevensde reedsbestaande
NJP-activiteiten
verbe- gionaal basketball-bolwerk.
:1

o_ notitie

z

terd,verdiepten
verbreed,
mededankzijsponsoring
viaUpDerDeck.Catoradeen Converse.
Een voorbeeldhiervan is de goedeorganisatievan de Na- :. tionaleJeugdKampioenschappen
tNJK's). zoalsdie dit
. ..
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- ^ - r - - coes,croningen
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serzoen
Haarlem.

Jeugdleorns

1

De programma'svan de Nationale Jeugd Selectiesworden binnen
-) de algemene en financiële voorà waarden die het NJP stelt uitges voerd.
(zoalsclinicsen pleintjes-basketball)
aante koppelen.
z Binnen de huidige voorwaarden
wordt gestreefd naar maandelijks€
plonningen.trainingsactiviteiten en zoveel mogelijk internationale
1 Ierhnisth-tortisrhe
ÍI
toernooien. HieÍbij wordt gebruik gemaakt van uitnodigiíOpvallendwasde presentatie
van gen uit België, Duitsland , Frankrijk en natuuÍlijk uit ons
hetPraktijkboekTechnischBasket- eigen land.
ÍI

tr
pfaatsvonden,
Tijdens
dezekampioenschappen
weÍdde 7
gebruikt
mogelijkheid
omandere
baskerballaclirireiren
-

ball. Dit boekis speciaalbestemd
3
I
i

z

voor het ongediplomeerde
kader
binnendeverenigingen bestaat
uit
concreteuitwerkingenvantÍainin-

gen voor mini's. passerellen
en kadenen.
Dit Praktijkboek Technisch Basketball weÍd ondermeer
tijdens een bijeenkomst van het coachesplatform,gepresenteerdaan kem-, rayon- en bondscoaches.
Dezecoaches
zullen een belangrijke rol gaan spelen in de verbreiding
van het NJPin hetalgemeenen het praktijkboek in het bijzonder.
De coaching-stafvan de nationale selectiesontwikkelde
haaÍ technisch-tactischbeleidsplan.Dit beleidsplangeeft
aan op welke wijze onze nationaletalentenbegeleid worden en is richtinggevendvoor de coachesvan de rayonsen
kemen.

'Boskslboll-blwerken'.

G

De veÍaalslag var het NJP richting verenigingenis reedsingezet. Hiervoor is onder meer de
notitie "NJP, op weg naar de
verenigingen" sameDgesteld.
De NBB heeft geïnventariseerd
wat de actueleproblemen vaD (top) velenigingen zijn en
aan welke specifiekeondersteuningbehoefteis.
Daamaast heeft de NBB haar ideëen en mogelijkheden
voor ondersteuningen begeleidingbekendgemaaktonder
de verenigingen.
In dit kader is een begin gemaakrmet de gedachtengang

Om aan de sf,oíieve eisen te kunnen voldoen die het NJP
stelt t.a.v. deelnameaan EuropeseJeugdKampioenschappen, wordt nadrukkelijk geweÍkt aaÍrh€t plalnen van toetsmomenten.Daamaastzijn voorstellengedaanomonze selectieleeftijden aan te laten sluiten op de leeftijden zoals
die sehanteerdworden door de FIBA,

1
II

teiries
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De NedeÍlandsepasserellenselectie o.l.v. Ineke den Ouden en Yolande Kortlever behaalde tweeE maal een tweede plaats op de
z inteÍnationale toernooien van
Vlissingen en DeÍ! Haag. Door
het samenvallen van de NederlandseJeugd Kampioenschappenmet bet toernooi vaÍl Recklinghausen kon aan dit
intemationaletoemooi niet worden deelsenomen.

--

De Nederlandse kadettenselectieo.l.v. René Spandauw
sloot het jaar 1994 af met drie interlands in het Duitse
Osnabruck.
Nederland verloor echter van de EK-gangers België (34ól), Duitsland (54-82) en Slovenië (57-95). Het teamnam
revanchein Luxemburg waar het aldaarhet internationale toemooi won met winst tegenMalmó (43-42), de Duitse junioren kampioen Leverkusen (54-39) en het nationaal team van Luxemburg (6.4-60).
Tenslotte speeldehet team in Rezéles-Nantes (F) tegen
de absolute iop in Europa. De Nederlandse meisjes onder-

Joolorlog
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vonden dat het gar met de absoluretop grool is.
Zo werden de wedstrijden tegen Litouwen (32-58), Rusland (26-83) en'Ilechië (30-70) met ruime cijfers verloren.
Dankzij eeneervolleen goedezegeop Polen (66-50) werd
oD dit toemooi een zevendeDlaatsbehaald.

1
ÍI

lop-bosketbollkomp

Het Leo van deÍ Kar Sportfonds
zendtinjuli 1995Marlous Nieuwveen (BV Leiderdorp), CorryAnke Brandsma(K'75lDoe Land)
z en Irene Sloof (Hoofddorp), drie
speelstersvan het kadettenteam,
uit naarde Universiteit vaÍrTennesseein Knoxville om het
beroemdebasketballkampvan dezeuniversiteitte volgen.
Ditkamp in Knoxville staatonder leiding van Pat Summit,
de coachvan het damesteamvan de universiteit.welke tot
de toD-viifvan Amerika behoort.

)

Tijdens het intemationale dames toemooi van Derba de
Rijp gafhet Nederlandsteam duidelijk haar visite-kaaÍje
af. Ze behaaldenmaar liefst 6 overwinningen uit 7 wedstrijden tegen oa. Derba, het Duitse Hagen, het Spaanse
Granollers en Grup Bama, Sneekhout Lions, Russische
Rossinkaen Cedis Cadi. Het seizoenwerd afgeslotenmet
een drietal interlandstegen de Duitse nationalekadettenselectie.
In de aanloopvan het Nederlandsdamesteamrichting het
kwalificatietoemooi in Ankara. hebben er enkele trainingen plaatsgevondenwaanan tevens speelstersvan jongoranje deelnamen.Afsluitend speeldejong-oranje op het
intemationaletoemooi van Luxemburg tegende seniorcnteams van Denemarken(62-87), PorÍugal (33-70) en
Luxemburg (51-69).

goedop heit yeÍsloernoo
Nederondsunorenleom
presteerde
longens)

SlogemelJori(ork
Ír
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DeNederlandsejuniorenselectie
o.l.v. Sybe Melis begon het seizoen zeer goed. Ín het kader van
I
j de "I-eo van der Kar" sponfondsÈ weeKwero JacrLlarK, noolocoacn
Z
van het damesteamvan Bowling
Creen StateUniversity in Amerika als hoofdcoach uitgenodigd. In de zin "vooruitgang
door de simpelezalen goedte doen" gafJaci Clark aanhoe
onzebasketballjeugdin kofie ttd vooruitgangkan boeken.
Om deze reden besteeddecoach Clark tijdens de stagein
het kader van het "Leo van der Kar" sportfondsweek veel
aandachtaan de individuele aanvallendeen verdedigende
"fundamentals".
Daamaaststeldezij vast dat door individuele kracht trai
nings- en loopprogramma'sde fundamentalsmakkelijker
en veel verbeterdkunnen worden.
Dit zijn slechts enkele adviezen die coach Clark aan de
meisjesvan dejunioren selectiemeegaf.De afwisselende
en intensievestagewerd door zowel speelstersals de staf
van het Nederlandsteamals leerzaamenzeersuccesvolervaren,

loernooien
,. :.'t"-..

,

.,' ..tgz-'..,.r
i

5
o_ Aansluitend op de stageweek
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werd tijdens het White Diamonds
toemooi plaats een tweede plaats
Í behaald.Tijdens het "2nd lntema
s
a tional Napoleon Junior Toumamz ent" in Leiderdorp waren vooral
de ontmoetingentegen Slowakije
( s 98 1en 59-62 verlies) zeer de moeite waard.
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Rob Brand werd voor een periode
van tweejaar aangesteldals assistent-bondscoachvan de nationale
a jongens passerellenselectie. Hij
k
z nam daarmee plaats in de
coaching-staffvan de NBB naast
WimMek*ing, Ben Ponsioen,Henk KeÍssensen Toon van
Helfteren.
De Nederlandsepasserellenselectiebehaaldentweemaal
een tweedeplaatsen éénmaaleen eersteplaatsop de internatio ale jeugdtoemooien van respectievelijkDen Haag,
Charleroi en Recklinghausen.

I
-

De Nederlandskadett€nselectieo.l.v. Ben Ponsioenspeelde het afgelopenseizoenvijfinterlands verdeeldover drie
toemooien.Op het intemationaleloemooi van Zoetermeer
won Nederlandtweemaal van Ponugal (85-82.72-71) en
in Luxemburg verloor men van het gastla[d (78-ó8). Ter
afsluiting volgde een tweedaagsetrainingsstagemet de
Belgischeselectiete Veghel. Met twee maal winst (85-82,
72-71) liet Nederland zien bij de beste l0 ploegen van
Europa te behoren.
D€ Nederlandsejuniorenselectieo.l.v. Henk Kerssenstrad
evenals vorig jaar op als clinicgÍoep tijdens de Haarlem
BasketballVy'eek.Voor dezeselectieenerzijdseen kennismaking met buitenlandscoacheswaaronderMario Blazone. Anderzijds een goede gelegenheid om zich voor te bereiden op de international toernooien te Parijs en het
Flyers-toemooi in het voodaar. In het Fmnse L'essonne
werd een vierde plaats behaald waar onder meer van Poltugal (47-2?) en Tjechië (39 22) werd gewonnen. In het
toemooi van hvallois werd nawinstop Duitsland (47-43)
eenvierde plaatsbehaaldachteÍZagreb,Cataloniëen Bel-

cië.
Evenals vorig jaar lag moest het hoogtepunt op het AADrink{oemooi te Rijen. Door overwinningenop Mustang
Jeans(?8-53), Midwest College All StaÍs (87-81) en Don
Bosco Livomo(75-58\ en z:r'njevac Zageb (89-85) werd
net als vorig jaar de finale gehaald.In de hnale kwamen de
Nederlandsetalentenuit tegeneen verzamelingvan Europesetalenten.Met drie A-intemationals op het veld: Vincent Krieger (Nederland),Alexande. Koul en Yegor MeschtscheÍiakov (Wit-Rusland) kreeg het toernooi een
mooie afsluiting die pas in de tweedehelft door de European All Stars werden beslist. De I 0e editie van het junioren toemooi van basketballverenigingFlyers kreeg hiermee een verdiendeen aansprekendewinnaaÍ.

TIOVAilDÍIOR'
VOTGI
SPONÏO]IDs
JÍUGDIG
TAUTT
SÏAGI
De Sportfondsweek, die
het Sportfonds Leo van der
Kar sinds 1985 op het Na") tionaal SpoÍ C€ntrum Pai pendal oÍganiseen, vierde
a van 14toten met 20augusz tus het tweede lustÍum en
heeft van de deelnemers
een dikke tien verdiend.ln de derdeweek van augustus namenruim I l0jonge topsponersen talenten,die
door hun sponbond waren voorgedragen, vol enthousiasmeen overgave deel aar de trainingsstages van de
door het Sportfonds Leo van der Kar aangetÍokken
(buitenlandse)toptrainen. De'jubileum-stageweek'
werd een groot succes.
Het hoofddoel van het evenement was gebÍuik te maken van de kennis en aanpakvan de uitgenodigdetoptrainersen coaches.Niel alleendooÍ de jonge sporters, want de stageweekwas er vooral op gericht om
de Nederlandsetrainers nieuwe ervaringen te laten
opdoen.
De NederlandseBasketballBond stuurdede volledige nationalemeisjesjuniorcn selectienaal de Leo van
der Kar. De trainingsstagestondonder leiding van de
topcoach binnen het damesbasketballin Amerika,
Jaci Clark. Vanaf l99l is Jaci Clark hoofdcoachbij
het damesteamvan Bowling Green StateUniversity.
'93
'94 werd dit team kampioen van de MidIn
en
American Conference.Met deze titel kwalificeerde
haarteamzich voor de eindrondenvan de NCAA, het
van Amerika.
universiteitskampioenschap
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"Winst! Dat willen de
leerHngen van het
Dalton College weten.
Nadat de jongens van
het Anna van Rijn
College aan de kant
zijn gezet, hebben
alle rekenaars de uitslag in de binnenzak
en stormt het legioen
het veld op. Het uitreiken van de prijzen
gebeurt 's avonds, als
Bart Boos namens de
NBB en Pepsi de
schoolieren actief op
de vloer houdt en de
prijzen uitdeelt."
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,MAGIC'JOHNSONGEEFT
STARTSEIN
VOORNIEUWSCHOLENPROGRAMMA
In samenwerkingmet ftisdrankgigantPepsi,Colaheeft de
NederlandseBasketball Bond dit jaar voor het eerst een
project opgezet voor scholieren.Aan de Pepsi Play Offs
doen leerlingenvan het VoortgezetOnderwijs en het MiddelbaarOnderwijs mee.
De relatietussenPepsi-Colaen de NBB dateertvan begin
1993. Pepsi had toen haar naam verbonden aan het
All*Star Gala, daama volgden de 'Magic' Johnsontours
(mei 1993en september1994)de HBW 1993en de Gala's
1994 en 1995.En tenslotteis er, vanaf begin 1994,de samenwerkingin het PepsiPlay Off scholenprogÍamma,dat
tevensondersteundis doorReebok, AmericaToday, Webber, Oad-Sportreizenen UpperDeck.
'Mogic'lohnson
geefiop 1 september
1994hetsto seinvooÍde
PepsiPlcyOffs,doorhetlekenen
voneenbosketbo
bord Dew n
NBBen Pepsi
ColopresenleÍen n o o ,' o nd . P . o P o . O f f í r n o e o o7 r 6 q o a J 1 6 9 2 1 . . g .
noorvondit bordnoemen.
NBBiirecieur
PeleÍNollenki kl loe.
neuweschoen
februari 1995 in de Maaspoon te 's-Hertogenbosch:
í u g g e z e n vn r
- Fivel College, Delfzijl
Willemlon Rote
- Zemike College, Haren
(Peps{ioo),
Frts
- Over Betuwe College, Bemmel
BrlnIen PeleÍ
- OSG De Rietlanden,I-elystad
Nohenlbeiden
- St. JansCollege, Hoensbroek
NBB]
- St. JansLyceum, 's-Hertogenbosch
De NBB probeert met het scholenprcject een aantal doelen
te bereiken, waaronder een brede toegankelijkheid tot basVan elke regio-finale ging de
ketball voor dejeugd en het stimulercnvan schoolbasket- winnende èn de als tweede
geèindigde school naar de lanballclubs.
Het scholierenproject voorziet in docentenhandleidingen,
delijke finale op 17 maaÍt 1995
sportkennismaking,clinics, toemooien en natuurlijk de
in Maaspoort Den Bosch. Alle
competitie, waarin scholen, met ieder twee meisjes- en
spelers en coaches van deze
tweejongensteams,strijden om de bestevan Nederlandte
teams waren bovendien op 4
worden. Ruim veertig scholenhebbendeelgenomen.
maart 1995 op kosten van de
De voonondes bij het Voortgezet Onderwijs hebben insponsorte gast tijdens het Pepsi
middelsplaatsgevondenwaarbij de regionalefinales op l0
All*Star Gala 1995 te Groningen.
en l7 februari gespeeldzijn. Namens Pepsi is het project
medebegeleiddoor Kellerman Consultancyen The Dutch
Commotion Company.
De scholendie meededenaan de regio finale West op 10
februari 1995 in de Apollohal te Amsterdam:
- KSH Hoofddorp
- ErasmusCollege, Zoetermeer
- Niels StensenCollege,UÍecht
Anna van Rijn College,Nieuwegein
- Newman College,Breda
Dalton Scholengemeenschap,
Voorburg
De scholendie meededenaan de regio finale Oost op 17
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FUNCTIONARISSEN
OVERZICHT
PER30 JUNII995
londsbureou

Terhnisthe
slof

Peter Notten
Wim Ascherman
Noël Cimmermans
Hans van Egdom
Marloes Gebuijs

dirccteur
financieel medewerker
STK-fu nctionaris West
topsportcoórdioator
medewerkerdamesbasketbalV
wedstrijdzaken/scheidsrechter
zaken
Annemieke Graveland- medewerkercommunicatie
Jan van der Haar
medewerkerherenbasketbalU
rolstoelbasketball
Eef Halewijn
medewerkerbasketball-orltwikkeling
BrendaJames
secretariaatsmedewerker
en
Commissie van Beroep
RenateKlomp
secretariaatsmedewerker
Pieter Kodde
STK-functionaris Zuid./
medewerkeropleidingen
Thea Kroeze
assistentfi nancieelmedewerkeÍ
JosKuipers
projectmedewerkerpleintjesbasketball
HansNieboer
STK-functionaris Noord
Mart vanOoijen
STK-functionaris AmsterdaÍ/
Haarlem
Janter Veer
STK functionarisOost
MonicaVisser
projectmedewerkerverenigingsservice
CreetWink
secretariaatTucht- en
GeschillenCommissie

If,edewerkerr
Royon& Dirtritsburereous
Miriam Breedveld (Zuid)
Sonja Beuckens(Haarlem)
Bob den Broeder(Amsterdam)
Hennie Dijkema (Noord)
LawrenceMc Gray (Amsterdam)
JoséKops (Zuid)
Inge van Nielen (Zuid)
JouretteSoree(Oost)
Gerda SpaÍreboom (West)
Rob Weber (West)
Jolandade Zeeuw (Oost)

r RobBrond

JZ

. Yolonde
KoreveÍ

RobBrand
ToonvanHelfteren
PietvanLeeuwen
HenkKerssens
BenKlerks
YolandeKortlever
Wim Mekking
SybeMelis
InekedenOuden
BenPonsion
Cert-JanvanRangelrooij
RenéSpandauw
Renévander Wielen

. Toonu Helheren

. HenkKeíssens

tledhrhe
staf
Sonjade Boer
MyrnavanElst
Jacquelinevan Klarenbosch
. BenPon:oen
KeesMinderhout
RenéMol
FrankNusse
JanVerhoeven
Harry Wagemakers
JohnlJzerman

o W ' mM e l l r n g

Teomnonogers
Kees BuÍgeí
Ronald van der Geest
Paulien de Koning
Gitta Montanus
vacatuÍedames
vacatureneren

o R e n ê v dW e e n

. SybeMels

r lnekedenOuden

o BenKlerlts

(onmirsorirsen

. RenéSpondouw

JanBeÍeling+
PaulBokem
BobdenBroeder**
**
RonCoppenrath
GeritHalbersma
Wim Hammer
PietLeegwater*
HenkNanninga
Cor Onrustx
RobSnijders
HansTukker**
JohanvanVoorst
BobWoudstra*
= internationaleFIBA
commrssanssen.
= intemationale
IWBFcommissadssen.
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PER30 JUNI1995
NBB.STRUCTUREN
l0t0s*3mn
vz
F.Brink,
P.Robben
H.K'lelnnijder
H.v.d.Gelst
P,Brouwer
H.Siemes
nw. H.v.d.Meijden
R.VeÍheuvel
P.Nonenïrj

[nilusftmtt

nro0orilsss ronÍorffi
umil$mtu rflsffi|l*rur

H.vd.G€€stvz
R,Huismar
W.vd.Molen
N.v.Offeren
P.Smeets
R.Tuin
P.Vogelaar

mw.H.v.d.Meijden,
vz
W.Molemak€r
B.Wassink
nw. Y.WyerÍnans
mw.M.Gebuijs,
sfrr.

t0?

lopÍ(otilssfi

nroÍoruss[

H.Kl€ennijder
F.Knegt
D.Neuhaus
B.Percboon
R.Weber,
s€cr

vz
P.Brouwer,
G.Halbenma
E,deVri€s,Oo$
J.deJong,
Noord

lururm$lfrG

vz
R.Verheuv€I,
R.deKoniog
mw.A.v.d.Merwe
P.denTuÍk
H.Balk
R.RobbiÍk
J.v.d.Haar,secÍ.

rmt

o?tED0a€tr rcgDsrKtmns$o$KITÍIS
otltstE
ottsr
vacatue,vz,
M. BoschRêitz
G. HalbeÍsma
B. Woudstn
mw.M. Gebuijs,secr.

L. v.d.Gncht,

R. Bobbink,vz
E. Wallaart,secr.
J. StaaÍhof
P. Kusten
D. Ste€npooÍe

t0tD6(0tilss[
ïfiDENl IrIH
Hetbondsb€stuuÍ
b€raadt
acnnogover
detrnonele
irvulling.

nms(orf,$sE
l$&nlll0mffitnilG

H.Siemes,
vz
T. Verb€me
B.Vermeulen
E.Halewiin.
secÍ.

mms

$cffrflÍs
(filssrI
J. HerweijeÍ,vz
G.BÍinkínan
P.deHoop
T. Joziasse

A.de[^aat,
Zuid
we$
C,v,RangeLooij,
P.Kodde,
st*

-l
Fssrsvrro:Hcnruvmcronrne
qtilt$tvfim00
D.v.Teems,
vz
J.Beneling,
secÍ.
C.Blomnestein
P Biesh€uvel
A.Rolvink
mw.H.vanCÉnt,
notuliste
mw.B.Janes,
ass.

rufir- :il ctsc$ultcotilsst:
G.Gijzenij,vz
W. v.d.Berg
H. Nanninga
M. Pijpers
J.TamÍneliÍg

kenledetr:
P.Bokem,vz
J. v.d.Meijden,secr
B. Bakker
J. Bleijerveld
A. Brakel
F. Malaihollo
nw. G.Wink,ass.

JooÍv€Íslog
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F. Brouwer
D. Croes
Tj. Doornbos
G. Gommen
A. v. CuÍp
mw.L. Herweijer
J.v.d.Heijden

P.Kusters
mw.H. Odeíwald
C. ODrusl
E. Paltiselano
P.v.d.Velde
B. VeÍweÍ
J. v. Wijnbergen
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HERENBASKETBALT
COMPETITIE

De teÍugtrekking van PSV/Almonte betekende dat niet drie maar slechtstwee teamsterug
zouden moeten keren naar het rayon: AA
Drink Flyers en BV Leiderdorp.

Íredivisie
In de eredivisie,dit seizoenbestaandeuit acht teams.
werd ook ditjaar weeÍ een ee$te gedeelteafgeslotenmet
een Final Four, gehoudenop 8 en 9 oktoberin Den Bosch.
Deze Final Four, waarvoorzich plaatstenDen Braven/
Goba, Big Boss/Akrides.CanoeJeansen Mustang Jeans,
werd gewonnen door Den Braven-/Goba,waarmee deze
club zich het recht verwierf zich voor seizoen 1995-1996
in te schrijven in de Korac Cup.
Het tweede gedeeltebestonduit een dubbele competitie,
waarvande nrs. I tot en met 4 zich plaatstenvoor de playoffs. De halve finales van deze play-offs werden beide in
het minimale aantalvan drie wedstrijdenbeslist,door
MustangJeansten kostevan RZGlDonaÍ en door Den Bra
ven Goba ten koste van Big Boss Akrides.
In de finaleronde,die ging om vier gewonnenwedst.ijden,
behaaldeMustang Jeansin de vijÍde bijzondeÍ spannende
wedstÍijd (verlenging) de beslissendeoverwinning, waarmee het voor de vijfde keer landskampioenwerd.

HERENTEAM
NEDER.IÁNDS
Het Nederlandsherenteamzette in november
1994 de weg voort richting EK-kwalificatie
met een oefenstagein Amerika. Met wedstrijvan Chicago(113
dentegende universiteiten
72), Drake (74-65),Creighton(80-80),CenÍal
Missouri (75-86), MissouÍi (68-80) en Arkan
sas(75-l l3) speeldeNederlandzeer verdienstelijk. De groep van Toon van Helfteren
keeg met deze stagede kans de nodige ervaring opte doen in de combinantievan veel reizen, veel trainen en veel spelen in een steeds
andere omgeving. Een absolute "must", met
het oog op het toekomstigemeerdaagsekwalificatie toernooien en kwalifiactie wedstrij
den.

Promofiedivisie
Deze divisie bestonddit seizoenuit niet minder dan l7
teams,die elk 32 wedstrijdenmoestenspelen.
BV Voorburg werd kampioen, op kone afstand gevolgd
door Dunckers en Noorderkruis.Tussen Noorderkruis en
de nr. 4 BC Verkerk was een gat ontstaanvan 12 punten.
Op de l5e, l6e en l7e plaatseindigdenrespectievelijk
Blue Herons, Tonego en PSV Almonte, waarmee zij degradeerden.

It
I

Eerrte
divisie
In de Eerste Divisie A werd, met straatlengte,Mustang
Jeans2 kampioen, in de Eerste Divisie B DAS uit Delft.
Beide teamspromoveerdennaar de Promotiedivisie.
De nrs.2 van beideafdelingen,Novilon Unlimiteden kisma College speeldentwee wedstrijden om de derde promotieplaats.Beide wedstrijdenwerdendoor PrismaCollege gewonnen, waarmee ook zij zich voor de
promotiedivisieplaatsten.
Naar het rayon degradeerdenBV Aris, Diamonds, Braggarts,Rotterdam-Zuid,en, na beslissingswedstrijden
tegen
VBV, het AmsterdamseAzimma-

Jongens
Junioren
lredivisie
Door terugtrekking van PSV/AImonte bestonddeze divisie dit seizoenuit l5 teams.Mustang Jeanswerd hi€r kampioen, op 6 punten gevolgd door Prisma College en op 8
puntendoor Canadians.
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In december presen
teerde de Nederlandse
selectie zich uitstekend tijdens de Haarlem Basketball Week.
In één week tijd ontpopte Nederland zich
van "speelbal" van het
toemooi tot de absolute smaakmaker en behaalde na de wedstrijden tegen Australië
(65-81),SouthemUniversity (99-75), Manchester (98-63), Zagreb (78-80), Hapoël
(64-67) en wederom
Australië (80-79) een
vijfde plaats.

Voordat naar het EKkwalificatie toernooi
in Macedonië kon
worden
afgereisd,
werd een zeer intensief
meiprogramma afgewerkt. Via IJsland

'1s(101-'t3,
ro4-74,
85) en de Europese
middenmoters Engeland (82-67) en Hongarije (70-75) beëindigde Nederland haar
voorbereiding tegen
de Europeeskampioen
Duitsland. Nederland
verloor beide ontmoetinger (79-80 en 78
86) nipt, echter kreeg
juist in deze wedstrijden het veÍrouwen in
een goede afloop in
Macedonië.In Macedonië maaktede selectie van Toon van
Helfteren die verwachting helemaal
waar. Na de "logische
winst" tegen Noorwegen (93 47), Ierland
(68-57) en Albanië
(102-77), de verrassende,maar door het
uitstekende spel, verdiende winst tegen
Wit-Rusland (88-87)
en het zeer ongelukki-

ge verlies tegen Macedonië (80-83) behaaldeNederland
een gedeeldetweede plaats en hierdoor kwalificatie voor
de volgenderonde. [n dezevolgenderonde (l/2 finale EK)
zal tussen oktob€r I 995 en februari I 997 gespeeld worden
tegen BulgaÍije, Kroatië, Turkije, ttkaïne en Roemenië.

Reactie I\BB-voorzitter Frits Srink op de
eindnotitie van de "Werkgroep vernieuwing topbasketball":
'Nadrukkelijk is in de eindnotitie we€rgegeyen dat het her€n topbasketball een otrderdeel van de MB is en blijfL Het heren
topbasketball is een belangrijk onderdeel
vsn het geïhtegrecrdebcleid van de I\BB.
De raakvlakken met and€re onderdelen
van de MB ziin in de notitie expliciet aang€gevenen de verantwoordelijkheid ten
opzichte van elkaar is heldet''.

NANXIIIG OF NATIONAL
THE 1993'4 AND I9g'5

"De bijzondere plaats van de spelersen
coaches,vanuit hrm zeer nau\re betrokkenheid bii en speciÍiekedeskundigheidvan
het heren topbasketbsll lijkt ons noodzakelijk en past in de huidige ontwikkelingen
binnen de topsport. Zii kunnen van grote
die
waarde z[jn in de beslissingsprocessen
noodzakelijk zijn voor d€ daadwerkelijke
vernieuwing van het topbasketball. Immeri. het HBT.bectuur he€ft de nadrulkeliike opdracht rlchÍing en lnvulling te geven
aan het inhoudelijk€ v€rnieuwingsproces,
meer gericht op het product topbasketball.
H€t ontw€rpen van een v€rgurmingensysteem voor licentiehoudersvan eredivisie
teams zal daarin een centrale functie vervullen".

FEDEMTIONS'MEN'S
CLUXS ATTÈI
AUTOPEAN CLUB COMPATIDI('NI

ReactieFEB-voorzitter Peter Vogelaar:
TANKIIG OF NATIONALFDI&IIIOIGI
llB l9tivx IrlD rralra EUrOtAiq

3ó

WOM!N'' CLUIS ArlBT
ÉL ry3lEld5

'ï)e nieuwe b€stuurliike structuur is in de
e3rstÊplaats eenerkenning van de speciale
idendteit van het her€n-eredivisie basketball. In het verleden is toch geblekendat de
problematiek bii d€ clubs die ultkomen In
de heren-eredlvlsiegeheelanders is dan bli
de clubc die uitkomen in de anderc landeliike dir'lsies '.
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De werkgroep"Vemieuwirg
Topbasketball" heeft middels
oenpors€onfercrtieop 26 april
1995te Ve€lendaal gerapporteerd.De weÍftgoep kÍeegmedio oovembeÍ 1993 de opdracht van het NBB-bondsbestuuÍ richting te geven aan
het vemieuwingsprocesvan
het hcrentopbasketball.De
werkgÍoep wag alsvolgt samergest€ld:Wim van der Molen (vootzitier), Hansvan Egdom (secretaris), PieÍÍo
Robben, HeDk Kleersnijder,
RobTlrin-PetervandetlBoom.
PclerNottoí (ramensdeNBB)
Peter Vogelaar,Berend van
Baak/Ion KapÍeijns (tamens
de FEB). Wim FraÍke/Rob
Meurs (namers de DPA) en
Henk KoniDgs(ÍaineÍs de coaches).In de we*wijz€ is
steedsgekozenvoor het consensusmodel.
Uit€índelijk heeftde we*goep zich minderbeziggehou(gerichtop
den met het inhoudelijkevernieuwingspÍoces
het poduct basketball)maaris voomamelijkoveÍ de vernieuwingvande bestuurlijkeshuctuurvoor het herentopbasketballgesprokeq.
UitgangspultendaaÍbij zln geweest:
- verbeteringvanhet producttopbasketball,waaóij zakcn snelenslagvaadigkuanenwordenafgedaanende
pÍoceslijne! vooÍ wat betreftde besluitvormingzowel
naaÍbitrrcn als naarbuiten koÍter woÍden,
- hêt beschikkenover eengrote mÍrtevan autonomie,
- fleribiliteit in handelen.
gekozen,waaóij hetBondsEr is voor eenboDdsstructuur
bestuurde uitoefeningvan zijn bevoegdheidvoor het he.
rentopbasketball(de e.edivisi€,het nationaalherÊnteam
en heren topbasketballevenementen)door middel van
mandatedngoverdraagtaanhetbestuurvalrde HerenBasketballTop (HBT). Het HBT-bestuuroefentdezebevoegdbeidin naamer onderversftwoordelijlàeid var het
Bondsbestuwuit. Dit betekentdat her HBT-bestuw valt
ond€rde rcchtspe.soonlijkheidvan de NBB.
De NBB draagtde eindverantwoordelijl'àeid.
Daarbirnen
kijgt het HBT-bestuuralle ruimte om te handelen,zoals
bij de uitgalgspuntenis geformuleeld.Met anderewoorden,het }IBT-bestuurkdjgt e€nzo goot mogelijke male
vanautonomiebinnendekadersvatrhet in het mppoÍ geslelde,waarbij het eenen anderschriftelijk wordt vastgelegd.Het HBT-bestuuÍbestaatuit vijf leden.Dezeindividuele leden woÍden voor een periode var twee jaar
benoemddoor het Bondsbestuur.
Twee ledenworden
voorgedragen
door het Bondsbostuur,waaronderde voorzitter,drie leden(welke niet moggnzijr gebondenaaneen
heren-eredivisieclub) wordenvoorsedragendoor het be-

stulr var de FEB. De voorzittervan het HBT-bestuur
wordt beloemddooÍ enuit hetBodsbestuur,In deb€sluitvorming vau het HBT-beshrurkumen het bestuuÍvan de
DPA en de coachesuit de heren-eredivisieinvloed uitoefenell.In hetalgemeeD
kÍijgt hetbestuuÍvandeDPA eÍ de
heÍ€D-eÍ€divisiecoachesadvie$echt bij zakenvan technisch inhoudelijke aard(competiti€-opzet,talent-ontwikkeling). I! zaken waar de belatrgenvao spelers(e!
coaches)directir hetgedingzijo(speleFlicenties,beschikbaarheidnationaleteams)krijgen zij instemmingsrecht.
Het pÍofo$sionelemanaggmentvan het HBT.bestuur
woÍdt verzotgddoorhetNBB-buÍeaute Bunnik.D€ begÍoting vanhet HBT kanals eenzelfstandigonderde€lvatrde
NBB-begÍotiog worden beschouwd.Uitgangspurt vooÍ
het HBT luidt dar het stÍever geÍicht is op eenfinanciële
"self-suppoíing". HieÍbij dienen uiteindelijk de kosten
van de organisatievan de heren-eredivisiecompetiÍe en
het progÍammavan het nationaalhelpo teambekostigdte
woÍdeDui( contributies,specifiekesubsidies,reclame-inkomste eÍl de opbÍelgsten van herenbasketballevenementen.
launvnrre
ziet het Bondsbestuur
Op basisvan dit overgangs-rapport
goedekansenop eetl succesvollesamenwerkingtussen
ercdivisieclubs(FEB), coachesen spelers(DPA) en NBB
ieÍ verb€teiiÍlgvan het topbasketballhercnop sportt€chnisch,organisatorischen financieeltenein. Daa$ij woÍdt
eenfinaíciële verzÊlfstaÍdigingnagestre€fd.Gevolg vaD
dit voomemetris dat de "Heren BasketballTop" (HBT)
commissie wordt ingesteld die, in eetrverz€lfstandigde
vorm, als functionle organisatorischeeenheidbimen de
NBB zal opereÍ€n,ondersteutrd
door het NBB-buÍeau.De
in verbandhiemee noodzakelijkewijzigitrServar starutetr
goeder reglement€nhebbentijdensde ledenvergadering
keuring gekegen,
De HBï-commissie zal voor het komendeseizoenhaar
programmaaande handvande id€*jeÍuit het rappoÍ verdeÍ uitweÍkener io eenwerkdocumentvasdeggen.
Tijdens
de ledeoveÍgaderingvatr 26 jutri 199ózal een evaluatie
plaatsvindên.Tot die tijd geldt eenovergangsfase,
waarin
door de IIBT veel veranderingengeïnitieerdmoetenworden,alsmedede eventuelevoorbeÍeiderdestappengenomen worden, Daarbij is het van belang de opgebouwde
know-iow van de werkgroepoptimaalte benutten.Reden
om, ir afwijking van hct rappoÍt,de HBT uit zeveni.p.v.
vijf ledente latenbestaao.HieÍdoor ontstaatde mogelijkheid om de weÍkgroepvoorzitterin het HBT op te nemen,
nadrukkelijk niet langerals 'buitenstaander'doch varuit
de NBB en in een nadervast te stellenportefeuillein het
bondsbestuuÍ.Het Bondsbestuurstelt voor om de structuuwtziging geduendeseizo€n1995/1996doorte voeren
op basisvan voorstellenuit bijgevoegdcommisie-Íappod.
de HBT-commissiehet mandaatte gevenverderestappen
voor te bereidenen de ledenvqgaderingin juni 1996gegevensen insmrmenlarium
aante dmgenvoorevaluatie.

lootue6lo!
1994-i995

37

DAMESBASKETBATT
Dit seizoenwas het laatsteseizoen,dat de DamesLiga als
bestuurfunctioneerde.Op de Algemene Vergadering van
juni ditjaar zijn de Liga's opgeheven.Hiervoor in de plaats
komt de bestuurscommissieDamesbasketball,waarvan
alle bestuursledenuit de voormalige Dames Liga deel uit
maken.De CommissieDamesbasketballzal gewoon door
gaanmet het behartigenvan de belangenvan damesbasketball, alleen nu onder directe verantwoordelijkheidvan het
Bondsbestuur.waarvan de commissievoorzitter deel uit
maakt.

Beleid
De Dames Liga is begin 1995 weer begonnenmet het op
pakken van beleidszaken.In april lag er een concept beleidsplan,dat in de zomer 1995zover gereedmoet zijn, dat
het kan worden voorgelegd aan een klankbordgroep.Na
diverse inspraakavondenmet de klankbordgroepdient de
beleidsnotaDamesbasketballzijn definitieve vorm te krijgen, waama het in het voorjaar 1996kan woÍden bekrach
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- goedge
mestopbasketballin een - voor damesbasketball
vulde sporthalis ook vanpromotionelewaardevooÍhetdamesbasketball.
Na de FINAL FOUR werd, op gÍond van de resultatenin de
Topdivisie, de Eredivisie en Promotiedivisiegevormd.D9
Eredivisiewerd traditiegetrouwafgeslotenmet play offs, dit
jaar andermaalge*onnen door Tonego'65.

Somenwerkingsverbond
Na eenaanloopperiodeis in november 1994de samenwerkingsovereenkomsttussende NBB en de Stichting Sponpromotie Bollenstreek,ten aanzienvan hetj aarlijkse internationale kerstdamesbasketballtoeÍnooi in Lisse.
getekend.Als gevolg hiervan is in februari 1995 de Raad
van Toezicht ingesteldmetleden van de NBB en SSB. Het
doel van de samenwerking is om elk jaar een spÍaakmakend damesbasketballtoemooimet intemationaledeelname te organisercn.Het toemooi is van zodanigekwaliteit,
dat het bijdraagt aan de prcmotie van damesbasketballin
Nederland.

l{otionool
Domesteom
Het natiodale team moest zich dit voorjaar bewijzen. Teruggevallen in de C-groep van Europese landen, diende
Nederlandzich te plaatsenvoor de ChallengeRound 1996
om een kans te maken op deelnameaan het EK 1997.Na
een intensieve voorbereidingsperiode met wedstrijden te.
gen België, een trainingsstage met wedstrijden in Israël en
een toemooi in Parijs, ging Nederland met goede moed
naar Turkije, waar de C-kwalificatie plaats vond. Helaas
kon Nederland zich niet bij de eerste drie plaatsen. Achter
Polen, Zweden en Portugal werd Nederland vierde in het
C-kwalificatietoernooi en was daarmee uitgeschakeld. ln
1997 mag Nederland zich opnieuw meten met de overige
Clanden.

tigd.Tussentijds
wordenvoorzovernodignatuurlijkreeds
onderdelenvan het beleiduitgevoerd.

Competilie
Dit seizoenhaddende clubs in de Ere-enhomotiedivisie
een geheelnieuwe opzet van de competitie.In twee poules, waarbij nog geen onderscheid tussen Ere- en Promotiedivisie werd gemaakt, werd de Topdivisiecompetitie
gespeeld.Deze werd op 20 en 2l januari 1995 afgesloten
met een FINAL FOUR in Veenendaal.Dit was eeo zeer
geslaagd damesbasketball-evenement,waar alle betrokken
partijen met plezier aan terugdenken. Twee dagen met da-

JooÍve6log
19941995

IN TISSE
TOPBASKETBAU

?:
;Ë;

l&. , . f

>

Uitslager
Vikt. Kaunas
Galatasaray
R. Ha6haron
Vikt. Kaunas
Nede and
vikt. Kaunas
BV Lisse
R. HashaÍor
BV Lisse
R. Hasiaron
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BV Lisse
Nederland
BV lisse
Galatása.ay
R. l{asharon
Neddand
Galatasaray
VilÍ.Kaunus
Nederland
Galalasary

78-55
53-40
6t-72
53-ó3
48-54
3448
70-&
25-69
69-56

Eindstand
1. RamatHasharor
2. Galatasaray
3. Nederland
4. Viktorija Kanas
5. BV Lisse

4-8

+6
44

4-2
44

ïopscooNterl
Bssta3-punlsclruttert
Topreboundsten
Caste[uo Publi€kpd$
MVP:

19941995
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IÍl Lisse verwerft het
Festo-intemationale
damesbasketballtoemooi steedsmeer
faam. Genigten van
toptlasketball, van
een niveau dat maar
zeldente zien is in
Nede and. Wie van
goed damesbasketball houdt, moet op
tweede en 'derde'
Kerstdag in Lisse
zijn, als daar het intemationale Lissetoemooi wordt gehoudetr.
is
Zo langzamerhand
dat toemooie€ntÍ€kpleister geworden
voor goedebuitenlandseclubteamsen
nationale ploegen.
Het irouwelijk alterratief voQÍde Haarlem
Basketball
V{eek,die tegelijkerÍjd eenpaarkilometer verdefop wordt
gespeeld.
De tieDdeuitvo€dng
kelde eenheel ste*
e]l
deelngmersverld
de afzegging - drie
dageDvoor het b€gin
YaD het toemooi van de nationale
ploeg vaÍ de Oekrál
Íe zoÍgde wel vooÍ
eeÍr hoop zoÍgen bij
d€ toemooileiding,
maar bleek g€enonoverkomelijkeramp.

274-2ZO
229-204
205-189
25r-250
16l-267
SueWicks(R.Hasharon)
DaceKrumina (VilÍ. KauNs)
SueWicks (R. Hasheron)
ClaÍissaDavis (6alatasaray)
SueWicks (R. HasheÍo!)
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ROTSTOELBASKETBALL

I

Na het WereldkampioenschapRolstoelbasketball1994 in
Edmonton.Canada,trad op landelijk niveau de gebruikelijLe windsrillein. gekenmerkr
dooÍ eenweinig verrassende competitie en het likken van de Nationale Team-wonden. De toch wat tegenvallendevijfde plaatsvan de heren
tijdens dat wereldkampioenschapen de al evenmin hoopvol stemmendevierdeplaatsvan het Damesteamin Stoke
Mandeville 1994zoudenje zelfs bijna doen laten denken
dat Nederlandop intemationaalniveaulangzamerhandeen
beetje uitgerold raakt. De twee belangrijkste BekeÍtoer,
nooien van Europa trekken dat beeld gelukkig snel recht:
maif liefst drie Nederlandseclubteamswisten zich voorde
finalerondeste plaatsen:SC Antilope en BC Verkerk in de
ChampionsCup, RBV Aalsmeer in de André Vergauwen

cup.

BESIUUR
Eersteprioriteit buiten de regulierebestuurszaken
om,
vormde dit jaar aÍionding van het besluitvormingsproces
vond de BeleidsnotaRolstoelbasketball1995-2000.Deze
nota werd door het bondsbestuurin de AV van l7 juni aan
de orde gestelden met algemenestemmenaanvaard.

Wetgeving
De Wet Voorziening Gehandicaptenhangt als het zwaaÍd
van Damoclesboven de gehandicapten-sportin het algemeen.
De wet heeft n.l. verschillendezorgpÍojecten,o.a. het vervoer. gedecentraliseerdnaar de gemeenten.Omdat rol
stoelbasketball op alle niveau's landelijk gespeeldwordt
en omdat sommigeverenigingenledenuit wel20 verschil
lendegemeenteshebben.is hettrainen op vastetijden nauwelijks haalbaarenhet deelnemenaan landeltke competi
ties bijna onmogelijk geworden.
Ter ondersteuning van het NOC*NSF heeft het bestuur
hierover een notitie geschrevenaan de Tweede Kamer.
Ook wordt samengeweÍktmet de NEBAS. die inmiddels
verschillendeonderzoekeninstelt.

Cursus

0ndersrheiding

I
I

Tijdens de Ligavergadering,op l8 mei 1995, is Joop
Staarthof door het bondsbestuuronderscheidenmet de
Bondsspeld,voor het al meer dan 25 jaar leveren van zijn
niet geringe bijdrage aan rolstoelbasketball,nationaalen
intemationaal.als bestuurderen als arbiLcr.

BondsbestuurslidRob Verheuvel (foto onder) mocht op 5
november 1994 de 25e Audrey Hepburn Trofee 1994 in
ontvangstnemen.Dit is een trofee die.jaarlijks wordt uitgereikt aan een team of peÍsoondie grote verdiensteheeft
voor de gehandicaptenspon in algemenezin. De roekenning betekendeniet alleen een bevestiging van wat Rob
voor rolstoelbasketball
betekent,maar ook waardering
voor rolstoelbasketballin zijn lotaliteit.

Na een langevoorbercidingis loch uitcindelijk de Applicatie Cursus RolstoèlbasketballTrainer van staÍt gegaan.
onder auspiciënvan de Bonds CommissieOpleidingen.
Dit geeft vooral aan dat de integratievan het rolstoelbasketball steedsverder gestaltekrijgt. Een situatiedie zowel
landelijk als internationaalmet belangstellinggevolgd
wordt en vaak als voorbeelddient voorde anderesportbon
den.

PublkRelotions
Er zijn drr seiloennieuwePR-acriviteilen
in ganggezer.
Naast de door de NEBAS vorig jaar uitgegeven fblder
werd ditjaar door de NBB een speciaalaanrolstoelbasketball gewijd leaflet uitgegeven.
Ook werden voor het eerstMVP's gekozen.Bij de dames
was dat Màrja van Leeuwen-Lokkervan BV Aalsmeer,bij
de herenFrank de Goedevan BV Antilope. Coach van het
Jaar werd Evert Barendsevan Antilope en scheidsrechter
van hetjaar werd Edwin Wallaaí. De uitreiking van deze
prijzen vond plaats tijdens het op 4 maart in Groningen
gehoudenPepsiAll*Star Gala, na de bekerfinalerolstoelbasketball.

ctAsstFrcATrE
coMMtsstE
Er is ditjaar veel aanopleiding gedaanmetals resultaatdat
Piet van Leeuwenen Marja van Leeuwen-Lokkerin Parijs
hun opleiding hebbenafgemaaktmet hun goudenlicentie.
In de commissiehebbennu niet mindeÍ dan vier 'gouden'
klassekeurderszittingi dr. Hans Vorsteveld,Hany WagemakeÍs,Piet van l-€euwenen Marja van L€euwen-Lokker.
Frits de Jong is secretaris.

ioorveBlo!
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SCHEIDSRECTíTERS

COMPEÍINE
ln tet seizoen'94-'95 is zoweleenbekercompetieals een
gewonecompetitiegeorganiseerd.
Het aantaldeelnemende
teamsin de bekercompetitieviel
tegen.De ercdivisieteamswarenverplicht om deelte nemen.De vooÍonden werdenin Zevenaaren Oud-Beijerlandgespeeld.Alleen de verenigingBasketierssteltiede!
jaar de zaalter beschikkingvoor de organisatie
van een
voononde.Alle anderedeelnemende
verenigingentonen
geenenkeleinteresse.Uit armoedemoestde competitieleidernog eenzaalin Oud-BeijeÍlandhuren.De finale
weÍd tijdenshet PepsiAll*Star Galain Groningengespeeld.Na eenhelaaseenzijdigewedstrijd was BC verkerk de tercchtewinnaar.
Puntercompetitie:In de eÍedivisieen promotiedivisie
werd met eenvastgesteld"punten"- maximumgespeeld.
vanalle divisiesvindt U eldeÍsin hetjaaÍDe eindstanden
verslag.
In de eerstedivisie,tweededivisieA en B werd "zonder
punten"gespeeld.Aan heteind vanhet seizoensteden de
nls. I en2 vandetweededivisieAenB om hetkampioenschapvande tweedadivisie. Het is jammer dat op de dag
vanhet kampioenschap
eenteamheeft afgezegd.
Afgelopenseizoendedenin de stimuleringsdivisi€maar
liefst I I teans mee.Dit zUner eigenlijk te veel. Voorgesteldis destimuleringsdievisiete splits€nin eend€rde-en
eenstimuleringsdivisie.De bste teans gaannaarde derdedivisie. Het strevenis om met6 teamsiÍ de beidedivisieste spelen.TevenswoÍdt het aantalspeelÍondenvoor
de derdedivisie op 8 gebracht.Het wijzigingen van wedstrijdengebeunnogte vaak.Voor aanvangvaneenseizoenontvangtiedereaneenvoorlopigprogramma.Hierop
zonderkostenworkunnenwijzigingenen aanvullingen
denaansebracht.
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Met veelinzetvande scheidsrechtersis hettochweermogelijkgeweestom nagenoeg
alle wedstrijden met scheidsÍechteÍste
bezetten.
HetscheidsrechterscoÍps
is meteenaantalnieuwepe$onen
uitgebreid.
Hetaantalscheidsrechtersis helaasnogte kleinom opÍimaalte kunnenwerken.In hetkomendejaar hopenwij weerenkele
nieuwescheidsrechters
te kunnen
verwelkomen.
Dit seizoenis eenrolstoelbasket(RB) georgaball-applicatiecursus
niseerd.O.l.v. docentTheoVlug
namen6 cursisten
op 24september
1994deel aandezecursus.Alle
deelnemeÍszijn geslaagd.In het
seizoen1994-1995is op "De
Hoogstraat"te Utrecht wederom
in goedesamenwerkingmet "Antilope" één bÍeenkomst (sept.)
georganivoor de scheidsrechters
waren hierbij
seerd.Ook de verenigingsscheidsrechters
uitgenodigd.De bijeenkomstis zeergoedbezochten het
gebodenpÍogÍartunais goedontvangen.
de periodejuli 1994-juni1995
In totaalzijn gedurende
in Nederland
ongeveeÍl0 rolstoelbasketballtoernooien
voorzien.Verder zijn scheidsrechte$
van scheidsrechters
uitgezonden
naarde volgendebuitenlandse
toemooien
en
Eurocup-rondes:
- 7th Wheelchairbasketball
Toumamentof ASPAR
St. Ouen(september1994)
- Bemd BesttumieÍ in Keulen(maan 1995)i
- voorrondeEurocupin Bruggeen Battipaglia
(maaÍ 1995);
- voorÍondeA. Vergauwen-cupin St. Ouen
(naaÍt 1995);
- finale-rondeA. Vergauwen-cupin Mulhouse
(april 1995);
- finale-rondeEurocupin Salzburg(mei 1995).
"recreatieTenslottezijn de door de RBL georganiscerde
ve" toemooienbemenst.

teorn
llcliouol Heren
ln het begin van het verslagiaarvond het weÍeldkampioenschapin BlÍnonton in Canadaplaas.
Door tweekleine nederlagentegende grootsteconcurÍentenFrankÍijk enCanadaeindigdeNederlandin depouleop
de derdeplaas en liep zo dekÍuiswedsrijdenom deeerste
vierplaatsen
mis.
De kruiswedstrijden
om de vijfde tot en met de achtste
plaatstegenSpanjeen Austlalië werdengewonnen,waarmeeNederlandin deeindrangschikldng
op de vijfde plaats

loorerlog
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beslaglegde,achterUSA, Engeland,Canadaen FÍankrijk.

om de brcnzen medaille werd nipt verloren,zodat Nederland op een vierde plaatseindigde.

Injanuari weÍd begonnenmet de voorbereidingop het Europees Kampioenschap 1995, in Parijs, met een selektie Op weg naar het EuropeesKampioenschap,dat ditjaar in
van 16 spelers.De ee6te tlainingen werden zoveel moge- novemberin Delden, Overijssel,wordt gehouden,werd in
lijk saÍnenmet damesenjeugd gehouden,om de kostenvan februari met 13 speelstersaande selektietrainingenbegon
zaalhuurte bepeÍken.Van 19 tot 2l mei werd in een tournooi in Duisburg gespeeldtegenDuitsland,Zweden en EnOp uitnodiging van de stadWuppertal werdenop l0 en 12
geland. Nederland bleef ongeslagenen won daarmeehet maart in die stadtwee interlandstegenDuitslandgespeeld.
toernooi. Op 29 mei werden in Brugge twee oefeninter- Beide interlandswerdenverloren,waarbij opgemerktmoet
lands tegenBelgië gewonnen,wurma van 2 tot 5 juni aan worden dat Nederland door omstandigheden verzwakt
een toemooi in Chemnitz in Duitsland werd deelgenomen naar Duitsland af moestreizen.
met als anderedeelnemersDuitsland,Frankrijk en Oosten- I.v.m. het late tijdstip van het EK (november)werd geko
rijk. Wederom werdenalle wedstrijdengewonnenen werd
zen voor eenaangepast(ingekoÍ) vooijaarsprograinma.Er
Nederlandtoemooiwinnaar.
werd nog aan een drielanden-toemooi,met Frankrijk en
Het EuropeesKampioenschapin Parijs had plaats van 22
Duitsland,in Brannebij Bordeauxdeelgenomen.Naastde
juni tot 2juli. De eerstedrie wedstrijdenin de poule werwedstrijden in het kader van het toemooi werden tegen
den gemak*elijk gewonnen.In de vierde wedstrijd echter beide landen ook nog oefenwedstrijdengespeeld.Nederwerd van Spanje,in een spannendduel, na verlenging,met land bleef ongeslagen.
één punt verloren. Omdat de vijfde wedstrijd tegenDuitsHet verkorte programmawerd in mei afgeslotenmet toerland goedwerd gewonneneindigdeNederlandop de twee- nooien in mei bij Devedo en JBc,[.loorderhaven.
de plaatsen mocht daarmeekruiswedstrijdenspelenom de
plaatseneen tot en met vier. Omdat de eerstevieÍ plaatsen
l{olionocl
Jeugdleom
rechtgavenop deelnameaande Paralympics,was eenticket naar Atlanta in 1996al verdiend.
Het beschikbarebudgetstondbondscoachBen Klerks deze
In dehalvefinale werd tegenEngelandeenmeeslepende
en verslagperiodeniet meertoe dan het houdenvan zesselecspannendewedstrijd gespeeld,maarmoestOranjetoch zijn
tietrainingen,waanan jongens en meisjesdeelnamen.
meerderc erkennen in Engeland, dat met 4 punten won.
Wat resttewas de wedstrijd om de bronzenmedaille tegen
Frankrijk. In een zeer snelle en goede wedstrijd, werd de
Fransengeenenkelekans gegevenen werd de derdeplaats
met een grote overwinning veiliggesteld.

l{otionool
Domes
leonr
Van 4 14 augustus199,1
vond in Stoke Mandeville
in Engelandhet Wereld
kampioenschapvoor Dames plaats.
In de poule won Nederland vrij royaal de eerste
drie wedsÍijden, maar
moesttoch in de spannen
de laatstepoule-wedstrijd
in het team van de USA
met 33-35 de meerdereerkennen,
Nederland werd hierdoor
tweedeen moest tegende
nr. I uit de ander poule,
Canada, om een finaleplaats spelen,welke wed
strijd echter met 39-30
werd verlorcn. Ook de
wedstrijd tegen Australië

1994.1995
looÍverlog

:
,,,
:i;

,4:

,

PLEINTJESBASKETBALT
VEROVERT
VASTEPTAATS
AtS FUN.SPORT
SUCCES
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PIJIIIIJESBASIfiTEAII.
VTNOVERT
VASTE
PIAAIS
AtSÍUil-SPoRr
Dat het pleintjesbasketballde kindergymschoenenallang
ontgroeid is, wisten we eigenlijk al een tijdje. Zo konden
we op 9juli 1994in Nijmegen getuigezijn van een fantastische landelijke finale van de NBB/Reebok BlackTop
Series.Eind augustus1994 was nog eens te bewonderen
hoe de NBA met zijn Converse/NBA 3-on-3 World Tour
dit soon zakenaanpakt.Vanaf de MegafestatieI 994 is ook
Adidas in Nederlandmet zijn StreetbasketballChallenge
venegenwoordigd.Nike staÍttein 1995eenreekspleintjestoemooienin Amsterdamen treft voorbeÍeidingenvoor de
aanleg van een zgn. re-use basketballveldme( tegels van
vermalenschoenzolen.Na Berlijn en Barcelonazal Rotterdam de eer genietenhet derdeEuropeseveldje van dit type
le huisvesten.
ConverseBenelux heeft vooÍs in 1995de ConverseJeep
Tour van staÍ laten gaan, Daarbij is een basket gemonteerd
op een jeep, die onaangekondigdcentra van stectenaandoet, op zoek naaÍjongeren.En onvermijdelijk was er dit
jaar voorheteerstin ons land, de variantvan beach-basketball (Den Helder en Zandvoort).
Het bedrijfslevenlijkt pleintjesbasketballnu pasgoed ontdekt te hebben als promotiemiddel. Deze ontwikkeling past
perfect in het strevenvan de NBB om (pleintjes)-basketball te bevorderen,een speeÍpuntin het bondsbeleidnaar
aanleidingvan de NBB-marktanalyse1991. DaaÍtoe is in
1992met Reebokhet initiatief genomenvoor de staÍ van
eenNBB-campagne'Pleintjesbasketball'met The Reebok
BlackTop Seriesals eve-catcher.

Op 21 en22
ouguíus)994
deedde NBA3.
on3 WorldTour
onsondoonlRAf
Amslerdoml.
I 200 deelnemers
op tum 30 plen.
tjesvoor321
leoínsOp gezog
vonde polfie
moesl's zondogs
o nnengespee
0
woÍdenin verbond
metmogeli;k
rellen
rondde voetbol.
wedsr1dAloxFelienooÍd

Veerlenedilesop veeÍlieno[olies.I no immern hetcenlÍL]m
von
de sloden sleevoslgoed
bezochlEenmmi zonnetie
erbilende
lormule
is peíecl NBBtroksomenmetReebok
weerdoorhetlond
metTheReebok
BlockTop
Series
en lietopnieuw
eenspoorvonhel
bosletbopezierochterzch No heewolzweet,vfergdeensoms
ool<verdrelworen
er n NiÍnegenliteindejk Íelbegeerde
tickels
voorde ReebolEurocfollenoe
te FronkÍuí
teveroenen.

Adiviteiten
Ízietlhll:
staÍ NBB campagne
(april 1992)
Pleintjesbasketball
pleintjestoemooien
gemeenten
vanclubs,scholen,
e.d.
NBB/NJHC-promotiedag
op 26 juni 1994re Elst
(Utrecht),
instellingNederlands
(vanaf1993).
kampioenschap
programs
sponsored
zoals:NBBÀeebokBlackTopSeries(incl.Eurochallenge),
Converse
3-on-3WorldTour.
Pepsi's100.000
guldenschot,AdidasStreerball
Challenge,FootlockerThunderTour,Converse
JeepTour,Nike'sre-usebasketballcouÍ,
beachbasketball,
etc.

0ntwikkeling:

lníroslruduur:

pleintjes( l99l)
NBB-inventarisatie
basketball
samenstelling
en publicatieNBB-handleiding
Plein(1992)
tjesbasketball
NBB-instructiebijeenkomsten
voor organisatoren
(v^naf 1992\
ontwikkelingmobielebaskeÍs,
m.n.Poneren Schelde
Intemational,met succesvolresultaat.
toegankelijkverkoopkanaalvia NBB Basketballshop
ívanaf1993).
beschikbaarstelling
vande Go PlayOutside-aanhangers
(vanaf1993).
metmobiele
basjets
engeluidsinstallatie
introductieenpublicatievanNBB kalenderPleintjesbasketball(vanaf I 992).
intruductie€n beschikbaarstelling
van opneembare
buitenvloeÍ(vanaf I 994).
inrichtingen openstelling
van eenmodelpleini.s.m.
NJHCte Elst (per1994).
(1994en 1995).
verzorgen
vanlandelijkethemadagen
(NBB/NJHC,Nike).
ontwikkelingvloermaterialen

ondeÍzoek Universiteit van AmsterdaÍy'Stichting Spel en
Sport in opdrachtvan het Ministerievan VWS en NBB
0992\.
NBB-project'Sociale vernieuwing en basketballsport
1993-1995'vooralgericht op gemeentelijkniveau (zie
tabeDbeschikbaa$telling van het NBB GO PLAY OUTSIDEpakket met o.a. handleiding; verhuur mobiele basketsen
geluidsinstallatievia specialeaanhangwagen(s);
plaatsing op NBB-kalendeÍPleintjesbasketball;
verhuur van
opneembarebuitenvloer; verkoopkanaalvoorkwalitatief
uitstekende en betaalbare(mobiele) buitenbaskets(vaíaf 1993).
inrichting basketballkamp-accommodatie te Elst (Utr-)
i.s.m. NJHC ( 1994).
opnamein te ontwikkelenmodelvercnigingsbeleid
en programma (1995/1996)en handleiding'Aanleg,onder( 1995/1996).
houden beheervan basketballpleintjes'

NK-Reebok
BlackTop
Series
I juli'94teNijmegen
WINNENDE
TEAMS:
6'
9:

F
B
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jongens:
0udste
Rotterdam

0udste
meisjes:
Guess
whopartll (Utrecht)

jongens:
Jongste
(Nijmegen)
Tripple
Threat

Jongste
meisjes:
GoWest{Utrecht)
looÍveElog
19941995

Inmiddels zijn de volgende instantiesop enigerlei wijze
beÍokken bij pleintjsebasketball-activiteiten: Reebok,
Pepsi-Cola,Veronica,Webber,Spalding,HALT, Ministede van VWS, Full Court Press, Gatorade, Footlocker,
Converse,Adidas, Nike, UpperDeck, Porter,De Schelde,
Huffy, NOC*NSF, NJHC, Sport Court, NBB Basketballshop, McDonalds, Wereld Natuur Fonds, Amnesty International,clubs, scholen,provinciale sportservice-organen
en gemeenten(zie tabel).
Het is aan de basketballbondom vooÍal in de toekomst
zorg te (blijven) dragen vooÍ een goede afstemming van
allerlei activiteiten en met narne ook voor een kwaliteitbewaking.
Nog in datzelfdejaar werden NBB en het toenmaligeMinisterievan VWC het eensoveÍ een samenwerking.Deze
resulteerdein een bezoek van minister d'Ancona aan de
regionale BlackTop Serie Amsterdam en vanaf 1993 in de
subsidiëring van een driejarig project 'Sociale vemieuwing en basketballspoÍ'. Inmiddels zijn tal van bedrijven,
verenigingen,scholenen gemeentenin de ban van pleintjesbasketball,dat door beoefenarensteedsmeer gezien
wordt als 'fun-sport', ondermeerdoor de 3-tegen-3formule, de kleding en de vrijblijvende organisatievorm.Aanleiding voor de FedeÍatie CIOS Sportleiders Nederland
(FCN) om de basketballbonduit te nodigenom eenthemadag te verzorgenop 25 november 1994 te Amhem. In de

workshops steldende NBB-medewerkerscentaal: doelgroepenbereik,sport en socialevemieuwing, alsmedesamenwerking met gemeenten,onderwijsinstellingenen (regionaal) bedrijfsleven.
Een kleunijk pakket van activiteitenis inmiddelsontstaan,
veelal geïnitieerdvanuitde basketballbond.Om de impact
van pleintjesbasketball een indruk te krijgen geven we
hieronder een opsomming, die oveÍigens niet beoogt uitputtend te zijn (zie pag. 48).
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1992-1995
ff.
01.
0203.
(X.
05.
0ó.
07.
6(l)10.
IL
12.
13.
ld
15.
16.
17.
It19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
2829.
30.
31.
32.
13.
í.
35.
36.
37.
38.
39.
tl0.
41.
42.
41.
4.1.
45.
46.
4?.
48.
49.
50
51.

pliatsor.lr
Amsierdam
Amst€rdd
Almclo
AlkmaaÍ
Apcldoom
Amhem
Assn
BcrlicM
Bocholt íD.)
Brcda
Bunschoten
Delft
DcMc
Dcvmte.
E&
Eindhoven
EindhoYen
Elst(Gld.)
Elsr (UE )
ENchcdc
G€.rtruid€ob€Íg
'ecÍav€nha8c
Gmningen
Groningên
Hate'i
Hr.Ílem
HcÍgelo
Hood
Dcn Helder
Kaatrh€uvcl
Karwijt
trdsm.eÍ
lrcu{,aÍden
tddeÍdoÍp
klyíad
Maastricht
Mcppcl
Ncd.n cen
Ni.uwegein
Nijmegen
Nijmesên
OoshrhourNar.)
Ooscràour(NBÍ)
Rh€ncD
Rot eÍdam
Soesr
Spijkeniss.
Stadskdaal
Stcd€broec
Sternwijk
St. O€denrode
Tiêl
Tilburg
Tubb€.Fn
Uitsest
Urk

52. utÍecht
53.
5455.
5ó.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
ó3.
64.

veshel
vli$insen
waaleijk
Waddinxveln
We€Í
We.keDdan
Wijk bUDuurscde
Winteíswtk
Wychen
IJmuiden
Zzanstad
z{ndvmrt

65.
6ó.

zrisr
Zwijndrecht

TOTAAL
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1992
BlackTop

193
BlackTop

l9!t4
BlackTop
NBA

1995
Go Play (l0x)

opn

DS.n

Go Play
ff.vcm.
BlackTop
Blá.kTop
Bl,cLTop
BlactTop
BlackTop

NBB

-

NBB
-

Co Play

Bl.ckTop

BlackTop

Go Play (2x)

s.vcÍn.
BlackTop
Go Pláy
soc.vcÍn.
s.vcm.
BlackTA
StEetball

BlackTop

NBB
-

-

BlackTop

Bla.kTop

BlackTop
BlsckTop

BlackTop
Co Play
Go Play
Co Play
BlrctTop
Go Play
BlackTop
BlackTA

BlacLTop

-

Go Play
BliclTop

BlackTA

BlackTop

Beach

BláckTop
Br.clTop
BlactTop
BlackTop
BlackTop
-

Go Play
BlactTop

soc.vcÍn.

NBA
BlackTop
Go Play

NBB
Go Play
BlsckTop
NBB
BlÀckTop
BlaakTop

Go Play
BlackTop
BlackTop
Co Play
McDoiálds

SttEÊtbsll

NK BlackTop
Go PlÀy

BlackTop

-

-

BlsckTop

-

NBB

BlackTop
BlackTop
Bla.kTop

NK BlackTop

NK BlackTop
Go Play
Go Play
BlackTop
Oo Play
Oo Play

BhckTop -

BletTop

Go Play
-

Go Play
soc.vcm

Stre€lball
w-vcm.
soc.vcrDCo Play
Go Play

'
'

NBB
NBB
Bla.kTop

Brackrop

Brackrop

Bl*kTop

Bla.kTop

-

NBB

-

*;\l*

È$i:i"

Blackfop
BlrckTop
Go Play

co Plai
BlrLTop

McDonalds
Co Play

McDonalds
Go Play

Go Play (2r)
Co Play

Go Play (2r)

BlaclTop
BlackTop

-

-

BlackTop

BlackTop

-

Blackrop
BlackTop

NDB

Oo Play

26

25

38

Beeh
Go PlaY

19941995
JooÍve6log

ó4

soc-vcm.

HGOPLAYOUTSIDE.SERVIC
HANDLEIDING
NBB-hándleiding voor de opzet en organisàlie
van'pleintjesbarketball'. Om organisatorenvan
pleintjesbasketballreondersteunenis in | 992 deze
handl€iding samengesteld.De inhoud is speciaal
toegesnedrnop The Reebol BlàckTop Seíies .
n i r td e / r v o o r e l k ep l e i n t j e s
m a r r i \ / o p e s c h r e v ed
a c t i v i t e i l v a n l o e p a s s i n gi s . N a a s l d r d À i b o e k ,
c h e c k l i s t e nw e d s t r i j d s c h e m av' si n d tu i n d e h a n d leiding nog tal van lips en suggestiesom jaarlijks
een succesvol pleintjesevenementlot stand te
breneen-PÍijs: / 10,50(excl- verzendkosren).Te
bestellenbij de NBB-basketballshop.Zo rijn er
ook NBB-handleidingen vooÍ de opret en
oÍganisatie vÀn 'JEUGDCLINICS'
en 'AASKETBALLKAMPEN'

,0sKUTPERS
NBB-functionaris
Pleintjesb.tsketball

ireB
/Ë*

/ ::i.'--:- :ïg:

/

'

Ë-Ë €*

.€s
s

"'---:tr;;!:-=

*' S==g=.

^
KALENDER

*1x

Cratis vermelding op de Kalender Pleintjesbaskerballin
her basketballmagrzineFull Couí Pressen Bask€tball*ln[o. Samenmet onze REEBOK BlackToo Series 1995 in
Delft, Eindhoven. Enschede, Haarlem. Gronangen.
Vlissingen en de NK re Nijmeeen (8 juli).
Meldl uw àctiviteil aan bij de NBB, t.a.v. Jos Kuipers.
Postbus 12,1,3980 CC Bunnik.

NBB.BUITEN.
BASKETBALLVLOER
Wiltu hettoemooieenpmfessionele
uitstralinggevendan
kuntu gebÍuikmak€nvande kunststofNBB-buitenvloer.
HuuÍ inclusiefbegeleiding
bij hetleggenenopruim€n(elk
ca-70 minuten):
excl.rÍansporr
à I 1,25p.km.
/ 1.250.=
Infomatieen reserveringen,
tel.05277- 36,17. Y

MOBIELE
BASKETS
&GELUID
NBB'GO PLAY OUTSIDE'-aanhanger
met8 mobiele
geluidsinslallatie.
PoÍer baskets
en proièssionele
V

{F
>
SPORTHERBERG
N.J.H.C.-herb€rg'Elsf 'n Utrecht. mel
hetofficiële keurmeÍk van d€ NBB. h€eft
een schitteÍende buitenaccommodalie
voor het houden van baqkelballkampen.
Beskande uit eenviertal kumtstofbuil€n.
veld€n met een achttal Porter buitênbask€ts. Alle NBB-verenigingenkunnen
met 57o reductie op de toch al àantrekkelijke prijs van de faciliteiten gebruik
nÉken. Vooí Íneer infoínali€ kunt u terecht
bii de NBB.lel.03405 70315.

PROMOTIE|(ITDING
ETC.
Voorde kleding van de organisarie.staf en
deelnemersmel b.v. T-shiís. reversable's,
sweaters.joggingbÍoeken. jammy-shoís,
windjacks en caps kunl u terecht bij de
N B B - B a s k e t b a l l s h o p .T € x 1 i ê l b € d r u k kingen vandekledingvan uw verenigings
naam (sponsor) en/of logo kan veÍzoÍgd
worden in eigendÍukkeÍij. Informatie.iík
vooÍ (mobiele) Poíer buitenbasketsen
Spaldingballen:NBB-Baskerballshoprel.

u490 - 76696.

t

$Es
COMMISSIES
VAN DEALGEMENE
VERGADERING
Lfr
COMMISSIE
VAN BEROEP
De Commissie van Beroep verloor aan het begin van het
seizoenéénvan haartrouwe leden,JaapHórchner.Hij was
steedseen zeer toegewijd lid van de Commissie die op
geheel eigen wijze streefde naar een rechtvaardigeoordeelsvormingen een goedeuitoefeningvan het tuchtrecht
binnen onz€ bond. De NBB is hem zeer veel dank verschuldigd.
Het aantalaan de Commissievan Beroepvoorgelegdezaken daalde weer naar 35. In het verslaglaar 199l-1992
walen er 40 ingediendezaken,in 1992-199335 en in 19931994 39 zaken.
Ook het afgelopenseizoenbefofhet grootsteaantalzaken
een beroepiegenuiisprakenvan de Tucht- en Geschillencommissie(TGC) al nam het aantalsterk af van 30 vorig
seizoentot 2l nu. Voor het eerst hoefden geen van deze
zaken wegensvormfouten niet in behandelingte worden
genomen.Twee zakenzijn voor behandelingaande Tuchten Ceschillencommissieterug verwezen.Vijf appellanten
werdengeheelofgedeeltelijk in het gelijk gesteld,terwijl
het beroepsschriftvan 14 appellantendoor de Commissie
van Beroepwerd afgewezen.Er warentwee veÍzoekenom
inteÍpretatievan de regels,beideafkomstig van het bondsbestuur.Eén daaflan werd voor de behandelingingetrokKen.
De overige twaalf zaken betroffen geschillen tegen bonds,
rayon- of ligabesturen.Eén zaak werd aangehouden,hetgeen later niet tot een hemieuwde b€handelingheeft g€leid; drie zaken werden ingetrokken en vier om verschillende redenen niet in behandeling genomen of niet
ontvankelijk verklaard.In drie zaken werd de vereniging
in het gelijk gesteld. Eén zaak waarin de vereniging de
bevoegdheidvan de TGC in een door een rayonbestuur
aanhangiggemaaktgeschil betwijfelt, is nog in behandeling.
In één geval is in kort geding de buÍgerlijke rechter ingeschakeldom een door de TGC opgelegdestral bevestigd
door de Commissie van Beroep, ongedaante maken. De
rechterheefthet verzoekafgewezen.Uithet vonnis kan de
conclusieworden getÍokken,dat de rechtsgangbinnen de
NBB voldoetaandeeisenvan eenfair en eerlijk proces.Zo
kan een straf of maatregelworden opgelegdop basis van
de verklaring van één scheidsrechter.Een belastendeverklaring hoeft niet in aanwezigheid van een verdachtete
worden afgelegd, mits de verdachtevan de zakelijke inhoud op de hoogte wordt gesteld.Ook mag een weigering
van eenverdachteom aande bewijsvoeringmeete werken
ten nadelevan verdachteworden uitgelegd.

maal geleid tot een strafin hogeÍ beÍoepdie lager was dan
de reeds 'uitgezeten' straf. De Commissieacht dit niet alleen zeer onbevredigend,maar sluit niet uit, vanwegede
mogelijke gevolgenvoor competities,dat dit nog ernstige
complicalies kan veÍoorzaken.De Commissie is voomemens in het komende jaar het Jurisprudentieboekbij te
werken, opdat een ieder volgendjaar up-to-datekan zijn.

TUCHÍENGESCHITTEN
COMMISSIE

Ondankseen forse toenamevan het aantalbehandeldezaken (van 325 naar 373) is het toch gelukt om in absolute
cijfers het aantal zittingen van een meeNoudige kamer,
m.n. die waarbij gedaagdezijn opgeroepen,te verminderen. De door enkelvoudige kamers schriftelijk afgedane
gevallen zijn daaruoorbijna verdubbeld.Dit is mede veroorzaakt door het feit dat de ernst van de aanhangiggemaakte overtredingenin het algemeengelukïig meeviel.
Daarbij kan nog wel opgemerkt worden dat de TGC de
indruk heeft dat scheidsrechterswe eens te snel een diskwalificerendefout gevenin situatieswaar misschienook
volstaanhad kunnen worden met bijv. een waarschuwing.
Opvallend is de toenamebU de JongensJuniorenEredivisie van het aantal behandeldezaken van 5 naar 19. Ook
wordt geconstateerddat het aantal meer gecompliceerde
gevallen is toegenomen.Ondanks de door het Bondsbestuur gedanetoezeggingom tot een betere ledenadministratiete komen, is het aantal strafzakentegeneen speler
of coach die geen lid blijkt te zijn van de NBB (maar wel
overeen licentie beschikt)verdubbeldt.o.v. het vorige sei
zoen.Dit seizoenis voorhet eerstbijgehoudenofde bij de
mondeling behandeldezaken opgeroepengedaagdeer/of
scheidsrechters
ook daadwerkelijkop de zining is verschenen of althansiets van zich heeft laten horen.Het blÍkt dat
dit in 2570van dit soon gevallenniet is gebeurd.Een verontrustendgegeven!
Met het aangepasteReglementTucht- en Ceschillen
Rechtspraakis ervaring opgedaantijdens de Final Fouren
Play Offs in de Heren-Eredivisie.Dit vergde nogal wat
organisatodscheafstemming.Bij iederewedstrijd was een
volledige meervoudigekamer aanwezig,die echter geen
enkelekeer in aktie hoefdete komen. Wel is vemomendat
van de aanwezigheidvan de TGC een preventiev€werking
zou zijn uitgegaan.
Van de mogelijkheid die het aangepasteReglementbiedt
dat de vooÍzitter van de TGC ofde voorzitter van een stÍafkamer in bepaaldegevallenzelfstandigeen strafzaakaanhangig kan maken, is twee maal gebruik gemaakt.
Dat ook andereNBB-instanties nog moeten wennen aan
De Commissievraagt vooÍs de aandachtvan de Algemehet nieuwe Reglementis ggblekenuit het feit dat een aanne Vergaderingvoor het volgende.Tegen het advies van
hangiggemaakteklachtzaakniet ontvankelijk is verklaard.
onder meerde Commissie van BeÍoep heeft de Algemene
In het vorige jaarveÍslag is vermeld dat er gewerkt wordt
Vergaderingenigetijd geledeneen reglementswilziging aan een nieuw formulier voor de scheidsrechtersom een
aanvaaÍddie de Tucht- en Ceschillencommissiede mogeaangiftetedoen. Naoverleg met diverseb€trokkenenis dit
lijkheid geeft om geenopschortendewerking te verlenen, inmiddels in sevoerd.
indien een gestraftetegen de opgelegdestÍaf bij de Commissievan Beroepin beroepgaat.Inmiddelsheeft dit twee
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BESTUURSCOMMISSIES
SCHEIDSRECHTERS

l{ieuwespehegels

Dit seizoenis de BSC aan de slag gegaanmet de uitvoering van het b€leidsplan.Ondermeerzijn de uitgangspunten vastgesteld, waarÍne€ het licentiesysteem voor scheidsrechtersvomgegeven moet worden.
Tevens hebb€n de aanzetten om tot een geautomatiseerde
aa$chrijving te komen veel aandacht gekregen. Het ko,
mende seizoen dienen de knopen hierover definitief te
worden doorgehakt.Toen het bondsbestuurin april/mei
1995 besloot om de tadeven vooÍ scheidsrechters met 2596
te verlagen en om niet langer commissarissen aan te stellen bij gewone heren eredivisiewedstrijden, vercoEaakte
dit nogal wat coÍÍrÍnotie binnen de BSC en bij de scheidsrcchters.
Deze maatregel was bedoeld om lasten verlichting bij
clubs te realiseren,
Naast p€rsoonlijke redenen, vormde dit de aanleiding voor
Piet Leegwater en Henk Nanninga om, na jaren uouwe
dienst, hun werkzaamheden voor de BSC te beëindigen.
Ook de scheidsrechters
bezonnenzich op te ondememen
acties.
Uiteindelijk besloot het bondsbestuuÍnog voor de Algemene Vergadering het besluit tot taÍievenverlaging terug te
nemen om opnieuw met de b€trokkenen te overleggen over
een altematiei

Met ingang van het seizoen 1994-1995werdende nieuwe
spehegelsgeïntroduceerd,Deze nieuwe regels waren op
enkele punten nogal ingrijpend. Het spelregelboekje werd
door BaÍt van de Craaf en Ton Rolvink vanuit het Engels
in het Nederlandsvertaald. De nieuwe regels werden op
divers€ bijeeDkomsten in het la[d aan de leden van de NBB
uitgelegd.
Tevens werd een nieuw scoreformuliergelanceerd,waar
meteen opviel, dai het tijdsaspect niet me€r werd weergegeven en de zgn. 'running score' werd geihtroduceerd.
Ook het formaat, nu een handzaam A-4 formulier, veranderde.

Íreshnendub
Met ó ambitieuze arbiters (P.v.d.Eijnden,J.calas,
J.Goedhart,
M.Grievink,P.Spierings
gingdit
enB.Segers)
seizoende Freshmenclubvan staÍ. Dezezeswerdenvrij
intensiefbegeleiddoor B.Woudstraen M.BoschReitz.
Tussentijds
werdenevaluatiebijeenkomsten
belegd,waar
deÍesultatenwerdenbesproken.Het doelvar de Freshmen
wasom lalentvolle scheidsrechters
versnelddoor te kunnenlatenstÍomennaarHerenEredivisieniveau.
Voor één
scheidsrechter,
Joe.i Galas,gaatdit in hetkomendseizoen
op.In juni I 995werdde Freshmengroep
opgeheven.

Alsrhriivingsbeleid
looordetngen
Net als vorig seizoenheeftde BSC middelsG. Halbersma
zelf de afschrijvingen van scheidsrechtersverzorgd. Op
2714 aanschdjvingen telden wU 487 mutaties van de ivrngeschreven scheidsrechtersin verband met ruilinggn, ziekte, familie-omstandighedenetc.
Er zaten 262 onderlinge ruilingen van wedstrijden bij (vorig seizoen 16l ). Deze ruilingen moeten gemeld worden en
goedgekeurdworden door het verantwoordelijkeBSC-lid.

(ontoden
Dit seizo€n werd er tweemaal vergaderd met de voorzitters
van de Rayon Scheidsrechters CoÍrÍnissies. Deze bijeenkomstenworden zowel van de kant van de BSC als van de
kant van de RSC'S als zeer nuttig ervareo. Ondermeer
wordt in de vergadeÍingen aandachtb€steed aan wervingsbeleid voor scheidsrechte.sbinnen onze bond. Vanwege
het feit dat G.Halbersmaook in de BCO, verloopt de samenwerking met de BCO zeer naar ieders tevredenheidIn februari 1995 vond een zinvol overleg met de A-arbiteÍsgroepen de coachesvan de HeÍen Eredivisie plaats.
Beide partijen meendendat dergelijk overleg vaker dient
te gebeuren.

Het afgelopenseizoenhebbende ledenvande FÍeshmen
en de kandidaatbondsarbiterscentraalgestaanbij de toe,
wijzingvanbeooÍdelaar.
Dit is vaninvloedg€weest
ophet
aaltal uitgebrachte
beoordelingen
vandeoverigeB en Catriters. Tien beoodelaarsen tweeBscleden zagenkans
404 rapportagesuit te brengen.Hiemee verkeeg de BSC
eenredelijkgoedeindrukvande capaciteiten
vande beoordeelden.Op dejaarlijksebijeenkomstenmetdeB enCaóiters zijn de Íesultatenuitvoerig besproken.Daar waat
nodighebbenindividuelegesprekken
plaatsgevonden.
Het
landelijkcorpsheeftafgelopenseizoeneendenientalnieuwe scheidsrechters
ingelijfd.Dezezijn zo adequaat
mogelijk begeleid.

Infcrmlionool
Dit seizoenzijn onzeintemationale
arbiters47 keeractief
geweestin de EuropeseCompetities,op internationale
Fiba-toemooien
en bij interlands.
De intemationale
com,
missarissen
kegen 24 wedstrijden
toegewezen.

In Lisse vond op 3 september1994 de jaarlijkse scheidsrechteÍsstageplaats. Daamaast waren er bijeenkomsten
met aÍbiteÍs8ro€penin Bunnik, Zwolle, Z€ist en Amsterdam.
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le scheidsrechterscie.
metde rayonaleopleidingscie.
Dit
naaraanleidingvanhet omdraaien
vande opleidingsver(vanrayonnaÍuverevandeF-cursus
antwoordelijkheden
niging)in RayonZuid NBB.

Hgtffi

Tethnische
opleidingen
Gedurende het seizoen zijn de onderstaandetechnische
opleidingen afgerond.
Cursusplaats
JTB

58" EUROPEANCLINIC FOR
INTERNATIONAL REFENEES
VaÍ\2'7 tlÍn3l augustus1994was de NBB gastheer
en sponcentrumPapendalde lokatie van de viedaarlijkse Fiba-clinic voor internationale scheidsrechterc.
Ruim 100 deelnemers uit 14 bij de Fiba aangesloten
landen werden drie dagen lang onderhouden met
theorie,uitleg van de nieuwe sp€lregels,toepassing
in de praktijk, een spelregeltesten een conditietest.
Tussendoorwas er de gelegenheidom zich te ontspannen,o.a. door een uitstapjenaarnationaalpark
De Hoee Veluwe.

TA

'
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Hoofddorp
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OPTEIDINGEN
Stheid:rethtersopleidingen
De staÍ van het basketballseizoen
94-95 kan als turbulent
worden gekenschetstvaÍwege de spelregelwijzigingendie
moesten worden doorgevoerd. Aanpassing van de cursusstof en aanmaakvan nieuwe examensten behoevevan de
scheidsrechtersen technischeopleidingenstold centraal
in de beginperiode.Insamenwerkingmet hetbondsbureau
is e.e.a.tijdig, voor aanvangvan de eercteexamens,gerealiseerd.Gedurendehet seizoenzijn eendrietal D-cursussen
(Haarlem,Vianen en Groningen)gerealiseerd.Tevenszijn
zeven E-cursussen,65 F-cursussenen een Rayonspelregeldocentencursusafgesloten.
In februari 1995is de definitieve stofomschrijvingvan het
Techniek/Tactievcoaching-ged€€ltevan de scheidslechter D-cursusgepresenteerd.
Het schrijven van de NationaleJurycursusheeftinmiddelsplaatsgevondendoch kon tot
op heden nog niet verweÍkt worden. Dit zal één van doelstellingen voor het komende seizoenzijn. Helaas is ook
geen enkele cursus van de grond gekomen het afgelop€n
seizoen.
Een zorg voor de BCO is de samenwerkng van de rayona-

Totaal zijn bij dezecursusseningeschakeld74 docentenen
I 75 examinatoren die mondelinge of praktijkexamens hebben afgenomen, danwel schÍiftelijk werk hebben nagekeken. In het voorjaar van 1995 is vooÍ het eeÍst in het bestaan van de Nederlandse Basketball Bond een
(experimentele)Rolstoelbasketball- cursuste Utrecht gestart. De examenszullen plaats hebbenaan het begin van
seizoen95 - 96 waama de cursuszal worden geëvalueerd.
Doel zal zijn om naaÍ aanleiding van de opgedane eÍvaringen een module 'Rolstoelbasketball' te ontwikkelen,
Tevens zijn de eerste contacten g€legd met bet WestdeutscheBasketball Verband (Duisburg) en de Europaïsche Akademie des Sports (Borken) om een grensoverschdjdendetechnischeopleidingen in het oosten van het
land te starten.In goed overleg is een cursus-programma
opgesteldwaar beide CommissiesOpleidingenhun goedkeuring aan hebben veóonden. Helaas was de voorbereidingstijd te kod om reedsiD mei 1995de cursuste staÍen.
In goed overleg is besloten deze eerstegrensoverschrijdende cursusin juni 1996van staí te laten gaan.

looe6log
19941995

53

I (TechnieuTactiek-/Coaching) op niveau | (voorheen
JTB) getest.Tevens is aansluitendde module 3 (SpoÍtgezondheids en Trainingsleer)gestaÍ en afgesloten.De er
varingsgegevensworden verder verwerkt in de docentenhandleidingen.De in 1992aangenomendocentennotitieis
veÍaald naarde modulaire opzet van de technischeopleiqrngen.
Het bondsbestuurheeft naar aanleidingvan de inteme
eindrappoÍage beslotenom met ingang van I september
1995de JTB-cunjusalleen nog maar gemodulariseerdaan
te bieden. Per I januari 1996 zal dit ook gebeurenmet de
huidige Trainer A-cursus.

finks
Op dinsdag 16 augustus1995 heeft in samenwerkingmef
het Leo van de Kaí Sportfonds,tijdens de L. v.d- Kar
SpoÍtfondsenweek,een clinic plaatsgevondenonder leiding van JaquelineM. Clark, womens Headcoachvan
Bowling Green Universíy (USA). Honderdvijfentwintig
coacheskwamen,ondanksde zomeÍvakantie,naarhet zeer
interessanteverhaal van coach Clark, bijgestaandoor de
Nationale Meisjes Juniorenselektieen de technischestal.
kijken en luisteÍen.
wederom heefttijdensde welbekendeHaarlemBasketball
Week de 6e HBW Nationale Clinic plaats gehad. Ruim
tweehonderdtachtigcoacheszijn, gespreid over drie dagen. bij de clinic aanweziggeweest.Inleiders uit binnenen buitenland (Barry Barnes/Australië- Mario Blasone/
Italië Pini Gershon/Israël- Ben Ponsioenen Hans Westerhof/Nederland)boden een gevarieerdprogramma.
De 'Werkgroep HBW-CIinic'. die inhoudelijk en organisatorischverantwoordelijkis voordezeclinic, werkt onder
auspiciénvan de BCO.
Ton Rolvink heeft op uitnodigingvan FIBA als docent
opgetredentijdenseen'Olympic Solidarity'-basketballcoachesclinic te Suriname(Paramaribo,| 3 t/m 23 oktober
1994t.

;1

fiodulorisering
Onder leiding van projectmedewerksterMonica Visser is
het procesvan modulariseringvan de JeugdTrainer Basketball - Cursusen de Trainer A Cursusvooígegaan. Zij
heeft de totale organisatie,regisÍatie en administratiein
kaaÍ gebracht.Tevenszijn eendÍietal werkgroepengestaÍ
om verdeÍinhoudte gevenaande zo noodzakelijkedocentenhandleidingen.De werkgroepenLesgeven(bestaande
uit P. Brouwer, D. de Liefde, A.J. Heerenen M. Visser) en
Techniek/Iactiek/Coaching(G.J. van Rangelrooij.S. Me
lis, B- Ponsioen,
J. Timmermansen P. Kodde)zullenhun
werk in seizoen'95-'96 nog af moeten maken. De werk
groep Spongezondheidsen Trainingsleer(M. de Heus en
H. Gootjes) hebben hun eindÍapport reeds aan de BCo
kunnenoverhandigen.
'pilotpÍojecten'
ln het voorjaar van 1995 zijn een vienal
(experimenten)
in het kader van de modulariseringvan
's-HeÍtogenboschis de module
stan gegaan.Op Urk en in
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Dotenfendog
Op zaterdagl0juni 1995 heeft dejaarlUksedocentendag
plaatsgevondenop Urk. Dezedag heeftgeheelin hei teken
van de modulariseringgestaan.
Docenlen en examinatoÍenzijn door middel van diverse
presentatiesdoor pmjectmedewerksterMonica Visser en
ledenvan de ingesteldewerkgroepengeinformeerdinzake
de modulaire opzet van de JTB en TA-cursus.

Blod'(04$'
wederom is het mogelÍk geweestomeentweetal(decemberen mei) uitgavenvan het blad 'COACH' te produceren
en naar alle NBB-licentiehouderste versturen.Onder leiding J. Jonker en de vijf RayonvenegenwooÍdigersin de
BCO is weer veel infoÍmatie aan tÍainers en coachesverstrekt.
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liconliot

Eindstanden:

De commissie heeft zich nadruklelijk gebogen over de
eerstestroomvan coachesdie hun coachlicentiesper I september dienen te verlengen.
Bij aanname van het huidige reglement Trainers en
Coachesvan de NBB in 1989 is namelijk tevensbesloten
datcoaches,om in aanmerkingte komen vooÍ licentie-verlengingdienente voldoenaaneenbij/nascholingsverplichtlng.

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

Meisjes
KDFVStars
BC Shooters
MSV
l*ly
Marathon
Orca's
Bv/Hoofddorp
Jugglers

Ioelonrsl
Prioriteit is om voor de jaarveÍgadering van november
1995een meerjarenbeleidsnotitiete schrijven.Implementatie van de modulaireopzet van JTB en TA cursussenzal
tevenseen grote klus worden, naastde organisatievan een
topsportcursus,het bijscholenvan trainers/coaches
en docenten/examinatoren.
Het herschrijvenvan de nationalejury-cursus en de TTCstofvan de E-cuÍsuszal ook gedurendehet nieuwe seizoen
plaats moetenvinden.

BASKEIBAITONMIKIGUNG
londeliike
we*groep
tini-bosketboll
De landelijkewerkgroepminibasketball:
is een ad hoc werkgroep van de Bonds Commissie
Basketballontwikkeling;
heeft als alg€menetaak aandachtde bestedenaan niveau-verbeteringin de breedte,alsmedevoor de positie van mini- basketballop club-, kem-, rayon- en landelijk niveau;
heeft als specifieketaak aanpassingenaan te brengen
in de bestaandeopleiding Mini-Basketball-Trainer
(MBT). in nauw oveÍleg met de Bonds Commissie
Opleidingen:
volgl nauwlettend de intemationale ontwikkelingen
via het Comité Intemationalde Mini-Basketball(CIM)
van de FIBA;
heeft mede tot taak de voorbereiding van een reglements-voorstelmet betrekking tot de status van een
officieel in te stellenNedeÍlandskampio€nschapminibasketball:
komt op grond van een ingesteld€inventarisatieeind
1995 met een totaal overzicht van de standvan zaken
van mini-basketballin Nederland.
De werkgroep wordt ondersteunddoor een ambtelUk secretaris van het bondsbureau en bijgestaan door een STKm€dewerker.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
?.
8.
9.
10.

Jongens
Bv/Hoofddorp
Jumpers
Souburg
BlackEagles
ATC Hengelo
MustangJeans
GeldersSpetra
NovilonUnlimited
HSVB Haren
Celeritas

REGITMENTEN
In het verslagjaarheeftde reglementscommrssie
in ramen'
spel met het Bondsbureaukunnen werken aan de voltooiing van de tweede uitgave van het R€glementenboek.Dit
is uitgekomenter gelegenheidvan de AV in juni 1995.De
conclusieis gerechtvaardigdmet dezeuitgavevele vragen
worden beantwoorden dat het boek een vast plaats heeft
verworven bij alle verenigingenen bondsfunctionarissen.
De coÍnÍnissieis in het verslagjaardruk bezig geweestmet
de aanpassingvan een aantalreglementsaÍtikelenop verzoek van de Liga's en overige commissiesen heeft zij het
bondsbureaugeadviseerd.
Aan het slol van hel verslagjaarwerd de commrssiegecon
fronteerd met de uitkomst van de Werkgroep Van der Molen. In het kader hieÍvan en ter voorbereidingop de Alge
mene Ledenvergaderingheeft de commissie aan het
Bondsbestuurdiverse adviezên uitgebracht. Het spijt de
commissiedat het Bondsbestuurde commissieniet eerder
heeft ingeschakeldbij de benodigde statutaireen Íeglementsaanpassingen.De commissie waarschuwt dat de
NBB waakt om zich niet te laten veÍleiden om in de vaart
van omvormingsprocessenhet reglementaire aspectals
"noodzakelijk kwaad" te gaan zien. Dat kan uiteindelijk
leiden tot een frustratie van de omvormingsprocessenen
het beoogde doel buiten bereikt brengen
Reglementenzijn de neerslagvan het algemeengevoelen
binnen de bond en de aot stand brenging daarvan is per
definitie een van de laatste stappen.
DaaÍmee is het ontwikkelen van teksten en het inpassen
van de gewijzigde inzichten in de bestaandereglementen
echter geen sinecure. Reglementeringis uit de aard van
haarkamkter nu eenmaaleen tijdrovendeaangelegenheid.
In het komendejaar zal de commissieworden geconfronteerd met een grote hoeveelheidwerk in het kader van de
uitwerking van de resultatenvan de Commissie Van der
Molen.
De commissie heeft haar werkzaamhedenbij de toetsing
van de statutenvan verenigingenin het verslagjaaÍvoortpezel.

Onder auspiciën van de werkgroep vond in Amsterdarn het
d€rdeofficieuze NK Mini-Basketball Dlaats.
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RIKSMITSONWANGTNEDERLANDSE
BASKETBALTPRIJS
Rik Smits (28) heeft op ll novembeÍ
jongstledenin Indianapolisde Award
for outstandingachievements1994' in
ontvangstgenomen.Rik Smits(28)ont
ving de eersteAward uit handenvan de
presidentvan zijn ploeg. de Indiana Pacers.Donnie Walsh. De ceremonievond
plaats in de rust van de NBA-wedstrijd
Indiana PacersversusHoustonRockets.
De NBB zalin samenwerkingmet de te
levisiemaatschappijFilrnNet Nederland
i€derjaar deze award uitreiken aan een
sponer, coach of team voor bijzondere
prestatiesgedurendeeen lang€reperiooe.
Rik Smits was zichtbaar verrast met
deze waardering voor hem uit NedeÍland: ,,Dezeerkenningvind ik erg leuk.
Mijn geboortelandben ik echt niet ver
geten.Als het uitkomt met mijn NBAschemazal ik ook weer graaguitkomen
voor het Nationaal team."
PeterNotten, directeurNBB: ,.De sinds
onze PSV{ijd altijd bescheidengebleven Rik Smits heeft laten zien dat talent
alleen niet genoegis. Alleen in combinatie met vastberadenheid,enthousiasme, ambitie en hard werken kan een aF
leet de top bereiken en behouden.Rik
Smits heeft dat met name het afgelopen
seizoenbewezen.Daarom verdient hij
de eerste editie van deze jaarlijkse
award."
MaÍin Ruis, FilmNetr ,,[n de sport is er
altijd een 'pionier' iemand die de moed
heeft een plek te vinden waar hij/zij het
maximum met zijnlhaar talentenkan
bereiken.Voor basketballis Amerikade
plek om heen te gaan en Rik Smits is
voor mij de 'pionier' van het basketball."
FilnNet, dat wekelijks de NBA-competitie op de buis brengt, verzorgdeop 19
november een TV-r€portage van deze
feestelijkeuitreiking.

Primo
seiroen
Rik Smitsbleek inmiddelsbezig aanveneweg zijn
besteNBA-seizoen. In de tweedeweek van maart
werd hij gekozentot NBA Playerof the Week. De
Nederlanderspeeldein die periode drie wedstrijden (driemaal winst voor d€ Pace$) en kwam tot
het mooie gemiddeldevan 25.3 punten,8.7 rebounds en 2.7 assists.Hij schoot 67,47. van het
veld (31 op 46) en 87,57ovan de vrije worplijn
(14 op ló).
Op 5 april 1995stondRik Smitscentraalin NBA's

a:a-

V.l.n.r: Annem
ekeGrovelond
{NBB),ReneMu er lF mNel)Donne
Wo shlPocersl
en RikSmts

Weekly PressConference.Vervolgenspresteerdehij in de
play-offs uitstekenden bracht hij de Pacerstot in de conference-final. Daarin bleek Orlando Magic de sterkste
ploeg. Door zijn succesvolleoptredenin de NBA, was Rik
Smits helaasveÍhinderd om zich medio mei bij de Nationale ploeg te voegen voor de EK-kwalificatie in Macedonië.
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NBBJEUGDI(AT\AP
Ne 26 jaar de basketball jeugdkampen te hebben georganiseerd op het Nationaal Sport
Centrum Papendal is om uiteenlopelde redenen besloten Jeugdkamp 1994 te laten
plaatsvinden op het terreln van de NJHC Sportherberg in Elst (U). De tradltionele tenten hebben plaatsgemaakt voor slaapzalen, de 4 prachtige kunststof basketballvelden
zijn direct nrast de onllggende accommodade gesitueerd en de catering kan totsal worden uttbeste€d aan de huishoudeliike staf van de herberg. Dankzij een ijzer€terke
kampformule en het improvisatievermogen van de inmiddels zeer ervaren staf, hebben
de 150 deelnemers, ondsnks de soms extreme hltte, fantasdsche basketballweken kLnnen beleven. De sponsoritrg ln naturà yan Gatorade bleek, gezlen de weersomstandigheden, een gouden greep, er'en als de door Spaldtng aan de deelnemers beschikbaar gestefde 150 b€nodtde ballen. Fen negatieve tendens is helaas de sterk in aantsl
teruglopende deelname van jeugdige damesbasketballsters.
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RESULTATEN
SPORTIEVE
. INTERTANDS
lftlionool
herenleom
Verklaring van de afkoning:
OI=Oefeninterland;Oefen=Oefenwedstrijd;
EKKW=kwalificatie voor een EuropeesKampioenschap.
OeÍenslage
Amerika,10-20november1994
l2-l l-94 oefen
Nederland Un.ofchicago
I ll-72
I4-l l-94 o€fen
14-65
N€derlànd DÍakeUn.
Nederland CÍeighton
15-ll-94 oefen
Un.
80-80
16-ll-94 oefen
Nededand Clr.Miss.StaleUn.
75'86
I8-ll-94 oefen
Nederland Un.ofMiss.-Kansas ó8-80
l9-ll-94 o€fen
Nederland Un-ofArkansas ?5-ll3
HaarlemBasketballW€€k23lot enmet3l d€cember1994
23-12-94Ol
Nederland- Australië
65-8!
26'12'94oefen
Nederland- Soulhem
University 99-15
2'7-12-94
NedeÍland - Mancheskr
98-ó3
oefef.
28'12'94oefen
Nededand - Zrinjevac-Zagreb 78'80
29'12-94oefen
Ned€rland - Hapoe)
GalilElyon 64-61
3Gl2'94 OI
N€d€rland -Australië
8G?9
CyclusvendÍie interlÀn& tegenUslaíd, in Usland
- Nederlànd
06-05,940l
Islánd
7l-107
't4
- Nederlànd
07-05,940l
Usland
tM
- NedeÍland
08 05 94 0l
Usland
vanll lot enmet15mei1995
ToemooiinHongarije
1205-950l
Engeland Nederland
6t-82
Hongarije Nederland
15-10
r3-05-950r
' Nederlard
l4-05-95
0l
Korea
82-l0l
Oefeninterhndste{enDuitslsnd
Nederland Duísland
l9-05-95
0r
2G05-95
0r
Duitdand NedeÍland
Kwalificstietoemooif,K 1997te Mac€donië
24-05-95EKKW Noorwegen- Ned€rland
- N€d€rland
25-05-95EKKW Wit-Rusland
- Nededand
26-05-95EKKW Ierland
2?-05-95EKKW Macedoniè- Ned€rland
28-05-95EKKW Albanië -Ned€rland
Nederlandkwalificeertzichvoor ChallengeRound.

?9-80
86-78
47-93
87-88
57-ó8
83-80
ll-102

l{otionool
domerleom
AfkoÍingen: IL =IntemationaaltoemooiLisse; BT = Buitenlandstoemooi; Oefen = Oefenwedstriid;Ol = OefenInterland. I = lnterland
lntemationsalFestotoernooiLissq december1994
26-12.94tL
Galatasaray - Ned€rland
NedeÍland - RamatHasheron
26-12.94tL
2t-12-94tL
Vikl. Kaunas- N€derland
- Nederland
21-t2.94IL
BV Lisse

53-40
53,ó3
48,54
25-69

Oefeninterlands tegen B€lgiëJin België
- NedeÍland
14-01-95
I
Belgié
- Nederlànd
15-01,95
I
Belgié

62-66
5856

Cyclusvsndíe interbndsiegenIsroel,in Israel
29M95
kÍaël
Nedeíand
3G0495
kíaël
Nede.land
0r 05 95
hraël
Ned€rland
Oefeninterl|ndstegenBelgië,in Nederland

0ó-05-95
0r
0?-05-95
0l

Nederland - B€lgiè
N€d€rland - B€lgiè

80-?5
13.65
86-ót
62 50

To€mmiL'Essonne
in PáÍiisvan12-15mei1995
Nederlaod Alhis
B-05-95BT
É-05-95BT
Nededand - Lr Chesnay
l3-05-95BT
Nederland - Bondy
t4-05-95BT
Nederland - Belgiè
Kwalificatietoemooi,
Ankàruvsn 22ím 28mei 1995
22-05-95
Nederland - Zweden
23 05 95
Engelànd ' Ned€dand
24 05 95
Ned€rland 'TuÍkije
25 05 95
Nederland - Polen
- N€derland
26,0595
Letland
27 05 95
Nederland 'Ponugal
28 05 95
Azerbaidjan' Nederland

13-34
5l-21
33-9
55-57
43,56
63 80
4240
ó874
ó9 84
6062
50 105

l{otionooliongens
lunioÍenleom
WhiteDiamondstoemooite Almelo29aug.I/m4 sep.1994
Nederland- Hapoel
85-54
Holon
Nederland- MalmoB.C.
t02-37
Nederland- Uitsmttersl
l4l-13
Nederland- EaslLondonRoyals
78-52
finale Ned€rland- Hapo€l
Holon
105,63
HaarlemBeskelball
Weekvan2l Um30dec.1994
Nederland-Dunckers
14-92
IntemaÍonáal lo$Ími te EÍry (Párijs) yao 14t/m 18rpril 1995
Nederland Essonne
3 13 l
44 21
Nederland Poíugàl
Nederland TsJechié
39'22
4t 45
Nederland EvÍeuJ((Fí.)
49-55
3/4plaals Nederland Lievin (Fr.)
Inhmalionael to€rnooiiD Levallois(Parijs) van 2 ím 5 mei 1995
Nederland Hautsde Seine
6760
Nederland Duitsland
65-60
NedeÍlaÍd Selecrion
d Athens
58-64
Ned€rland - Rijeka(f\roadë)
71-54
4t-39
5/6 plaatsNed€rland - Hautsde Seine
Interland in Werkendam op 14juni 1995
Nederland - Nike EuropeanAll Stars
54'55
Interland in Made op l5 j|lni 1995
Nedeíland .Vidwert ColleÊeAll srars
Nederland - Nike Europ€anAll Stars
55,32
_
AA Drink Toernooite Rijen v8n ló-lEjutri 1995
55,75
MustangJ. - Nederland
Nederland -Don BoscoLivomo (lt.)
75-58
Nederland - Midue\r CollegeAll SlaÍ.
8 78 l
Nederland - Zrinjela Zagreb(Ktoadë)
89 85
finale
Nederland Nile Euíop€anAll SlaÍs
&16

junioÍen
l{otionool
meisies
leom
Whiie Diamondstocmooi]e Alm€lo,
29augustusUm4 septembcr1995
Nederland- JollyJumpers
(Pol)
Nederland- Pabiance
Nederland- Matak,Malmó(zweden)
(Pol)
Nederland- Pabiance

t05-2r
48-59
69.41
46 5l

Intemationarl toemooi Leiderdorp, 27, 28 en 29 december 194
Nederland - Slowàkije
5 98 l
Ned€rland - L Essonne
64 53
N€dêrland BV t iderdorp
5l t9
N€derland SlowakUe
59,62

lnlemationaal
loernooiDerba.DeRiip ran 14dm l7 {pril 1995
N€derland Derbade Rijp
60-21
N€derland - Hag€n(Dui)
62-44
Nederland'GÍanollers{Sp.)
64 42
Nederland - GrupBarna{Sp.)
4741

looíveíslog
19941995

59

Nederland'SneeklourLions
Nederland ' Rossinka(Rus)
Nederland ' cedis cadi (sp.)
lnternàtionaal meider junioren toenooi
Bourg en Bresse(Fr) ven A tJm 29 mei 1995
25-05-1995
Nederland - Bmo
26-05-1995
Nederland - ClemontaisA.B.
27-05-t995
Nederland - Ljubljana
27-05-1995
Nederland - TTT Riga (I,edand)
28-05-1995
Nededand - Ljebljana

4&38
33,59
6146

5148
4u3',1
4241
2+35
't+75

Nederland -Portugal
Luxemburg -Nederland
Nederland -DenemarkeÍ

33-70
69-51
62-87

llotionoal
kodetlên
teom
iongens
Zóetarm€€rBaskelbsllClsssi6. 11.12en 13nov€mber1994
' PoÍugal
Nederland
85-82
't2-74
Nederland
PoÍugal
Nederland
London Towers
Quelle cup t3 Luxemburg vm l0 ím 12 april 195
- Malnó (Zireden)
Nederland
'Nederland
Brandt Hagen(Dui)
LuxembuÍg
Nederland
Intemationaal toemooi l,eidcrdorp l5 en 16 spril 1995
- Canadians
Nederland
- Bel pils Boom
Nederland
- Nederland
Iaiderdorp
- Canadians
Nederlánd
IniematioÍaal toemooi Chrdeloi var 2 t/rn 4 juni 1995

- Nederland
Ol.Charleloi
- Nederland
Shape
U.S.A.
- Nederland
SelectioÍAthene
Inl,Êrlands
te Veghelop 1Aen25juni 195
- België
Nederland
- België
Nederland

23-01-94

65-81
9G7l
63-83
42-t10
4{f95
63-52
69-ó8
68,55

23-62

45-55
'Nederland
BCVlissingen
39-37
InternationssltoemooiRecklinshausen
van26t/m 2t mei 1995
- NedeÍland
ATSCuxhafen
l2- I l0
- NedeÍlard
CityBasket
ó- 88
- Nederland
Heíen
l0- 109

ó0

Nededand

- Frankrijk

24-0t-94
Nederland - tugentinië
25-0't-94
Nederland - Zweden
n M-94 slSplaats N€derlaid 'Spanje
5eplaats Nederland - Australiè
Viedandentoemooi,
Duisburg20en21mei 195
NedeÍland - Zweden
NedeÍland - Duitsland
NedeÍland - Engeland
Oefeninterfands
tegenBelÈë,n mei 1995
- NedeÍland
België
- NedeÍland
Belgiè
Viedandentoemooite Chemnitzop 3 cn 4juni 1995
NedeÍland - Duitsland
Nederland - Frankrijk
NedeÍland - Ooslenrijk
finale
Nederland - Frankijk
EK PaÍiis van 26 juni
25-0ó-95
26-06-95
27-06-95
28-0ó-95
29-06-95
l/2 finaie
3e plaats

l5-67
26-30
m-62
38,35
43-39

ín I juli 1995
- Nededand
Ierland
NedeÍland - IsÍaèl
Ooslenrijk - Nederland
Nederland - Spanje
- Nederland
Duitsland
Nederland - GrootBrittaniè
Nederland - Frankijk

79-43
g-69
6241
5754
'78
5',1
57-54
5+29
4943
51-50
41-10
43-56
72-37
63-52
86-24
5844
25-lc,4'
'7G48
56-95
't't-18
4247
52-56
6445

]{AIIOilAI,T
DAÍilIS
ROTSIOE]DASKTTBA]T
IEAIil
StokeMandevileó ín 13augustus1994
0?-08-94
Nederland - spanje
08-08,94
Nederland - F.ankijk
10,08-94
Nederland- USA
12'0894 halvefinale Canàda - NedeÍlànd
13-0894 3el4€plaatsNederland ' Australië

62-29
41-26
2942
33l5
393l
3G38

Wuppertalll maaí 1995
Nederland - Duitsland

3541

3landm toemooiBordeaux,14íÍn 17apíl 1995
l4-04-95
Nederland - Duitsland
15-04-95
Nederland - FraÍkijk
16,04-95
Nederland - Duitsland
17-04-95
Nederland - Frankijk

52-31
3t-21
64-43
4t-25

09-08-94

t4 -37
36-37

37'18
42-24
23-40
35-12

]{AIIOilAAT
HERT]I
ROI.STOTI
BASKTIBAI.I.
TTAIil

96-46
48,83
78-68

posseÍeller
l{olionool
teon
iongenr
- N€derlaÍd
- Nederland
'Nederland
'Nederland

- Hoeksche
Nederland
Waard
- Hoofddorp
Nederland
- Vlissingen
Nederland
- Waddinxveên
Nederland
Intemationaal toemooi Den Haag, prs€n 1995
- Nederland
Avasr gym
- Nederland
3-Es Piranhas
- NedeÍtand
zonhoven (Belsië)
- Nederland
Vlissingen
- Nederland
Vlissingen

WK Fimonton, Canadavan2l tot 30juli 19914
zl-01-94
NedeÍland - Japan

IntcmationaalloemooiOsnsbrÍck vf,n27 t/rn 29december1994
- Nederland
Duitsland
5+82
- Nederland
Slovenië
5795
- Nederland
Belgiê
61-34
Iitemationsal toemooiLuxemburg10ím 12april 1995
- Nederland
BayerLeverkusen
39-54
- Nederland
Luxemburg
tu64
- Nederland
MalmoBakset
42-43
IÍternatioÍaal loernooiRezi 2,3en4 juni 1995
- Litouwen
Nederland
32-58
- Rusland
Nederland
26-83
- Tsj€chiè
Nederland
30-70
- Polen
Nededand
66-50

AvasiCym
Jumpen
JazzBanditBasket
Wildcats

50-54
6-132
8558

porserellen
term
llofionool
meisier

8G.83

l{otionool
meiries
kodetten
teon

toemmiDenHeeg,15en 16spril 1995
Jumpers

3l- 80
48 ó5

IntemstionselioêrnooiVÍ$ingen, sept€mber1994

tleisles
Jong
Oronie
Saeimêl{Lux}
29-04-1995
30-04-1995
0l-05-1995

- Nederland
Essen
WrezniaPolen
NedeÍland
IntermtionaeltoernooiChsrleloi,3 en4 juni 1995
- Nederland
Shap€Bitburg
- Nederland
Litde SultonCluyd
SelectionAthene'Nederland

19941995
JooÍveÍtlog

Japan

- Nederland

- COMPETITIE
=
EINDSTANDEN
Heren
[redivisie
Bekerconpetiti€
Poul€A
I Mustang
Jeans
2 BigBoss/Akider
3 RZG/Cêleritas'D
4 Byie/Giants
PouleB
I DenBraveÍV6oba
2 CanoeJeans/EBBC
3 t-anèche
Cosm.BSw
4 Schiesreek{Rdam

612
6ó
64
62
ó
6
6
6

l0
8
6
0

FINALFOUR
I okbbet19%
DenBraven/Goba - BigBoss/Akrid€s
Cano€
Jeans/EBBC Mustang
Jeans
9 ohober1994
Cano€Jeans,€BBC - BigBoss/Akides
DenBraven/Goba - MustangJeans
DenBrsveÍ/Gobais rvintraarvandeFINAL IOUR
Lsn&kempioenschrp
I Mustang
Jeans
2 DenBraven/Goba
3 BigBosvAkrid€s
4 RzClceleritasD
5 Lareche
Cosm.BSW
ó Cano€
Jeans/EBBC
7 Byte/Giants
E SchiestÍeek/Rdam

28
28
28
28
28
28
28
28

FiÍale (bestofs€v€n)
8 opriL1995
' DenBraven/Goba
Mustang
Jeans
I I apd 1995
DenBmvedcoba - Muslang
Jeans
13aptil 1995
Mustang
Jears
DenBraven/Goba
15opÍil 1995
Dtn Braven/Coba Mustang
Jeans
l8 april 1995
- DenBmlervcoba
Mustang
Jeans
Kampio€nvanNederle-ÍdrMustangJeans

Domes
lopdivisie
13
14
14
13
14
14

72,65
15-19
14-61
19-12

24
24
l8
14
l2
l0

90-70
102-74
63-89
62-14
89,?4
92-E6

84,81
88,95
95-80
93-79
(nv)88-85

14
l1
ló
l6
t6
l6
i6

28
20
20
t2
l0

ló
I6

b

2

TINALFOUR
20januari1995
' Dvzcrasshopp€n
Tonegoó5
KDHStars
Prisma
College
2l januaÍi1995
Tonego'65
PrismaCollege
Dvzcrasshoppers KDHStan
KDH St8rsis líiníaar FINAL FOUR
Er€divisie
I Tonego'ó5
2 KDIíSkrs
3 Dvzcrasshoppers
4 PrismaCollege
5 WSC
ó VCDAulomat.
7 Sneekhout
Lions
8 BV Lisse

44
40
32
32
26
26
l8
6

Play.ofrs
Halvefinale(bestof five)
28naaí 1995
- Mclceleílas D
MuslangJeàns
DenBráven/Goba - BigBosYAkides
30hasrt 1995
- Mustang
Mclceleritas'D
Jeans
BiSBoss/Akides - Drn BÍaveÍ/Goba
I april 1995
- RZC/CeleÍitas-D
Mustang
Jeans
DenBraledcoba - BigBoss/Akrides

PouleA
I Tonego'ó5
2 hismaCollege
3 VCDAuromat.
4 KBS/Orca's
5 JollyJumpers
6 OlympiaReizen\BcA

7 KSHSec.D.ibble
8 BIueStars
PouleB
I KDH Stárs
2 Dvzcrasshoppers
3 BV Lisse
4 SneekloutLiofls
5 WSC
ó SchiestreeL/Rdam
7 Psv/Almonte
8 BCShooteÍs
9 BV HmfddoÍp

t4
l4
l4
l4
l4
l4
t4

43-53
7341
56 55
42 68

26
20
l4
8
8
6

ó

Play-ofts
Halvêfinale(b€slof lhÍee)
11aptil 1995
- Prisma
Tonego
65
College
- Dvzcrasshoppen
KDH StaÍs
13april 1995
-Tonego'ó5
Prismacollege
Dvzcrasshoppers - KDH Stars
Finale(bcstof thr€e)
17april 1995
- KDH Stars
Ton€go'65
20opril 1995
' Tonego65
KDH Stars
22aptil 1995
' KDH Slars
Tonego'65
Kámpioen
vanN€d€rland:
Tonego'65
HerenPromotiedivisie
I BV Voorburg
2 Duncken
3 Noorderkruis
4 Groene
Uilen
5 BCVerkerk
6 RZGlC€le.ilas-D
2
? Imàgecenter
Hank
8 BSkiden
9 3 ESPiranhas
IO MSV
I I EarlyBird

12 wsc
13
l4
l5
l6
I7

BV Wyba
Lanè€he
Cosm.BSW
2
BlueHeÍons
Tonego
65
Psv/Almonre

iooÍv€Elog
1994.1995

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

?0-55
49-42
55-63
44-45
62-50
81-41
50 42

52
40
40
38
3ó
34
30
30
26
24
20
2

ól

Dsm€sPmmoti€divisie
PouleA
1 KBS/Orca's
2 SchiestÍeel,/Rdam
3 Blu€StaÍs
4 BV Hoofddorp
PouleB
I JollyJunpêR
2 Psv/AlÍnonle
3 Olympia
ReizenECA
4 KSHSec.Dribble
5 BCShooten
ll€retr EersteDivisieA
I Mustag J€ans
2
2 KBSOrra's
3 NovilonUnlimir€d
4 ASVU
5 ZAC
6 VBV
7 BV tuis
8 Diamonds
HeretrFarsae
DivisieB
I DAS
2 Prisma
College
3 BV Lhse
4 CBVBinnenland
5 CanoeJeans,€BBC
2
6 Azimma
7 BCBraggaís
8 RottêÍdam-Zuid
Damesf,ersteDivisie
I KDHStaI!2
2 BV Lriderdorp
3 HBVTheJump€rs
4 K'7s/Doeland
5 NiêlsStensen
6 BCVlissingen
/ uroêneul,en
8 Rzc/C€leÍitas-DonaÍ
9 DAS
l0 BV AÍis
H ATC.65
l2 PrisÍÍaCollege
13 Jugglen
14 Deóa
JolgeilsJuniorenf, rediyisie
I MustaÍgJeans
2 Prisma
Colleg€
3 Canadians
4 CanoeJeans/EBBC
5 SchiestÍêek/Rdam
ó Ton€go'65
7 Rzo/Celeritas-Donar
8 DAS
9 3-ESPirdnhas
l0 DenBraven/coba
I I NovilonUnlimited
12 NoorderkÍuis
i3 BiSBoss/Akides
14 AA DrinkFlyers
15 BV L€iderdorp

oz

9
9
9
9

l4
l2
o
4

8
8
8
E
8

t4
t2
6
6
2

2E
28
28
28
28
28
28

50
34
34

28
28
28
28
28
28
28
2E

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

28
28
28
28
28
28
28
28
2E
28
28
28
28
28
28

28
24
t8

46
40
34
22
IE
l6
6

50
30
30
2E
26
24
20
I8
t2
t0
2

52
4ó
4í)
36
l0
28
20
20
l6
t6
l2
t2
l0

MeisjesJuniorel Er€divisie
I KDMtars
2 BV kiderdorp
3 PrismacolleSe
4 3-ESPiranhas
5 BV Hoofddorp
6 HSVBasketball
? VCDAutomatis€ring
8 Sneekhout
Lions
9 BCVlissingen
l0 BigBoss/Akides
I I JollyJunpeÍs
12 Waddimveen
Flyers
13 Dvzcrásshoppers

46

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

40
34
28
28
24
I8
t8
l8
E
2

Iindslonder
rolsfoelboskettoll
Eredivisi€
I BC Verkerk
2 SCAntilope
3 RBVAalsnecr
4 AnowsSl
5 ERB
6 lJmonóolleÍs
7 DOV
EredivisieKampioenspoule
1 BCVerkerk
2 SCAnrilope
3 RBVAalsmeer
4 Anows'8l
Eredivisielhgradrtieloule
I ERB
2 lJmondroll€rs
3 DOV
Pronotiedivisiê
I SCAntilope2
2 Anows'8l2
3 D€vedo
4 ISVHengelo
5 Rcdeoss
ó DeSteenen
Dijck
7 RBVAàlsmeer
2
8 ArÍows'81
3
9 SVG
FrrsaeDivbie
I Basked€rs'7l
2 JBcNoord€rhaven
3 GSVA
4 Bladel
5 Kameleon
ó Byte/Gianls
7 BV taiderdorp
8 Braggaís
9 SCAntilope3
TweedeDiyisieA
I WoodyBlues
2 VIOS82
3 RBVM
4 lJmondÍollers
5 RBVAalsmeer3

l2
t2
t2
lz
12
t26
t20

22
20
l4
t2
I0

612
68
62

612
66
60
t6
t6
t6
ló
t6
16
16
166

32
2E
24
t6
ló
14
8

ró

0

16
t6
16
16
16
16
t6
t64
t6

30
26
24
l8
18
l2
t2

I6
I6
t6
l6

26

0

l6
l4
0

TweedêDivisieB
I ERB2
I6
26
2 RedStars
l6
22
3 ISVHengelo
2
l6
t4
4 Crave
16
l4
5 GSVA2
t6
2
ERB2 is kampioen
Tweede
Divisiegeworden.

loorveBlog
19941995

I 994 l. EconomischLyceum,Eindhoven
I{ATIONAI.T
JTUGD
KATIPIOTIISCHAPPEI{
4.
BeroepsOnderwijs,Zwolle
NK Ksdetten
clubteams.26
en27mei1995te Goes.
Meisjes:
Jongens:
L MuslangJeans
1.KDIÍSlars
2. NovilonUnlinited
2.BV LeiderdoÍp
3. Rzc'Celeritas/Donar
3.BCVlissingen
4. Lanèche/Cosmetics
BSW
4.Greyhounds
5. RB De Schiestreek
5.HSVBdskelball
clubteáms26en27mei 1995te Eelde.
NK Pass€rellen
Meisj€s:
1. KDH Stars
'80
2. Gelderse
SpectraJump
3. Bv Schijndel
4. BaylorWildcais
5 . J a h nI I

Jongens:
I . The RedSIa.s
2. Lanècheween
3. MustangJeans

2. NooÍd'Holland
3 .Z u i d
4. Oost
5. Noord

1{AIIOilAlT
BEIGR(OftIPETITITS
4959
54-74
6t-51

JongensJunioren
Mustang
Jeans
Canàdians

64 87

MeisjesJunioren
KDtYSlars

685ó

Prisma
College

Rolstmlbasketball
- SCAntilope
BCVeÍkerk

Iindstond
Pepsi
Ploy0ÍÍ:
Voortgezet onderwrjs
Voorburg
L DahonScholengemeenschap.
2. AnnavanRijn College,NieuwegeiÍ
3. ZemikeCollege,Haren
's
4. SintJansLyceum. HeÍogenbosch
Middelbaàr Beroeps Onderwijs
l. CIOSAmhem
2. west Friesland
College,Hoom

(ECGM)
voorBekeíitelhoud€rs
Europese
CompetiÍie
Eerste
Ronde
- MustangJeans
KievBasket
- Kiev Basket
MustangJeans

89-63
89-70
r00-69
70,65
8080
10085
48 6t)
6'754

ChampionsCup (EC I Rolsto€lbaskelball)

RrsulTATtil
ÍtilAtts

Dames
DvzcÍasshoppers -Tonego'65

9694
6218

Dvzcrasshoppers OsnabÍiickersc
Osnabrijckef
SC
Dvzcrasshoppen

Àmsterdam
NK Mini\,24juni1995le
Jongens:
I . Bv/HooÍddorp
2.Jumpen
l. SoubuÍg
4. BlackEagles
5.ATCHengelo
6.Mustang
Jeans
7.GeldeÍs
Spectra
8.NovilonUnlimited
9.HSVBHaren
10.Celecitas

DAS
- 3-ESPiranhas

(ECM)
f,uropese
voorLandskampioenen
Competilie
Eersle
Ronde
ValleyTigers Lanèche
Thames
Cosm./BSW
valleyTigers
Lanèche
CosmJBSw Thames

Liliana RonchettiCup (ECLR)

Meisjes:
l. KDlVSlars
2. BC Shooters
3.MSV
4. Lely
5. Marathon
6. OÍca's
7. Bv/Hoofddorp
8. Jugglen

Heren
3-ESPimnhrs
DAS

(oftlPtTlTlEs
tuR0PIsE
RtsutIATtt{

RadiYojKorac Cup (ECK)
EeÍs1e
Ronde
DenBraven/Goba - TVG Trief
'Den BraveÍ./Goba
TVG Trier
TweedeRonde
DenBraven/Goba
Cèceres
CB
Caceres
CB
Den BÍaveÍL/Goba

5. 3 Es Piranhas

Haarlemse kàmpioens.happen kad€tten
rayonselectieteams - l7 juni 1995 te Haarlem.
Meisjes:
Jongens:
2. Noord Holland
3 .Z u i d
4. Noord
5. Oost

College
5. MBO College,Almere

Vooronde in Bruggel
- St JanBrugge
SC Antiiope
- SC Antilope
USCMiinchen
- SC Antilope
St Lucir
- RTSBMoscow
sC Anlilope
Voonondein Salemo:
- HunicaneForce
BCVeÍkerk
- BC V€.ke
ASBeÍck
. BC VeÍlerk
US HA Conino
BC Verkerk
MK Aces
Finalepoules
in Salzburg:
BC VerkeÍk
USCMÍnchen
BC Verkerk
RSVSalzburg
CS M€aux
BCVerkerk
SC Antilope
ActionSleelen
AS Berck
SCAntilope
SC Antilope
OnceFundosa
KruiswedstdjdeÍ:
- SC Antilope
USC Mnnchen
- Action Steelers
BC VerkeÍk
Finaieom ?e/8eplaats:
-SCAntilope
Rsv/Salzburg
Finale:
-CS Meaux
BC Verkerk

68-26
35-71
2489
7528
4019
9123
t0 69
ló 57
49 60
47-55
60-26
55-37
5149

52 42
de8eplaats.
BCVelkerkwerdkampioen
enSCAntilop€behaàlde
ÀndrévergauvenCup(ECIÍ Rolstoelbàsk€tball)
Voorronde
in St.Oueni
- RBV Aalsmeer
- AsparSt.Ouen
-Anow\'8l
RBVAahmeer
- RBV Aalsmeer
BradlbÍdBear
- Anows 8l
Lisbon
- AspdrSl.Ouen
RBv Aalsmeer
- BmdfordBear
Arrorïs'El uitgesthtkeld.
Finalepoule
in Mulhouse:
ASCOMulhouse
RBv/Aalsmeer
LK Zug,RCXriens
RBv/Aalsmeer
- RBV/Aalsmeer
Briantea
84
Lisbon

68-31

37.35
60.47
42.46
53-17

ll-68
ll-50
46,40
55-58
15,52
48,5ó
51,41
40 l9
56,43
53-48

KÍniswedstrijd:

Jocrvenlog
19941995

ó3

- DPKranj
RBv/Aalsme€r
Finaleom7el8eplaats:
LIíZuglRC K-riens - RBv/Aalsmeer
RBv/Aalsmeerbehealdede8eplmts.

53-73
45-38

= NOMINATIES
FIBA.SCHEIDSRECHTERS
= ENCOMMTSSARISSEN
1994-| 995 Verklaring van de gebruikteaÍkortingen:ECM = Europees
Kampi oenschapvoor heren club teams;ECG-M = EuropeseCup voor heren clubteams;ECK = KoÍac Cup voor
herenclubteams:
ECF = EuropeseCup voor daÍnesclubteams;
ECLR = Ronchetti Cup voor dames;
DEKKR = Dames EK Kwalifikatie Ronde:
H.EKHF = EK Halve Finale Heren:
D.EKF = Finale EK Dames;
HEKI(R = Heren EK Kwalifikatie Ronde;
JKEKK = JongensKadettenEK Kwalifikatieronde;
HEKF = Heren EK Finale:
JJEKK = JongensJunioren EK KwalifikatieÍonde;
JJEKF = JongensJunioren EK Finale;
MKEKF = Meisjes KadettenEK Finale

ftheidsrerhfers
HenkvanEk
2TtWt94ECK

Goodyear
Belgacom
OkapiBBCPall.Trieste
SRLin Aalst(B)
Berline.V.' Cepsa
Tenerife
in
0?/ l/94 ECLR Wemex
Berlijn(D)
- Dynamo
O3NU94 ECF BTVWuppeÍtal
Kievin
(D)
Wupp€Ítal
in Vigo(Sp)
30nt/94 ECLR CBVigo- MTKBudapesl
- CSKAMoskou
in
O5/0V95ECF USValenciennes
(F0
Orchies

EKDames
in Nanen(B)
?2/5-2815DEKKR Kwalificatieronde
SanderFagssen
1618-20/8/94JKEKK ChallengeRoundJongensKadettenin
(D)
Saarlouis
t4t09t94 ECK ManchesterGiants- SangalhosDesporto
(Eng)
Clubein Manchester
Bratisla28/09i94ECLR BBCMini Flat' BK Sporit€lna
(B)
va te Oostsozebeke
29t09t94ECF BCSSNamen- Flash9.61Sporting
(B)
Athenein Sainrservais
AI1A94 ETLR CepsaSandÍaGranCanaria- AO EthnikosOlimpialos Volosin las Palmasde
GranCanaria
- BC DiamondJezicain
l9l0r/95 ECF BTV Wuppertal
Wupp€íal (D)

2215-28/5DEKKR KwaliÍicatieronde
EKDanesin Anlcara
(Tur)
BurtvandeGrutI
Kadetten
in
16/8-20/8/%JKEKK Challenge
RoundJongens
(Fin)
Kouvola

64

l4l09/94 ECK

e.V.-Clube
At
BG BÍamsche/Osnabriick
(D)
leticodeQueluz(Por)in Bramsche
02/11/94ECLR CercleJeanMaceBourges- Maccabi
(F
RaÍnatChenin BouÍges
' BC Sipox(Slovenië)
03/lt/94 ECF USValenciennes
(Fr)
in Valenciennes
- NikasPeriste
ECK Caceres
ClubBaloncesto
01n2.194
ri SCin Caceres(Sp)
08/0295 ECCM MaesFlandriaMecheleÍ- Fidefinênz
Bellinzonain Gent(B)
li]l4-1614 JIEKK KwalificatierondeEK JongensJunioren
(Sco)
in Clasgow
lan Chis Her*eijer
l4@l94 ECK

SunairBCO- UnionNeuchatel
SpoÍs
(B)
Basketin Oostende
15/09/94ECF BCSSNamen- AlmlieslRemusLoipers(B)
dorfin Saint-Servais
28t09t94FÍK
Manchester
Giants- Estud.Argentaria
Madridin ManchesteÍ(Eng)
29t09t94EtrM ThamesValleyTigers- VinusPall.
(Eng)
BucklerBeerBolognain Bracknell
30/r1/94ECK PitchCholetBasket- FilodoroCalze
Bolognain Cholet(Fr)
Istanbulin vitoria
06 2t94 ECGM TaugÍes- FeneÍbahce
Alala (Sp)
Berlinin Madrid
01/L2t94ECK Estud.Argentaria-Alba

(sp)

Insurance
in
18i01/95ECGM MaesFlandria- Croatiea
(B)
Mechelen
SpoÍtLisboae Benfica RealMadÍid
(Por)
Tekain Lissabon
ról02/95 ECM RealMadridTeka- PAOK Bravo
Salonikiin Ma&id (Sp)
2415-2815
HEKKR KwalificatieÍondeEK Herenin
IQvadarci(Mac)

09/0295 ECM

Renébegwater
1018-1418194
MKEKK ChallengeRoundMeisjesKadetlenin
Espoo(Fin)
28N9D4 FÍK
BG Bramsche/OsnabÍiickFIT SpoÍts
(Dui)
ClubAnkaÍate Bramsche
05/10/94ECLR CepsaSandraGranCanaria- Clube
Amigosdo Basquete(Por)in LasPalmas
deGranCanaria
- SwH BÍocentRiga(t-€t)
06/10/94ECM 7 UpJoventut
(Sp)
in Badalona
PauOrtiez- KK Sibenik
02t1U94ECK ElanBeamais
(Cro)in Pau(F0
(B)
in Hasselt
16111/94IIEKHF België- Slowakije
- TrugresVitoriaAlava
29ll V94 ECGM HapoelGoldstar
in Tel Aviv (lsr)

1994-1995
Jocruerslcg

30/ll/94 ECK

HapoelEilatEilot- CaceÍes
Club
Baloncesto
in Eilat(lsr)

MichelZegwaa
l0/09/94ECK

M7 Boras UMFGrindavik(lJsl)in
Boras(Zwe)
- BC Tallinnin
l2l09/94ECM KàrcherCóteborg
(Zwe)
Cóteborg
ll/09/94 ECGM McDonalds Dolphins ABB Leuven
Basketball
in Nonkóping(Zwe)
28/09/94ECK SunairBCO- HapoelEilatEilotin
(B)
Oostende
- Universitatea
04/10/91ECCM Strasbourglllkirch
SM
Invest.Cluj (Roe)in Illkirch(Fr)
- KK Zrinjevac
05/t0/94ECK JDA DijonBourgogne
Zagrebin Di.jon(Fr)
in Caen(Ff)
09/il/91 HEKHFFrankijk Hongarije
2917-618
MKEKFEK FinaleMeisjesKad.in Chetnitz(Pol)

(ommissorisren
JanBerteling
- Osnabriicker
28t09t94ECLR Dvzcrasshoppers
Sponclub
e.V.in Katwijk

06^2t94 ECGM MaesFlandria'Ol.d'Antibesin Gent(B)
19t0195 ECM FCBarcelonaTSV Bayer04in
(Sp)
Barcelona

PietIzegwatcr
TelAviv (lsr)
1817.25N
D4 JJEKF FinaleÊK Jongens
Junioren.
r3109/94
ECGM MustangJeansKievBasket,DenHelder
15/09/94ECM Lanèche
CosrnelicsBswTharnes
ValleyTigersiÍ Weeft
- EfesPilsenIstanbul
KlircherCóteborg
te HisingsKiina(Zwe)
2qt0t94 ECK PIT SportsClub PitchCholetBaskelin
Ankafa(Tu0
21 0t94 ECM EfesPilsenSK - Olympiakos
BC Piraeus
in htanbul(Tur)
I?/I1/94 HEKHFBelgiè- Kroaíiëin Mons(B)
30iI l/94 ECLR CB Navfia - BasketPannaLavezzini
(Sp)
in Pamplona
01fi2t94ECM RealMadridTeka- CSKAMoskouin
Madrid(Sp)
05/0t/95ECM TSV Bayer04- LimogerCSP
Ceantin
(D)
LÊverkusen
PauOÍhez Ulker
01t02t95ECK ElanBeamais
GenclikVE SK ktanbulin Pau(Fr)
t4t02t95 ECGM haklis Aspis- Taugresin Saloniki(CÍ)
t6t02t95 ECM Olympiakos
BC - VirtusPall.Buckler
(Gr)
Beerin Piraeus
Bn -30t7 JKEKF EK FinalelongensKad.in Setubal(Pot

29t09t94ECM

EK Jongens
19/4-2311JJEKK Kwalificatieronde
Junioren
in FiguejndaFoz(Por)

BoblVoudstra
14112194
ECK

ElanPauOrthez AlbaBerlinin Pau(Fr)

lnlernolionole
odivileilenscheidsrethters
Henkw Ha4slercn
Vie 1ndentoe ooite Chen it..
Heren:
- Oostenrijk
Duitsland
- Duitsland
Frankijk
- OoÍenrijk
Frankrijk
Duitsland
Oostenriik
ppenrc P,trij t
Eur,tpe:e Kampi ocntchLt
Heren:
- FrankÍijk
Finland
- Frankdjk
Zweden
' Finland
België
Belgiè
Zweden
Israël
België
- Duitsland
Zweden
Peter Kusters
Gold Cupte Edmonton
Heren:
'Spanje
Australië
Australië
USA
Duitsland
GrootBrithnnië
Austalië
GrootBrittannié
- Brazilië
ArgeÍtinië
- Zweden
Spanje
Ehrin l|allaatt
Gold Cuple StokeMandeville

Dames:
Canada
Israêl
Duilsland
Australië
Canada

' Australië
Frankrijk
- Groot-Britlannië
- Groot-Brittannië
, USA

EuropeseKampioenschappen
te Parijs
Heren:
' België
Frankijk
- Zweden
Italië
- ZwedeÍl
Groot-Brittannië
- Italië
Finland
- Ierland
Iralië
- Spanje
Groot-Brittannië

CorOtrusl
07/0q.t94ECK

- TVG Basketball
DenBÍaver/Goba
Trier in Gorinchem
- CaceresClub
28Mt94 ECK DenBraven/Goba
Baloncesto
te Gorinchem
26t1U94ECGM ThaÍnes
ValleyTigeÍs- BC CÍoatia
InsuranceSplit in Bracknell(Eng)
l u01/95ECK Pit h CholetBasket- BasquetManÍesa
Barcelonain Cholet(FÍ)
12J4-16t4
MJEKK KwalificatierondeEK MeisjesJunioren
(Por)
in Lissabon
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OVEMICHTVAN NBB-PUBIICATIES

BASKETBATISOEKEN

BROCHURÍS/TOLDERS
E.D.

. NBB--cu$usbo€k'Trainer-A'
. folder'Baskteballboeken'
(sep.87)
(iun.92)
. folder 'Doe het zelf tips t€genbasketballblessu. NBB-cursusboek'Mini-Basketballtrainer'
(nov.89)
rcs' (iul.92)
. Basketballvoor basis- en voortgezetonderwijs . folder 'NationaalJeugdPlan' (u1.92)
. folder'NBB-Bondsbueau'(nov.92)
ífeb.90)
. NBB--cursustloek'Jeugdtrainer
(aug.93)
Basketball' . folder'De belangrijkste
spelrcgels'
. folder'Mini-basketball'(nov.93)
0uD,90)
. NBB--cursusboek'Trainer-B'
. folder'Passerellebasketball'
(sep.91)
(nov.93)
. NBB-.handleidilg'Pleintjesbasketbafl'
. folder 'De geschiedenis
(nÍt.92)
var basketball'(nov.93)
. Hardleiding Jurytafel(aug.93)
. folder 'NBB-Basketballshop'(mei 94)
. spelÉcelboekjeMitd-Basketball (dec-93)
. folder 'The ReebokBlackTop Selies 1995'
. NBB-handleiding'Jeugdclinics'(ian.94)
(apr.95)
'Het oprichtenvaÍ eennieu- . brochuÍe'PepsiPlay Offs 1995/1996'(iuÍ.95)
. NBB-handleiding
. folder'Module-aanbod trainersopleidingen
we basketballvercniging'(feb.94)
. NBB-hairdleiding'Basketballkampen'
(iun.gs)
(iuÍr.94)
NBB 1995/1996'
. OfficiëlebasketballÍegels
(sep.95)
1994-1998(aug.94) . Seizoengids
Eredivisie1995/1996
. PraktijkboekTechnischBasketball(aug.94)
. NBB-haadleiding 'PepsiPlay Offs' (sep.94)
. Scheidsrechter-D
cursusboek'Technieldtac- PROGRAMMA'S/REGTEMENTEN
E.D.
tieVCoaching'(an.95)
. Scheidsrechtershandboek'Arbitragetechniek'
. NBB Reglementedboet
1995(feb.95)
(apr.95)
. NBB Kompetitieboek seizoen 199511996
(aug.95)
. NBB KompetitieboekRolstoelbasketball1995/
BETEIDSDOCUME}.ITEN
1996(aug.95)
. Continuileitop ba8isvankwaliteit (aug.90)
.'Imagine....basketbaU
!' (sep.91)
. NBB-marktanalyse
l99l (okt.gl)
. NationaalJeugdPlan 1992-1995{tl,t,ei92)
. Nota'Personeelsbeleid
NBB' í....92)
. 'Dribbelenen dunkenmet z'n allen' (apr.93)
. Basketballsponen socialevernieuwing 1993-

te6(apr.e3)

. NBB Topsportplan1993-1998'Eenheidin verscheidenheid'
ímei 93)
. Rappod van de werkgroep 'Vemieuwing topbasketballheren' (mÍ.95)
. BeleidsnotaRolstoelbasketball
1995-2000(mei
95)
. EvaluatieNBB-meerjarenbeleid1990-1995
(mei95)
. NBB Jaarverslag1994/1995(sep.95)

66

VIDENRODUCTIFS
. PEPSIAI*Star Gala1995(mn.95)
. Nationalefinale PepsiPlay Off 1995(apr.95)

WERKDOCUME].ÍIEN
. Beknoptoverzichtjurisprudentie(mei 90)
. NBB-handboek 'Fimnciële procedues en be(mÍt.93)
voegdheden'
. Lijst van van kracht zijndebestuursbesluiten
(nov.93)
. VademecumNBB-BuÍeau (mn.94)
. NBB-handleiding 'OrganisatieJeugdTrainer
BasketballcuÍsus' (iun.94)
. NBB-haÍdleiding'Organisatie
Trainer-Acursus'(iun.94)
. Scheidsrechters
manual(sep.94)
. NBB Adressenboek
(okt.95)
1995/1996
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NBB SERVICE
BAILEN
ênleder€n
Nylon,kunstledereo
ballen
vantopmerken
Spalding,
Mikàsà
enBàdên.
NBBBasketballshop,
tê|.0499076696.

BASKFÍS

(na
.lêutd-irainer-basketball
0l-01-199ó
alleeo
te volgen
in modules)
(na0l-01-199ó
Tniner-A
alleen
te volgen
in modulet
Trainêr'C
(zie:l4odul€E
div.Modules
Inlichtingen:
NBB,tel. 03405-

TextiêlbêdrukkinSên
vandê
kl€dingvan uw verenigingsoaam
(sponsor)en/oílo8okan
vêrzorydworden in eiten
drukkêrij.Iníormatie,ook voor
(mobiele)Porter buitenbeskets
en Spaldingballên:
NBBgasketballshop.
tê|. 0449076696.

70335.
Huur.Acht mobielePonergeluidsinstelletie,
àllesin de
'Go
NBB
PlàyOu6ide'í 300,=per da8,
aanhanger:
excl.í 600,= borg.
Iníormatiê,rêserverinten
standplaats:
NJHC-Ekt(Utr.),
tel.08384-1219.
Thuiseeneigenbasket.
EenoriginêlêPoner-basket
voor aande muur oí mêt
staander.
Prijzenvanàí
í 395,=.NBB-Baskeibalhhop,
tê1.04990-76696.

. l'linibasketballT.ainer

(fss.=)
. JeugdtÉinerbásketbáll

(fss,=)

. BOVO-boek(f55,=)
' TrainerA (í 55,=)
. TrainerB (í 75,=)
Alle prijzenziin excl.
verrendkosten.
Dezê
cuÍsusboeken
ziin te bestellen
bii de NBB,te|.03405-70335.
. Prahiikboektechnisch
(í 25,00)
basketball
. NBB-handleiding
voor de
oPzefen organrsafle
van
'Pleintjesbasketball'
(f | 0,50)
. NBB-handleiding
voor de
oPzeten or8ànisatie
van
'.leugdclinics'
(í 10,50)
. NBB-handleiding
voor de
oPzet en or8anisatievan
basketballkampen
{í 10,50)
Alle prijzenzijn excl.
verzendkosten.
Een
kan u aanvngen
bestelíormulier
bij de NBB-Basketbelkhop,
tel.

u990-76696.

NBB stropdàs
NBB vishekaanhouder í 35,=

í 7,50
NBBmok
NBBlineaal
f2,50
NBBPên
f 2,50
NBBíesopenêr
Í 2,50
NBBschuiípuzzel
f2,50
pên,puzzel
Pakkec
l,lok,lineàà|,
Bestellen:
NBB-&sketballshop,
tel.04990-76696.
Allêprijzên
ziinexcl.venêndkosren.

CURSUSSEN
NB8-cursussen:
. Minibaskêtball'trainêr

D€ volsendefolderszijn à f4,per 25 exemplarên(excl.
verzendkosten)
te bestellenbii
d€ NBB-Bask€tbalkhop,
tel.
04990-766961
. De geschiedenis
van
basketball
. Basketballboeken
op maat
. Nationaal
leugdplan
' MiniEàsketball
. PassêrelleBasketball
. Rolstoelbasketball
. Spêlregêls
. Doe-het-zelí
tips teSen
basketballblessures

[tR]
lfts'
I
r-I/
a.E72

III
Dezepaginainíormeertu
oveÍ de dienstendie de
Nêdêrlandse
Basketball
Bondu biedt

NBBSERVICE
(,EUGDXÀMPIN
. Basketballjeugdkampen.
voor jonSêren
van12t/m18
juli
jàarwordenin demaand
baskêtballkampen
ireerdin Elsi(Uirecht).
8eor8àn
DekostenzijnÍ435,=per
week.Voormeerinformatie
NBB,tel.03405-70335.
. NJHc-kortin8.
biêden
àllê
NJHc-herbe€en
NBB-verenigingen
5%koning
oPeenSroePsverblijí
van
l0 personen
minimaal
op basis
vanhalfpension
oívol pension.
Inlichtingen:
HJHC-herbeÍ8
'Elrt',
tel.08383-1219.
' Handleidint&skêtball
(zi€:boeken)
Kampen

. tull Coun Prers(l lx p.j.)
Het bondsorgaan
van de
Nederlàndse
Basketball
Bond
informeenu maandelijks
over
diversebaskeóallactiviteiten.
Abonnementeni
tel.05277-,1455.
. Coêch
voor
Coachis eên NBB-uitgave
gelicenseerde
tràinersen
verschijnttwee keer per iaar.
Anderenkunneneên
'Coech'
abonnement
nemenop
door vijfguldênte stonen op
gironr.527144o.v.v.'Coach'.

Dê N B&cursussen
Jeutdtrainer
Basketball
en Train€rA kunnen
in modulesgevolgdworden:
. Modulel: Technieldtactiêld
coachinS,
nivo l, 6 lessenvàn
3 uur. Kosten:f55,= excl.
'

lvlodule2: Les/leidintteven,
nivo l, 6 lessenvan 3 uur.
Kosten:í 140,=excl.

. flodule 3:
Spongezondheidíeer/
trainintsleer,nivo l, 2less€n
van 3 uur. Kosten:í 30,=
êxcl.lesmate-riaal
. rlodul€ 4:
Technieldtactiek
& coaching,
n i v o2 , 7 l e s s e nv a n3 u u r .
Kosren:í75,= €xcl.
. llodule 5: Les-en
l€idinggev€n,
nivo 2, 18uul
sta8een 7lessenYan3 u!rKosten:í 150,=excl.
. Module6:
Spongezondheidsleer/
trainingsleer,
nivo2, 4 lessen
van 3 uur. Kostenf/0,- excl.
lesmat€riaal.
Het lesmàtêriaal
kost í50,=
extrà per modul€nivo.
lníormetie:têl 03405-70335.

PTTINTJÊSBASKETBAI-L
. BaskeÈs/geluid
Voor de kl€dingvande
orgànisatie,
stafen dêelnemers
met b.v.T-shirts.rev€rsabl€'s.
sw€aters,joSSioSbroeken,
jammy-shons,
windjacksen
capskunt u terechtbij de NBBBasketballshop.

pleintjestoernooi
kunt u de
NB$aanhanger
m€t 8 mobiel€
Poner-baskets
en proíessionele
hurenvoor
Eeluidsinstallatie
f 100,-excl.f600,- borg.
l'1eeriníormatie03405-70335.

'

Kalender
Gnth vermelding
op de NBB
Kalend€rPleintjesbasketball
in
het basketballmagà:ine
Full
Coun Pressen Basketball.lnfoSamenmet onzeReêbok
BlackTopSeries1995in Delft,
Eindhoven,
Enschede,
Haarlem.
Groningen,
Vlissing€n
en de NK
te Nijmê8en(8 iuli).lleldt |lw
activiteitaanbij dê NBB,t.a.v.
JosKuipers,Postbus124,3980

. Handleiding
voor de opzet
NBB-handleidint
'pleintjesbasketball'.
(zie:
Boeken)
' NBB-buitenbasketballvloer
voor êentoernooim€t
proíessionele
uitsralinS.
(zierVloêren)

De volgendestickerszijnte
bestellenbij de NBBBasketbalkhop,
tel 04990'
76696:
. Minibasketball
. Minibasketball
Íantastisch
. Basketballzo'n
sport
' Basketballfàntastisch
. Baskêtballjijali
'NB&logo

V|DEO
lníormatieover NBAvideobanden
kunt u verkrijgen
|L
bij Foxvideo,tel. 035-2221

Zowel de opneembare
binnenalsbukenvloervande NBBziin
te huur.Het hurenvan een
kunststofo
loer,in€lurieí
begeleidinS
bij het leggenen
opruimen,kostí 1.250,=excl.
transportvenUÍk a í 1,25p/km.
Reserveringen:
tel. 05277-3647.

WEDSTRIDKLEDING
Wedstríjdkleding,
o.à.reversible
sinSlêtsên shoris (zowel voor
damesah voor heren)eÍr
wedstrijdkledinS
voor dê
setr voor Mini's.
iêu8d.Speciale
Bestellen
bij d€ NB&8a5keÈ
ballshop,
tel. É990-76696.

WEDSTRïDSHEFTS
Wêdstrijdshee6kortenf 40,per set van50 stuks.
Wedstrijdsheetskunnen
wordenbesteldbij
uit-slukend
de NBB-Bask€tballshop
te Son
d.m.v.ÍoÍtin8 op bankrekêning
44.43.56.8
| 9 of girorekening
53| | 188o.v.v.wedstrijdsheets.
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TOETICHTING
BIJDEJAARREKENING
Wij hebben het genoegenu hierbij de jaanekening 1994
van de NederlandseBasketball Bond aan te bieden. De
accountantKPMG AccountantsN.V. heeftde iaarrekenine
gecontroleerden goedgekeurd.
In 1994hebbenzich omstandighedenvoorgedaandie vergaandvan invloed zijnopde lastenontwikkelingvan diverse postenin de exploitatie. Deze omstandighedenmoeten
worden betrokkenbij de beoordelingin welke mateafwijkingen ten opzichtevan de gesteldekadersworden geconstateeÍd.Het is de strikte scheidingvan batenen lastendie
in vele gevallen verklarend zijn voor de discrepantievan
de lastenmet het begrotingskadeÍ.

NBB.penningmeesler
HenkKeersn
ider

De activiteiten van de NederlandseBasketballBond hebben geleid tot een goed financieel resultaat.Wij zijn daaÍ
verheugdover.Zonder overdrijving kunnenwij vaststellen
dat sponsorseen onmisbare functie vervullen. De NBB
prijst zich gelukkig dat zij steedsweer bedrijven bereid
vindt €en substantiëlebijdrage te leveren. lmmers steeds
meer sportorganisatiestÍachten sponsorgeldente vinden
omhun activiteitente kunnen blijven realiseren.Het is een
veÍeisteom dezeontwikkelingen nauwlettendin de gaten
te houden.
Het jaar 1994 is in financieel opzicht niet geheel onbewolkt gebleven.In sommige gevallen moeten wij constateren dat niet alle budgettenevenwichtig zijn besteed.Het
verloop van bepaaldeprocessenhoudt de hoop levend dat
er een moment komt dat men met nieuwe plannen een
nieuwe weg in zal slaan,
Geenszinsmag onvermeldblijven, dat het verloop van de
lasten in belangrijke mate afhankelijk is van exteme omstandigheden.Bij de vele activiteitendie de bond uitvoen
worden meer (overhead)kostengemaakt. Natuurlijk komen (extra) incidentele inkomsten beschikbaar voor
(extra) incidenteleuitgaven.
ln dejaaÍrekeningzijn, voor zover mogelijk, de belangrijksteafwijkingen tussenjaarrekeningen begrotingin de toelichting bij de onderscheidenpostennader uiteengezet.
Geletopde inspanningsverplichtingdie de AlgemeneVergadering heefi uitgesprokenomtrenl hel eigen vermogen
van de NBB, stelt het bestuur voor het voordelig saldo
1994toe te vo€genaan het eigen vermogen.
Vooruitlopend op een zodanig besluit is de voorgestelde
bestemmingvan het voordelig saldoreedsin de balansper
3l december1994 verwerkt.
Wij gevenu in overwegingover te gaantot de vaststelling
van de aan u voorgelegdejaarrekening 1994.
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FINANCIEEL
1994
VERSTAG

BALANS PER 31 DECEMBER 1994(IN NEDERLANDSEGULDENS)
Na bestemminsvan het saldo van batenen lasten.

ACTIVA

3l december1994

3l december1993

Materiële vaste acÍiva
Meubilair
Kantoormachines
Computers
Telefoon-installatie
B asketballvloeÍen

29.606
2.48r
18.1r3
4.437

12.00'7
1.090
r7.3't6
'743
5r.243

54.63'7

82.459
Fínancíële vaste actíva
St.Bouw/Expl.nieuwbouwNBB

Voorradetl

500.000

500.000

99.921

16.539

Vorderingen
Debiteuren
Verenigingenen rayons
Nog te factureren bedragen
Voorschotten
Vooruitbetaaldebedragen
Af:Voorziening dubieuze
debiteuren

99.951
28'7.289
141.572
8.4'7',l
41.235
578.524

90.598
202.341
t34.'tt3
I l .948
63.901
503.507

32.500

30.000
546.024

473.50'7

Liquíde míddelen
Kas
Banken
Deposito's
Totaal

70

2.602
293.56r
300.000

4.364
200.068
250.000

4s4.432
1.682.838

1994i995
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596.163
1.700.846

PASSIVA

31 december 1994

3l december1993

657.681

Eígen vetmogen

629.433

Bestemdefondsen
Project Modulering
Nationale teams
Automatisering
Personeelsfonds
Intemationale evenementen
50 jaar NBB
Jeugdkarnpen
Opleidingen personeel
Org.pakkett.b.v. clubs
Cursussen
Blad "Coach"

30.000
91.750
8.000
24.407
80.500
10.000
11.011
10.000
10.000
16.619
13.584

74.t12
24.407
84.000
15.000
l1.0l
10.000
10.000
54.37|
10.009

292.910

305.871

Konlopende Schulden

v.w.s.- 1993
v.w.s. - 1994
Crediteuren
Vooruitgefactureerde
bedmgen

Totaal

@.277
49.035
45',7.463

503.353

225.749

'732.24'1

1.682.838

Joowo|5log
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20r.912

'165.542

1.700.846

EXPTOITATI
E.OVERZICHT I 994
BATEN

1. Algemene baten
a. SubsidieVWS
b. SubsidieVWS t.b.v.
congres/pleintjesbasketballAy'rouw
en Sport
c. Contributies
d. Reclameen sponsoÍing
(clubs)
e. Sponsorcontracten
Í. Interest
g. Overigealgemenebaten
h. SubsidieSNS/pleintiesbasketball

771.635

787.553

'15.918
+

842.366

74.000
979.845

75.856
1.003.009

1 . 8 5 6+
23.164+

79.000
39.825
845.738 1.028.313

52.500
45.000
45.000
38.000

64.994
146.750
46.940
63.709

12.494+
' 1 0 1 . 7 5+0

11.500
2.005.980 2.2OO.311

40.000
10.500
58.900
'19.440

3. Opleiding,/Ontwikkeling/Begeleiding
a. SubsidieVWS
b. SubsidieSNS
c. Contributies
d. Bijdragedeelnemers
e. Blad "Coach"
Í. lntern.Scheidsr.clinic
g. Jeugdkampen
h. SubsidieSpodservice
Noord-Brabant

48.800
'11.588

1 . 9 4 0+
25.709 +

68.688
78.250
48.871
99.249

775.OOO

60.000
91.500
45.000
45.000

' 1 1 . 5 0+0
194.331+

2.022.987 2.123.813

8.800+
1 . 0 8 8+
3.325960 -

40.000
51.460
12.220
11.000
53.250
55.480
45.420
17.940
10.000
289.1!1
315.000
460.495 439.420

5.000
312.00q
445.840

55.575
18.480
5.000
296.570
436.013

15.430L A 2 7-

70.000
30.000
35.000
105.200
4.000
PM
50.000

29.066
32.594
35.722
31.470
6.550
76.74'l
53.975

40.9342.594+
722 +
73.730 2.550+
76.741 +
3.975+

294.200

8.000
274.118

230.000
230.000
2.976.O20
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Werkeliik Begroting
1993
1995

Werkeliik
1994

2. Landelijkecompetitie
a. Adm.heffingen
b. BureauÍormulieren
c. Inschrijfgelden
d. Bekercompetitie
E. NEBAS
Í. Scheidsrechterskosten

4"lnternationale contacten
a. SubsidieSNS
b. SubsidieVSB Fonds

Verschil

Begroting
1994

55.290
27.144
35.226
50.450
4.655

70.000
120.000
35.600
105.800
4.500

65.675

65.000

20.082-

238.444

400.900

266.680
21.277

36.680+
21.277+

246.630

400.000

287.957

57.957+

246.630

400.000

8.000+

+ 2.968.596 3.364.133
3.198.399 222.379

19941995
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I
LASTEN
5.Algemenekosten
a. Bureaukosten
b. Organisatiêkosten
6.Landeliikecompetitie
a. Bekercompetitie/wedstÍijdwezen
b. Dotatievoorziening
dubieuzedebileuren
c. Scheidsrechterskosten

Begroting werkeliik
1994
1994

Verschil Werkeliik Begroting
í993
1995

'1.421.000 1.466.250

45.250+
12.506r
57.756+

320.500
333.006
1.741
.500 1.799.256

25.500

27.231

'l .731+

65.374

26.000

2.500
312.000
340.000

2.500
296.570
326.301

15.43013.699-

10.503
288.145
364.022

5.000
315.000
346.000

54.598

155.922-

't53.262
61.308

13.262+
1 1 . 3 0r8

17.64'l
256.160
6.550
41.980

7.3593 1 . ' 1 6+0
2.550r
4 l . 9 8 0+

67.O57
658.556

67.057+
4.036r

7.Opleidingy'Ontwikkeling/Begeleiding
210.520
a. Opleiding
ontrvikkeb. Basketball
140.000
ling
50.000
c. Jeugdkampen
d. Scheidsrechters
akti25.000
viteiten
225.OOO
e. Nationaal
JeugdPlan
4.000
Í. Blad"Coach"
g. Fondscursussên
h. Projectmodulering
PM
i. lntern.Scheidsr.clinic
654.520
8.Internationalecontacten
a. Nationale
teams
b. Intern.evenementen
c. lntern.TouÍnooi

235.000
235.000

9.Overige aktiviteiten
a. 50jaarNBB

1.407.624 1.470.063
326.012
35'1.350
1.733.640 1.421.413

5.000

Voordeligsaldo

+
362.538 127.538
3.500
3.500+
15.00q, 15.000r
+
381.038 146.038
5.000
28.244

2.976.O20

3198399

28.248+

'128.918 212.220
98.065
72.229

295.000
65.000

15.075
25.000
162.583 250.000
4.655
4.500
12.O44
20.000
30.000
523.573

871.720

261.743
47.500

320.000

309.243

320.000

5.000

5.000

33.118

+ 2.968.596 3.364.133
222.379
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Devoorziide
vonde NBBNieuwiooÍswens
1995.Doorlnwenstdebosketbollbond
meteenknipoognoorde Europese
eenwording
EKs en EK.kwoliÍicotiesl
ztjnrelotos"eenschttterend
1995".
lende ln 1995tererspelen

Proktiikboek
lerhnirth
Bo:letboll
"This is to etpress you our gratitude because your kind
shipment ofthe issue of Praktijkboek Tcchnisch Basketball: this publication will enrich the Samoranch Library
Funds"
Carol Ramon - Escalantevan de FundacionPedroFerrandiz die met steunvan FIBA in Madrid een intemationaal documentatiecentrumvoor basketballpublicaties beheert.
"Thank youfor your letter oÍ I lth October togetherwith a
'Praktijkboek
copJ of lour latest publication
Technisch
Basketball'. I congrotulare you and the author, Noel Cimmermans,and I will make known its publication."
Kenneth Charles.die in het FIBA-WeÍeldbestuur de
portefeuillle Mini-basketball vervult en leiding geeft
aan het CIM bureau in het EngelseRoyston.

9omenwerking
"De overheidheefi vooral een rliegwielíunctíe: ontwikkelingen als gevolg wm weerstand die dreigen te stagneren,
een impuls geven zodat er toch r,ooruitgang plaats víndt.
Díverse bonclen hebbe dat ook uitstekend opgepakt. De
haskethallbondbijvoorbeeld met het pleintjesbasketbalL
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Van belang ín het kader van de sociale vemieuwing,maar
levert misschienook nieuwe talennolle spelersen speelsters op."
Vws-directeur Sponzakendrs. Rob de Vries over samenwerking tussen overheid en sport in het Nationaal
Sport Magazine.
Wiikbewoners sportief aktiveren
Met de starÍvande campa|ne 'Pleíntjesbasketball'eah de
NederlandseBasketbal Bond (NBB) werd tegelijkertijd
een relatie gelegd meÍ sociale vernieuwíng.Immers veel
van deze speelpleinen bevínden zich ín achterstandswíjken
van grotere steden en kunnen, indien ze er goed bijliggen,
bijdragen aan de leeJbaarheid van de wijk. Ook opent een
dergelijk sportvoorzieninB perspectieven om wijkbewoners bij het beheer en onderhoud van dezepleintjse te betrekken.Met name het prcject wn de NBB bleek en blíjkt
bijzonder aan te slaah bij jongeren uit achterstandgrcepen, waaftneenoq eensduidelijkwordt dat díversetloelen
uit de socialevemíeuv)inggelijktUdiggerealiseenlkunnen
Uit: Jaarbedcht1994 van de Stichting Spel en Spon.
"Keep them Happy...."
De Magíc AllStars hebben de "Pepsi MagicTour" er bijna
opzitten. Negen gewonnen v)edsííjde verder, hebbehze
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nog 2 latden te gaan. Onze opdrachtgever
Pepsi-Cola Intemational kan tevreden zijn
over de ruime aandacht in de pers díe Magi. Johnson, tijdens zijn aanweziBhcidin
Nederland, heell gekreqen. Dit grote spektakelkan alleen tot stand komen door de
kruchtenbundeling van een groot aa tal
enthousiastetue sen. We danken alle betrokken medewerkersvande NBB. Met het
motto "Keep themhapp!...." in ons hooÍd,
kunnen vNemet z'n allen zeggen: ".....and
so we díd!
OrganisatiepartnerThe Dutch Commotion Company over de succesvolle
samenwerking met de NBB in de
Magic Tour 1994.

SMITSCONTRAJORDAN

Amerika-Stage
"Elfjaar later was erweer zo'tt tÍip: naar
de USA, kngs colleges, reizen en spelen,
lerenen beter worden en dat allemoalroor
een stelletje spelers dat in het Nederlands
Íeam gekozen h,erd. EAjaar na Plaat en
Hagens gingen Te Velde en Hageman.
Toenertjd reisde ík als journrllist mee en
kon dagelijks stukjesvoor krLtnÍen radn
lNijt. ElÍ jaar later moest ik heel soms wt
ee píetepeuterígstukje ergens lezen wat
de uitslag was. Gelukkíg was de bonds
coaah aunsprcekbaartwar heet!t. Al: ziin
enthousiasme over de USA-trip slechts
mot ht overslaan op de huidige generatie
spelers...Dat zou al heel wat zijn."
MaÍ Smeetsin Full Court Prcss naar
aanleiding van de Amerika-stagevan
het Nationaal Heren Team.
Aangepast sporten
" Wij willen u compleme teren met het pro
gramma " Gehandicaptensport" dat op
woensdag 17 augustusj.l. is uíÍgezonden
en \Naafin het rolstoelbasketball, en met
name Servaas Kamerling, centraal stond.
Dergelíjke programma's komen het aa gepast sportehzeker ten goede,"
CoórdinatorRian Smit namensde NEBAS over de Eo-reportage van het

wK 1994.
Salaris
"Derrick Coleman is Amerika's best rer
diende sporter. Voor éénjaar basketballen
beurt hij 10,5 miljoen dollar. Dat staat gelijk r et de opbrengst ran 53 jaar regeren
voor Bill Clinton of836 jaar seneren als
mede werker von een McDonalds-restarant.,."
De Dordtenaarop l7 november 1994.

o Oud-liirdhovenasí Ril Smiti, certcr vàn d{ Indiarr t ..er3. blolk L.t een !.hor r'rtr
.oh.-},&.k
bartêlbsl-s"erslcr
Mi.hael JordaÍ (l), die gilttertq ziin vc.I'.{p'ot!n
o:.àLtc tr het Amc.ik$rse
bsstsrt al. D{: chicágd Il!11., dr .t!b ván r..dír, !.rnt{rr
da ontmoê.itra (103- ), oodarrs d. 19 punten dtr Jorda! trii
t.ru,.l..r
litr
"iin
Zie oól Std9.at!.
::
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ZETTEN
BLESSURES
BUITENSPET
TOPTEAMS

EAMS

IIS ZEÏÏEN BIESSURES BUIÏEI{SPEL
Van maaÍ ím mei 1994kondentminersvanjeugdteams
uit sporttakkenhockey,basketball,volleybal,korfbal, rugby en handbalzich opgevenvoor '"Topteamszettenblessuresbuitenspel".
Deelnaneaandezeactiehield in dat zij op vier tijdstippen
in hetseizoeneenpakketmaterialenontvingenwaarmeeze
blessurepreventie
tijdensnainingenenwedstrijdenkonden
toepassen.Als tegenprestatieis de trainersgewaagdeen
videobandte makenmet hun teamwaaropwordt getoond
hoe de materialenzijn gebruikt.Aan het insturenvan een
videobandis eenwedsrrijdverbondenwaarmeeprijzen
verdiendkunnenworden.
Bijna vijftienhonderdtrainersvande zessporttakkenhebben zich aansemeldvoor de actie.

Zij hebben de volgende materialen ontvangen:
- injuni 1994 een startpakket met een agenda en een Tshirt. De agendabevat algemeneinformatie over blessurepreventie metregistratieformulieren en invulschema's:
- in augustus een fltheidtest en instructiekaartenover
tainingopbouw voor het thema "Het opbouwen van
een verantwoorderai ningsopbouw":
- voor het thema "EHBO en Revalidatie" een EHBOteamdoos en instructiekaaÍen metravalidatieoefeningen;
- ten slotte in november 1994 een klemmap met een
checldist voor de veiligheid van de accommodatie en
een instÍuctiekaaÍ over spoÍuitrusting voor het thema
"SpoÍuitíusting en AccoÍrmodatie .
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Deze materialenzijn ontwikkeld in samenwerkingmet de
betrokken sportbonden en voor de onderdelen trainingsopbouw, revalidatie en sportuitrusting spoÍspecifiek gemaakt. Het gebruik van de matedalen wordt geëvalueerd
door een waarderingsondeÍzoek.
Op basisvan de ervaringen wordt het materiaalbijgestelden ve$preid met medewerking van de betokken sportbonden.
In de periode novembe/december maakte een aantal trainers en hun teamskans op een bezoekvan een topsporteÍ
uit de eigen tak van sport. Zij dienden daarvoor eerst een
slagzin in te sturennaar de projectorganisatie.
Voor dit progÍamma-onderdeelheeft de basketballbond
met successamengewerktmet de DPA.
In Marum (Groningen) kwam RolfFranle op bezoek bij de
meisjeskadettenvan de basketballverenigingRuby Red.
Hij gafdaar een training en tapete ook nog een enkel in van
een van de speelsters.InNieuwkoop was Erwin Hageman
de gast van basketballverenigingNovo Stars. De slogan
van de jongens junioren onder leiding van trainer Comé
Vergeer luidde "Van sporten houden wij veel, dus ons
lichaam houden wij heel!"
Tot eind decemberkonden trainershun zelf gemaaktevideobandopsturennaar het actie-adresin Amhem. Uiteindelijk hebben ruim honderd Íainers met hun team het Topteam matedaal vastgelgdop de band. De trainer en team
met de beste videoband per spontak mogen naar de finale,
die is gehoudenop 18 maaÍ 1995 te Papendal.Behalve
video-winnaarRuby Red was de NBB daarvenegenwoordigd door ondermeer MvP Sandra van Embricqs en
bondsbestuurslidHans Siemes.

Programmaboek
58eIntemationalercfere€clinie (aug.94)
Ofiiciëlé spelÍegels(aug.94)
Bondsarbitersmanual(aug.94)
Hanclleiding Basketball School League
(sep.94)
PrakrijkboekTechnischBasketball(okt.94)
cursus(ian.95)
TTC-boekScheidsrechten-D
(feb.95)
NBB-reglemerÍenboek1995
NBB-video 'Pepsi All.Star Gala 1995'
(ru1.95)
RappoÍt van de werkgroep Vernieuwing
Topbasketballheren(mÍ.95)
DraaiboekReebbkBlackTop Series 1995
(apr.95)
NBB-videoPepsiPlay Offs 1995(apr.95)
1995-2000
BeleidsnotaRolstoelbasketball
(nei 95)
EvaluatieNBB-meerjarenbeleid
1990-1995
(mei95)
JAARLUKSE UITGAVEN NtsB
. NBB-Competitieboek
94/95(aug.94)
. NBB-CompetitieboekRolstoelbasketball94/
95 (sep,94)
. NBB/FEB-Seizoengids
94195(sep.94)
. NBB-Jaarverslag
93/94(okt.94)
. NBB-Adrcssentroek
94195(okt.94)
. PÍogÍaÍnrnaboek
Final Four heren(okt.94)
. hogrammaboekFinal Four dames(an.95)
. Programmaboek
PepsiAll.Star Gala 1995
(mÍ.95)
. PÍognmmaboekenNJK's (mei 95)
FOLDERSe.d.
. leaÍletRolstoelbasketball
(aug.94)
. leafletMagic Tour 1994(alue.g4)
. leafletFinal Four heren(sep.94)
. leafletFinal Fourdames(dec.94)
. leafletÀU.Star6ala (dec.94)
. folder The ReebokBlackTopSeries(apr.95)
. brochureBask€tballSchoolLeague(mei 95)
. folder Module-aanbodNBB-trainersooleidin(aug.95)
gen1994/1995
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LIJST
VAN AFKORTINGEN
AV
AlgemeneVergadering
BBA
BelangenverenigingvanBasketballArbiters
BCB
BondsCommissie
Basketballontwikkeling
BCO
BondsCommissie
Opleidingen
BIMS
BureauInternationale
MilitaireSport
BRC
BondsReglements
Commissie
BSC
BondsScheidsrechters
Commissie
in de Soort
BWS
BondvoorWerknemers
BWZ
Bondscommissie
Wedstrijdzaken
van Beroeo
CvB
Commissie
DB
Dagelijks
Bestuur
DC
Bondscommissie
Damesbasketball
Association
DPA
DutchPlayers
FC
Financiéle
Commissie
(bondsmagazine)
Press
FCP
FullCourt
(heren)
Basketball
FEB
Federatie
Eredivisie
FIBA
Internationale
Fédération
de Basketball
Too
HBT
HerenBasketball
Week
HBW
HaarlemBaskelball
IOC
Internationaal
Olympisch
Gomité
IOS
Interprovinciaal
OverlegSportraden
IWBF
InternationalWheelchairBasketballFederation
Veren.van lerarenLich.Opvoeding
KVLO
Koninklijke
LC
Landelijke
Contactraad
NBA
Association
NationalBasketball
NBB
Nederlandse
Basketball
Bond
Bond
voorAangepast
NEBAS Nedeíandse
Sporten
voor
in
NFWS
Nationale
Federatie Werkers de Sport
NISG
NationaallnstituutSportGezondheidszorg
NJK
Nationaal
JeugdKampioenschappen
NJP
Nationaal
JeugdPlan
SportFederatie
NOC-NSF Nederlands
Olympisch
Comité. Nederlandse
RBC
Bondscommissie
Rolstoelbasketball
SNS
Sporttotalisator
Stg.de Nationale
Kader
STK
SoortTechnisch
TB
TotaalBestuur
TGC
Tucht-en Geschillen
Commissie
van
Nederlandse
Gemeenten
VNG
Vereniging
vanVolksgezondheid,
Welzijnen Sport
VWS
Ministerie
in de Sport
WOS
Werkgevers-Organisatie
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NBBMEDIA
FULLCOURTPRESS
Officieelbondsorgaan
VerschijntelÍ keer per jaar.

-INFO
NBB BASKETBALL
OÍÍicièlêmededelingenbulletin.Verschijntelf keer
per jaar als uitneembaarcatern in Full Court Press.

COACH
Bulletinvoorcoaches.Verschijnt
tweemaalperjaaÍ.

NBBMEDIANIEUWS
Bulletinten behoevevan de media.
Verschijntplusminus40 keerper jaar

BASKETBALLFOON
Telefonischeinformatielijn(03405-67444).
Dagelijksaf te luisterenvia.

NBB-UITSLAGENDIENST
Uitslagendienstten behoevevan de media.

NBB CLUBBLADSPECIAL
paginavoorovernamein
Kant-en-klare
redactionele
clubbladen
metgevarieerde
basketball-inÍormatie.

FACETHE BASKET
'1995(verschiint
NBBiedenkrant
voorde eerstekeer
in oKobe|l995).

looíverloq
199+1995
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