Dit seizoenvierde onze bond het gouden
jubileum onder het motto 'Jump-for-Joy'.
Een bescheidenvieringmet de presentatie
van een waardevoljubileumboeken met
een zeergeslaagdAll*StarGala in sportpaleis Ahoy', vooraÍgegaandoor een alom
geprezen'Jump-for-Joy'
Spectacle.

Konkreetinternationaal
succesbrachtende
dames binnen onze bond: het nationale
rolstoelbasketballteamprolongeerde de
europesetitel en we konden Sandravan
Embricqs noteren als eerste nederlandse
binnen de WNBA,als speelstervan de lÁ
Sparks.

Vooral - juist ook tijdenshet jubileum- is
geïnvesteerdin de toekomst van onze
sport.De organisatiewerkt hard aan verbetering van de kwaliteitvan de dienstuerlening en ontwikkeltzich meer en meer tot
een marktgerichteorganisatie.Resultaten
daarvanzijn dit jaar ondermeerhet ingezethet nieuwe meerte inÍormatiseringstraject,
jarenbeleid'Desporterals aÍnemer',de
ledenkrantFace-the-Basket
en de Basketball Card.

Het inrichtenvan de bestuurlijke
organisatie
heeft dit seizoenveel aandachtopgeëist,
maar nog niet tot een afrondinggeleid.ln
de ledenvergadering
van juni is afgesproken dat deze operatie in november 1998
zal worden afgesloten.Juist in het kader
past het om onze
van deze ontwikkelingen
medewerkers,
vrijwilligers
en beroepskrachten, te dankenvoor hun goede inbrengen
de getoondeextrainzet.

Het is in de sportwereldinmiddels een
tamelijkuniek Íeit dat een teamsportbond
groeit.De NBB deed dat in zijn jubileumjaar en compenseerdedaarmee een belangrijk deel van het verlies van het voorgaandejaar. Die opgaandelijn moetenwe
met onze verenigingenen rayons nu vast
houden. Ons nieuwe meerjarenbeleid
breedtesport geeft daar alle handvatten
voor.

PierreRobben,
vice-voorzitter

Ook werkenwe eraan om internationaal
op
basketballkaart
komen.
Het
de
te
eerste
jaar van het project 'NationaleBasketball
Top', het deelproject met het 'prospectteam' te Almere en de organisatievan de
FIBAStandingConÍerenceÍor Europe1998
in Amsterdamleverendaaraan een goede
bijdrage.De sportieveresultatenin internationale kompetitiesvoor clubs en landenteams blijvenvooralsnoguit, maar ons land
is in elk geval weer vertegenwoordigd.
Dat
ons 'NationaalJeugd Plan' een crucialeen
constructievewerking heeft bij het hervinaansluitingontden van de internationale
moet - nu inmiddelsde tweede Íase is
ingetreden- zowel intern als externerkenning. Dit seizoen kwamen voor het eerst
teams, die onderdeel uitmaken van een
basketballbolwerk,
uit in de kompetitie.
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MISSIE
De NBB heeftzich vanaf1990willenomvormen tot een meer ondernemende
en klantgerichtesportorganisatie
met als beleidsm o t t o ' c o n t i n u i ï e i t ' , ' k w a l i t e i t ' , ' s e r veinc e '
'efficiëncy'.De missie van de bond is als
volgtgeformuleerd:
"De NederlandseBasketbattBond wit de
geëigende organisatie z|n die de zorg op
zich neemt om voorwaarden te (doen)
realiseren,die nodig zijn om zoveel mogeluk inwoners van Nederland -al dan niet
binnen enig georganiseerd verband- optimaal te voorzien in hun behoeften op het
terrein van de basketballsport"
Hiertoe is geïntegreerdmeerjarenbeleid
geformuleerd
en wordt zoveelmogelijkeen
projectmatige aanpak gehanteerd door
i.s.m. vrijwilligersen/of
beroepskrachten,
derden.
KERNTAKEN
Ditjaar zijn de kerntakenbinnende bondsorganisatiebediscussieerden op basis
daarvanals volgt benoemd:
. kaderondersteuning,d.w.z. versterking
van de kwaliteitvan de NBB-infrastructuur
t.b.v. de continuiïeit(incl. informatisering,
vrijwilligersbedeskundigheidsbevordering,
leid)
. basketball'op maat':productontwikkeling
en -innovatie(kwaliteit),optimaliserenvan
het aanbod van producten en diensten,
marktgerichte
kompetitie,basketballpromovan activiteiten
en
tie, organisatie/exploitatie
producten.
. ledenzorg,het voerenvan een servicegericht beleid naat leden, belangstellenden,
ledenbinding,(commedia, ledenwerving,
g.
merciële)
d ienstverlenin
1998
JMRPROGRAMMA
1997 koos
Tijdens de najaarsvergadering
de NBBvoorde volgendespeerpunten:
* Omzettenvan het ledenverliesin 7%

ledengroei door respectievelijkledenbehoud en ledenwerving,met name via het
uituoerenvan het meerjarigherstelprogramma 'Jump-to-the-Future',
waarin de introductie van de BasketballCardcentraal
staat.
+ De NBB-ledenkrant
Face-the-Basket
is in
1997geïntroduceerd
en de explotatieper 1
januari 1998 overgedragenaan Brouwer
Media.
+ De BasketballCard
is in mei 1998 geïntroduceerd
via de verenigingen.
+ Halverwege1998 mocht een ledenwinst
genoteerdwordenvan ruim 5%.
* Uitbestedenvan exploitatierechten
van
(via de Stg. Nationationaleseniorenteams
nale BasketballTop) en heren eredivisie
kompetitie(i.s.m.de FederatieEredivisie
Topbasketballblijft een
Basketballclubs).
kernactiviteit- en daarmeede zorg - van
de NBB.
van de nationa+ Aan de verzelÍstandiging
le seniorenteams is per 1 januari 1998
vollediggestaltegegevenop basisvan een
tussen NBB
samenwerkingsovereenkomst
en NBT.
+ De onderhandelingen
met de FEBzullen
resulterenin een voorstelaan de najaarsvergaderingvan de NBB t.a.v. de heren
eredivisie
kompetitie.
* Versterkingvan de kwaliteitvan de NBBinfrastructuur
via de start van een meerjarig
informatiseringsproject
i.s.m. de vijf NBBrayonsen de verenigingen.
+ Op 23 december 1997 is de overeenkomstgetekendtussenNBB en leverancier
WisseQAffoWie;
de ingebruiknamevan de
ISS-programmatuur
millenniumbestendige
voor leden-en wedstrijdadministratie
wordt
juni
per
voorzien
1999.
* Formulering
van een financieelbeleid.
+ Verwachtwordt dat een voorstelaan de
najaarsvergadering
ter goedkeuring kan
wordenaangeboden.
* Herinrichtingvan de bondsorganisatie,
met name de relatiebondsbestuuren rayo-
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nalebesturen,
alsmedede relatiebondsbestuuren bureau.
+ De informatiecommissie
zal een nieuw
presenteren
bondsbestuur
tijdens de a.s.
najaarsvergadering.
NBT-PROJECT
In het kader van de verdereontwikkeling
van het topbasketball
in Nederland
is in juni
1997 de stichting NederlandseBasketball
Top (NBT)opgericht.Via dezestichting,die
conform de gesloten samenwerkingsovereenkomstin nauwe relatie met de NBB
opereert,wordt getrachtde nationaleseniorenteamsaansluitingte geven bij de internationale
top.
Met NOC*NSFen hoofdsponsorIBM Nederland zijn daartoelanglopendeverbintenissenaangegaan(tot 2000 met een optie
tot 2004)om dit doel te bereiken.Zowelhet
nederlandsedames-als herenteam,alsmede sinds 1 januari 1998 het darnes-en
herenrolstoelteam,
vallenonderverantwoorvan de nieuwestichting.
delijkheid
Het projectNBT is in de zomer 1997 van
startgegaanmet het herenteamals speerpunt.Via de medewerking
van de stichting
RotterdamTopsportwerd in die zomermet
een aantal trainingen van start gegaan
onder leiding van de nieuwe bondscoach
Lucienvan Kersschaever.
Belangrijkste
deel van het projectis om via
extra trainingenen wedstrijdenbuiten het
reguliereclubseizoenhet niveau van de
nederlandsespelers te verbeteren.In dit
seizoenis dat slechtsten dele geslaagd.In
eersteinstantieomdat pas halfjuni met het
programmavan start kon worden gegaan
en ten tweedeomdat niet alle spelers,die
voor buitenlandseclubs uitkwamen,altijd
beschikbaarwaren. Daarnaastbleek het
onmogelijkom spelers als Rik Smits en
Serge Zwikkervoor het nederlandsteam te
laten uitkomen,hetgeen in eerste instantie
wel werd gesuggereerd.
De eerste tussenbalansleert dat het in
Nederlandontbreektaan goed opgeleide
spelers.De talentendie in Nederlandopgroeien verdwijnen - als men echt over
talentbeschikt- naar het buitenland;deels
om op colleges een verdere opleiding te
genietenoÍ om voor buitenlandse
clubs uit

te komen. De praktijk leert dat talentvolle
jongerenbij nederlandseclubs te weinig
speeltijdkrijgen.Dus:de echtetoppers,die
in potentie over veel basistechnieken
speelervaring beschikken, zijn slechts
beperkt beschikbaar;de in Nederland
spelende talenten komen te weinig aan
bod.
Dit heeft ertoe geleid het project NBT op
een aantal punten aan te passen en te
verbeteren.
Gesprokenwordt van een z.g.
'drie-lagen-model',
te weten:
.
in aansluitingop het NJP regelmatiger gaan trainen met de nationale
jeugdselecties
('basketbal
l-school'),
.
een eredivisieteam,waarin jonge
talenten zich kunnen ontplooienen
('prospect
ontwikkelen
team'),
.
het team waar uiteindelijkalles om
draait,het nationaalteam.
T.a.v. het nationaledamesteamis - na
overlegmet diversebetrokkenen- besloten vooralsnogaf te zien van het voornemen om dat team in te schrijvenvoor de
europeseclubkompetitie.
PROSPECTTEAM
De NBB heeft dit jaar als twaalfdeteam in
de heren eredivisieeen opleidingsteam
voor talentrijkejongeren ingedeeld. Dit
team komt uit onder de naam OmniWorld
Almere.Het is een nieuwinitiatiefvanuithet
NBT-project.
Zoals tijdens het eerste jaar van het NBTprojectgeconstateerd
is, krijgende spelers
die in Nederlandhun basketball-opleiding
volgen onvoldoende mogelijkhedenom
zich te ontplooien.De 'trek'naar met name
de collegesin de VS is dan ook vaak een
jongereneen redelogische.Om talentuolle
lijk alternatief te bieden is een z.g.
prospect-teamopgericht,een team waarin
deze jongerenzich kunnen ontplooienen
groepvan dit
ontwikkelen.De belangrijkste
team vormt uiteindelijkook de basis van
het nationaalteam. Het prospect-teamtelt
niet de dragendespelers;die komenvooralsnoguit voor buitenlandse
clubs.
jongeren,
De talentvolle
die zowel voor de
extra trainingenvan 'het jeugdteamals het
prospectteamworden geselecteerd,ondertekenen een overeenkomstwaarin zii zich
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voor vier jaar aan het project verbinden.
Rond de leeftijdvan 22 jaar zijn de spelers
vrij om te gaan naar welke club dan ook;
hun opleidingis voltooiden jongeretalenten stromenin.
Het prospect-teamwordt aangevuld met
een aantalmeerervaren,dragendespelers.
Via gesprekkentussenvertegenwoordigers
van de gemeenteAlmere,de ontwikkelingsmaatschappijAlmada, NBT en NBB is
geblekendat Almereplaatsbiedt voor een
dergelijkteam. Dit in het licht van de ontwikkeling van indoorsportcentrumOmniWorld, dat als een van de meest vooruitstrevendein ons land mag wordengezien.
De basketballsportzou een van de vaste
bespelersvan dit centrum kunnen zijn.
Aanvullend
zoudener in Almereook mogelijkhedengecreëerdkunnen worden voor
('basketb.v. het jeugd-opleidingsproject
ball-school'), alsmede centrale (zomer)
trainingenvan de nationaleselecties.
De nieuweclub komt met financiëlegaranties van de gemeenteAlmereuit onder de
naam OmniWorldAlmere en staat onder
technischeleidingvan de assistent-bondsnog
coach.Zolang het indoorsportcentrum
niet bestaat maakt de gemeente de
bestaande sporthal Waterwijk vrij voor
basketball.
KRANT'FACE.TH
E-BASKET'
NBB.LEDEN
Facethe Basketis sinds 1 januari1997het
officieelorgaan van de NederlandseBasketballBond, dat vier keer per jaar gratis
Basketnaaralle ledenvan de Nederlandse
ball Bond (ca. 45.000)wordt gestuurd.Met
de uitgavehoopt de NBB haar leden extra
van dienst te zijn, door hen te informeren
over activiteitenvan de bond en over ontzowel in
wikkelingenop basketballgebied
Nederlandals daarbuiten.In combinatie
met de BasketballCard heeft de NBB de
verwachtingop termijnook de ca. 400.000
beoefenaarsbuiten clubverbandte bereiken.
Per 1 januari1998is BrouwerMediauitgever van de ledenkrantFace the Basket.In
1997werd Facethe Basketin eigenbeheer
uitgegeven.Het trajectwerd toen begeleid
uitgevers(productie)
door Bakker/Groenink

Beidebedrijen VWU Uitgevers(acquisitie).
ven zijn vanaÍ 1 januari1998 geÍuseerden
hebben hun activiteitenvoortgezetonder
de naam BrouwerMedia.In die vorm heeft
BrouwerMediazich vanaf 1 januarigericht
op het gehele uitgeeftrajectvan Face the
Basket.
Lezersonderzoek
De lezers van Face the Basket geven een
ruimevoldoendeaan Facethe Basket.Dat
is een van de resultatenvan de enquête
onder de lezersvan Face the Basket,die
werd gehoudenin november1997.Hieruit
kwam naar voren dat 95% van de basketballers de artikelen goed tot zeer goed
beoordeelt.Ook de hoeveelheidinformatie
wordt positiefgewaardeerdmet voldoende
(43"/")tot goed (49%). Bijna 94o/ovan de
lezers wil Face the Basket graag vaker
ontuangendan vier keer per jaar.
De antwoorden van deze groep lezers
leverdevoor de NBB, uitgeveren redactie
een schat aan gegevensop, onder meer
de hiervoorgenoemde cijfers.Aardig bijvoorbeeldwas het verzoekvan een van de
lezers,die vroeg om een spelregeluitleg:
"Niet voor mij, maar voor de ouders van
nieuweleden".
Ook werd tijdens het seizoen 1997/1998
een onderzoekuitgevoerdnaar de kenmerken die jongens en meisjesin de leeftijdscategorie14-18bindt aan basketball.Deze
doelgroepis ook gevraagdwat ze vonden
van Face the Basket.Dit onderzoekbevestigt eveneenshet positieveoordeelover de
NBB-ledenkrant.
Van de leden leest bijna
94% 'Face the Basket' regelmatig, 32%
zelfs altijd. Volgens 44% geeft de krant
voldoende informatie,16% wil nog meer
weten. 42o/owil Face the Basket graag
maandelijksontuangen.
BASKETBALL
CARD
Per 01 mei 1998 heeft de NBB, via de
verenigingen,de NBB-carduitgegevenaan
al haar leden. De houder van deze card
krijgt onder meer kortingen op allerlei
en - activiteiten.Zo
basketballproducten
ben je automatischverzekerd,ontvangje 4
keer per jaar de ledenkrantFace the Basket, krijg je kortingenbij interlandwedstrij-

Jaarverslag1997-1998

den en het All*StarGalaetc.
Door middel van deze card wenst de NBB
de servicenaar leden te verbeteren.Daarnaast is er de overtuigingdat de (financivan deze
eële)voordelenen mogelijkheden
aancard andere basketballbeoefenaars
spreekt.
De card is in het algemeengoed onUangen. Met name de aandachtdie de NBB
kan geven aan de individueleleden wordt
op prijsgesteld.
Het spreekt voor zich dat het succes van
in de loop van komend
de basketballcard
seizoenzal moeten blijken.De ledenkrant
"Face the Basket"wordt gebruiktom alle
informatieover de card over te brengen.

Het op te leveren produkt bestaat uit programmatuur(lSS), bijbehorendedocumentatiealsmedeuit begeleidingen ondersteuning bij invoering.

AUTOMATISERING

ln de projectplanningwordt gewerkt met
mijlpalenwaarvande eersteis gerealiseerd.
Naar verwachtingzal de opleverlngplaatsvinden op 1 januari 1999. De periode1
januari1999tot 1 juni 1999wordt gebruikt
als test en aanloopÍase.

Nadat de AlgemeneVergaderingvan 22
november1997het voorstelvan het Bondsbestuur tot automatiseringvan leden- en
heeft aanvaardis op
wedstrijdadministratie
23 december1997 de overeenkomstmet
WisseQAffowie
ondertekend.
de leverancier

De projectorganisatie
bestaatuit een stuurgroep, een projectgroep,een realisatiegroepen test-en implementatiegroep.
De stuurgroep wordt gevormd door de
l&A en penningmeebondsbestuurfuncties
De projectster en de vijÍ rayonvoorzitters.
groep bestaatuit de BCAen de leverancier.
en de
De Ieverancieris de realisatiegroep
bestaatuit de
test- en implementatiegroep
medewerkersvan BCA en NBB. De leverancier voertzelÍ ook uitgebreidetests uit.

ft.afr
frrc
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De ingebruikname
zal eerst dan plaatsvinden. Eerderop te leverenonderdelenals
b.v. ledenadministratieen bijbehorende
zullen in een
communicatieprogrammatuur
vroegtijdigstadiumkunnenworden getest.
Er is rekeninggehoudenmet een periode
van schaduwdraaien.
Voorde zomer1998is gestartmet een test
en uitlegbij een aantalrayonsen verenigingen.
Er wordt bewustgekozenhet ledenbestand
volledigopnieuwin te voeren.Doordatdit
naar verwachtingzo dicht mogelijkaan de
bron plaatsvindtwordt het werk verricht
doorvelehanden.
van het |SS-pakketzal
Na ingebruikname
het huidigebasketballpakket
buitengebruik
wordengesteld.
De leverancier
zal het onderhoudverzorgen
met ingangvan 1 juni 1999.Dit onderhoud
vanÍoutmeldingen.
is inclusieÍafhandeling
De leverancierbeschikt over uitgebreide
Iiteiten.
helpdesk-faci
Het lSS-pakketis volledigmillennium-bestendigen voorbereidop de komstvan de
Euro. Met de communicatieprogrammatuur
wordt gebruikgemaaktvan de mogelijkheden van E-mail.Uitgebreidgebruikvan het
Internetwordt vooralsnogdoor de stuurgroepniet als prioriteitgezien.
De kosten van het project worden grotendeelsgedragendoor de NBB en de rayons.
Verenigingenworden in de gelegenheid
gesteldhet produktaan te schaffen.
In de najaarsvergadering
zal de prijs per
licentievoor de verenigingenworden vastgesteld.
Voorgesteld
wordtom verenigingen
die hun
ledenadministratie
door het rayon laten
gaan
uitvoerenvoor deze diensfuerlening
gebruiksmogelijkheden
betalen.Geziende
wordt
van het pakketvoor de verenigingen
er van uitgegaandat dit niet veel zal voorkomen.

FIBA STANDING CONFERENCEFOR
EUROPE1998
Van 15 tot en met 18 mei 1998 waren alle
Europesebasketballbestuurders
te gast bij
de NBB tijdens de 43e FIBA Standing
ConferenceÍor Europe. Een record-aantal
van 49 nationalefederatiesmet 108 gedelegeerden namen deel. Nederland werd
vertegenwoordigd door Jan Berteling
(FIBA-bestuur),
Piet Brouwer(NBB-bestuur)
De confeen PeterNotten(NBB-directeur).
rentieis georganiseerd
in het kadervan het
50 jarig bestaan en vond plaats in het
Schipholhotel in Amsterdam.De uitvoering
lag in handen van het bureau Herweijer
Advies& Bemiddeling.
Tijdensdezejaarlijksevergaderingstonden
ondermeerde verkiezingenen spelregelwijzigingenop het programma.
Jan Bertelingis tijdens de FIBA Standing
ConÍerenceherkozen in het bestuur van
FfBA-Europetot en met het jaar 2002. De
franse oud-scheidsrechterYvan Mainini
volgde de SpanjaardErnesto Segura de
Lunaop als voorzittervan FIBA-Europa.
Na afloop van de verkiezingen,
tijdens de
door de NBB aangebodenreceptiein het
SFB-gebouwte Amsterdam,spraken de
onlangs aÍgetreden bondsvoorzitterFrits
van NOC*NSF,
Brink en de vice-voorzitter
gezelschap
Jan Loorbach,het international
toe.
De NBB heeft getrachtmet deze conferentie ons land beter op de internationale
basketballkaart
te zetten:"Nederlandis niet
groot, maar organisatorischsterk en betrouwbaar. De SO-jarigebond werkt hard
aan zowel de basis als de top. Van die
kennisen ervaringkan de FIBAprofiteren",
aldushet bondsbestuur.

zal in de NBB publiNa de zomervakantie
caties veel aandachtworden besteed aan
voorlichtingen inÍormatieover het ISSpakketen de invoeringervan.
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Het hoogtepuntvan de festiviteiten
rond het
vijftigjarigbestaanvan de NBB vond plaats
op 21 februari1998.Toen werd in Ahoy'
Rotterdamhet jaarlijkseNBB All*StarGala
gehouden.Een uniekeambiancemet veel
show en spektakelmaakten het Gala tot
een succesvolevenement.En iedereenwas
er bij: jong talent,goud van oud, (rolstoel)basketballers, bestuurders, sponsors,
scouts, basketballverslaggevers,
artiesten
groot
en natuurlijkeen
aantalenthousiaste
supporters.
Het dagprogramma
begonom 11.00uur in
de Maashalmet het Jump for Joy festival,
dat voor iedereentoegankelijkwas. Onderdelenvan dit festivalwarenclinics,drietegen-driebasketballen de finalesvan het
nationaledrie-tegen-drie
evenementwaarvan de voorrondes in september 1997
werden gehouden.Net als andere jaren
werdenop een speciaalaangelegdcenter
gespeeld.Ruim3000
courtde bekerfinales
bezoekerskwamenoverdagdit 'spectacle'
bezoeken.
Uitslagenbekerfinales:
Bekerfinale
Rolstoelbasketball
:
SC Antilope- Arrows'81
Bekerfinale
MeisjesJunioren:
BV Leiderdorp- TwenteDragons
Bekerfinale
JongensJunioren:
BV Leiderdorp- DAS

62 - 36
73 - 30
39 - 64

Om 17.30ging in het Sportpaleishet Ricoh
All*Star Gala van start. Het programma
begon met de dames All*Star Game. De
twee All*Star teams, Noord-Oosten ZuidWest werden evenals vorig jaar gekozen
door speelstersen coaches. De wedstrijd
werd gewonnen door de speelstersvan
Zuid-Westmet 78 - 88 (34-40).De MVPvan
de wedstrijd,gekozen door vertegenwoordigersvan de pers, was Estherv.d Bosch
van BV HooÍddorp.Aansluitendzorgdende
bandledenvan de RotterdamseR&B groep
Replayvoor een swingendoptreden.
Na deze vrolijke klanken was het tijd voor
de BLG-three-point-shooting
contest. Bij
ging
finale
dames
de
tussenClaudiaStraub

(Jolly Jumpers) en Sonya Raaymaakers
(Nuva).ClaudiaStraubwon met 15-13.Bij
de herenwas de geblesseerde
MikeVreeswijk (RZG/Donar)de driepuntkoning.
Hij
won de finalevan Marcode Waard(Libertel
Dolphins)
met 20 - 11.
In voorgaandejaren werden bij de heren
ook altijd twee All*Starselectiesgekozen,
echter,vanwegehet jubileumwerd dit jaar
deelgenomendoor het Nationaalheren
team. Zij kwamen uit tegen de United
Nations Stars, een team van de beste
Nederlandsespelers,voor zoverdeze niet
"Oranje" voorkomen. Een aantrekkelijk
wedstrijd die gewonnen werd door de
UnitedAll*Starsmet 79 - 86 (40 - 47).Chris
McGuthrie(ldetrading)werd verkozentot
MVP van de wedstrijd.Na een spetterend
optreden van CB Milton werd het Gala
afgesloten met de spectaculaireEneco
Slam Dunk contest, die werd gewonnen
door ChrisMimmsvan Den Helder.
SEIZOENPRIJZEN
RICOHALL*STARGALA
De seizoenprijzenziin bepaald door de
stemmingvan spelers en coaches uit de
eredivisie.De vijÍ hoogstgeëindigde
spelers
zijn uitgekozenin het All*Starteam dames
en heren. Voor de rookie,arbitervan het
iaar, MVP en coach van het jaar geldt dat
degenemet de meestestemmen,zowelbij
de mannenals de vrouwenrecht heeftop
de seizoenprijs.Deze werden op de vloer
van het sportpaleisoverhandigddoor de
gouden volleyballcoach Joop Alberda,
inmiddelstechnischdirecteurvan het team
de mission voor de OlympischeSpelen
2000.
DAMESALL*STARTEAM
JildisPronk
Dr. Foots
MarteLinthout SneekhoutLions
Maret Lutterman NUVA
Ellis Hakvoort NUVA
AnnetKeur
BV HooÍddorp
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HERENALL*STARTEAM
TonyMiller
HansVerkerkKeukens
DonellThomas RZGlDonar
Jeff Chambers BS Weert
MarcelHuybens LibertelDolphins
BS Weert
John Smith
ROOKIE
- vrouwen:
MeredithPocorni/ BV HooÍddorp
- mannen:
RaoulHeinen/ RicohAstronauts
ARBITERVAN HET JAAR
- mannen:
Ton Rolvink
- vrouwen:
Bea Lie A Tjam
MOSTVALUABLEPLAYER
- vrouwen:
MarteLinthout/ SneekhoutLions
- mannen:
DoneflThomasI RZGlDonar

COACH VAN HET JAAR
- vrouwen:
Meindertvan Veen/ NUVA
- mannen:
Jan WillemJansen/ RicohAstronauts

En wat vond de pers van het
All*StarGala1998?
*

"Basketballleeftweer in Ahoy'.Spektakel, amusementen veel toeschouwers tijdens All*Star Gala" - Rotterdams Dagblad.

*

"GeslaagdBasketballgalain Ahoy"
AlgemeenDagblad

*

"All*StarGala in Ahoy' trekt duizenden. Feestduelpakt goed uit voor
- de Volkskrant
basketbalploeg"

$'*'_'1,:"o
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MN SPORT
TIJDBESTEDING
Sportersin Nederlandtussen12 en 79 jaar
bestedengemiddeld3,4 uur aan sport(incl.
reistijd).Dat is 2% van de beschikbaretijd,
oftewel7,syovan de beschikbarehoeveelheid vrijetijd,een toename met ongeveer
20"/"t.o.v. 1975, maar nauwelijksverschillend t.o.v.1985.Het gemiddeldaantaluren
'47
vrijetijdin die periodestabiliseerlrond
uur (SCP,TBO 1975-1995).
hebbenalle teamIn de periode1979-1995
sporten aan marktaandeel verloren ten
gunste van activiteitenals aerobicsffitness,
wandelen, zwemmen, fietsen en tennis,
voornamelijkals gevolg van de hogere
deelnamevan personenvanaf35 jaar. Het
marktaandeelvoor basketballdaalt daarbij
van 1,8o/o
naar circa 1,5o/oin 1983, stabiliseert daarna en mag zich de laatstejaren
Vm 1995 verheugenin een lichte stijging.
door
Met name bij basketballbeoeÍening
vrouwen zien we een terugval,terwijl het
algemenebeeldjuist is dat de man-vrouwverdeling bij sportbeoefeninginmiddels
gelijk is getrokken(Bron:SCP,AVO 19791995). AÍgelopenseizoen constaterenwe
een'inhaaltendens'(zie NBB-ledenontwikkeling).
Marktaandeelbasketballin spoftbeoeÍeningin NL
in NL 1979 1983 1987 1991 1995
sportdeelname
% algemeen
o/omannen
"Á vrouwen

59
62
56

66
69
63

% basketball
% mannen
oávrouwen

1,8 1,6
2,2 2,1
1,3 1,1

6s
67
64

66
67
65

65
65
65

1,5
2 ,0
1,1

1,4 1,5
1 ,8 2,O
1,1 0.9

bij basketball
% leeftijdsklasse
1112
6-11
67710
12-17
18-24
4433
1111
25-34
0000
35+
gem. leeftijdbasketb. 19
% NBB-basketballers33
7okompetitieballers 80

20
40
93

19
40
92

21
36
87

19
27
96

De verdelingnaar leeftijdsklasse
bevestigt
jeugdsport
dat basketballeen uitgesproken
is en door de jaren heen in die categoriën
juist marktaandeelwint. Ook hier valt de
stijgingin de jaren negentigop. Basketball
kent na de vecht- en verdedigingssporten
(18 jaar)de laagstegemiddeldeleeftijdvan
namelijk19 jaar; honkbal(20
beoefenaren,
jaar), handbal (21 jaar), korfbal (22 jaar),
hockey, paardrijdenen taÍeltennis(23 jaar)
volgen.De gemiddeldeleeftijdbij volleybal
- de grootstezaalsport- bedraagt30 jaar.
Van alle basketballersis 27% lid van een
NBB-vereniging;
tien jaar geledenwas dat
nog 4O%. Omgerekend zou het aantal
in ons land circa
basketballbeoefenaren
170.000 bedragen, gelijk aan het aantal
hockeyers bijvoorbeeld.Basketballis in
clubparticipatieveruit de laagst scorende
teamsport na achtereenvolgenshockey
(80%),korfbal (73%),voetbal (68%),handbal (64%), volleybal (47%), zaalvoetbal
(43%),honkbal(39%).Hier laat zich mogelijk de opkomstvan het pleintjesbasketball
zien; dat leidt weliswaartot meer basketballbeoeÍeningmaar niet tot binding aan
een vereniging.Dat dit alleste makenheeft
met het aanbod van de basketballclubs
blijkt uit de stijging van het percentage
NBB-ledendat deelneemtaan kompetitie
en training, van 8O"/"naar 96% ! Geen
als dat
sportaanbodis zo kompetitiegericht
Volgerszijn: handbal
van basketballclubs.
en voetbal(elk 95%),hockey (94%),korfbal
en honkbal (elk 90%), zaalvoetbalen volfeybaf (84Y").
Bovenstaandeondeaoeksresultatenrechtvaardigende stellingdat basketballin ons
land een grote groeipotentieheeft, mits
verenigingen
er met hun aanbodvoldoende
op weten in te spelen. Tevens wordt hier
ondersteuninggevonden voor initiatieven
als dat van de BasketballCard.
Uit het Summo-ondezoek1994 blijkt dat
14% van de 13+ers interesseheeft in basketbaff(1.800.000personen),terwijl3,25"/"
deze sport zelt beoeÍent, circa 400.000
personen.Ruim 1oo/o
daarvanis lid van de
NBB. 63o/"van de beoeÍenaarsis afkomstig
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uit 4- oÍ S-persoonshuishoudens,
tenrvijlde
interesse-groep
vooralbij 3- en 4-persoons
huishoudenste vinden is (52%).Driekwart
van de beoeÍenaren
is 19 jaar of jonger.
De interessein de basketballsport
bestaat
jarigen,
vooral bij 13- tot 40
maar is het
grootst in de groep tot en met 24 jaar
(45%).Het opleidingsniveau
van zowel de
interesse-groep
als de spelendegroep is
boven het gemiddelde;bijna 60% heeft
MBO-niveau
of hoger.
Van de beoefenarenis bijna 70% studerend;de interessegroep
is vooralwerkzaam
(40%)of studerend(35%).Het inkomensniveau van deze interessegroepis 70%
modaal en hoger; bij de spelers is dit
bedrag 60%.Zowel voor interessegroep
als
spelendegroep ligt het aantalkostwinners
onder het gemiddelde;de helft van de
interessegroep
en 20"/ovan de spelers.
Jeugdgerichtheidvan de sport
Diegenendie blijvensporten,sporten
steeds
meer - blijktverder- terwijler anderzijds
meer jongeren de sportvereniging
de rug
toekeren, vooral dan wat trainingen en
wedstrijdenbetreft."Dit houdt waarschijnlijk
verbandmet de drukke levensfasewaarin
deze groep zich bevindten de grote concurrentiein de vrijetijd",stelt professorPaul
de Knop in het NKS-debat'Jeugdgerichtheid in de georganiseerde
sport' (Tilburg,
18 juni 1998):"Wathier mogelijkerwijs
aan
de orde is, is of het aanbod van de sportvereniging nog wel in voldoende mate
aansluit bij de belevingswereldvan de
jongeren.Een belangrijkeen nu actuele
discussie.Jeugdsportheeft nog nooit zo
hoog gestaan op de politieke agenda.
Vooralde onderlingerelatietussensporten
lichamelijkeopvoedingzijn het onderwerp
van beleid.Dit is trouwensniet alleen het
geval in Nederland,maar ook in tal van
landenwereldwijdwaar 'Bridgingthe gap'
bij uitstekis".
de sportdoelstelling
Scholierensport
Uit zijn onderzoekblijktniettemindat sport
voor onze jeugd - na gezin en school
het derde opvoedingsmilieu
vormt.Scholieren hebben altijd al het meestedeelgenomen aan trainingenen kompetities,maar
tussen 1979 en 1995 heeft zich binnen

dezegroep wel een daling voorgedaan;bij
van 64% naar 60% en bij
basisscholieren
middelbarescholierenvan 771"naar69o/".
Uit onderzoekvan de gemeenteArnhem
blijkt dat basketballbehoorttot de sporten
die het meest in trek zijn. Veldvoetbal,
zwemmen,aerobic/fitness
en tennis gaan
basketballdaar voor; tafeltennis,trimmen/
joggen, badmintonen zaalvoetbalvolgen.
Zeventigprocentsport met enigeregelmaat
buiten schooltijd;vier procent doet helemaat nietsaan sport.
De belangrijkste
redendie Arnhemsescholierenopgevenom met een sport te stoppen zijn: 'geen zin meer' en 'een slechte
sfeer'.Het argumentdat een sport te duur
is komt pas op de derde plaats(Gelderlander 8 september1997).
Basketballis de populairstesport onderde
vaderlandseschooljeugd.Dat is het opvallende resultaatvan een grootschaligjongerenonderzoek,waarvan het veldwerk in
april, mei en juni 1994 heeft plaatsgevonden onder 2.4OOjongeren 13+ (48o/ojongens, 52%meisjes).
Als redenenom mee te doen met schoolsport worden met name gezelligheid(leuk)
en de omgangmet medeleerlingen
op een
andere wijze dan binnen de school
genoemd. Als redenen om niet mee te
doen, noemtmen met name ziekte/blessures, saaiheid,slechte organisatie,tussentijds wachtenen het feit dat men lievervrij
is en wat andersdoet.
Op scholenwaar geen sportdagenworden
gehouden (27o/o)blijkt het animo voor
sportenlager te zijn dan op scholenwaar
reedseen sportaanbodis: onbekendmaakt
onbemind.
Uit de antwoordenop de vraag naar de
populairstesportenvalt de volgendetop-20
te maken:
1 basketball 44%
2 voetbal
43%
3 volleybal
41%
4 fitness
36%
5 zwemmen 34%
6 honkbal
31o/o
7 vechtsporten 23o/o
8 tafeltennis 20%
t hockey
19%
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

18%
atletiek
touwtrekken 16%
13o/o
handbal
wielrennen 10%
schermen 9%
5%
tennis
watersport 3%
badminton 3o/o
3%
aerobics
paardrijden 2o/o
anders

Gevofgen 24-uurs economie
In het kader van de discussieover gevolgen van de 24-uurs economie voor de
samenlevingheeft NOC*NSFde KU Brabant ingeschakeldom hiernaaronderzoek
te verrichtenvoor de sport. De conclusie
van de arbeid voor
luidt dat Ílexibilisering
de georganiseerdesport beperkte gevolgen heeft.Er doen zich echter problemen
die te makenhebben
voor bij basketballers
werktijden,weinig zegmet onregelmatige
genschap hebben over de arbeidstijden
(b.v. kunnen ruilen) en steeds op korte
termijnuitsluitselkrijgenover die arbeidstijden. Daarnaastondervindenmensendie te
maken hebben met arbeid op gespreide
in hun sportdeelname.
tijden,beperkingen
moetenzich realiseBasketballverenigingen
ren dat er toch al sprakelijktvan een terugvoor het deelnemen
lopendebelangstelling
aan langdurigekompetities,hetgeendoor
dit soort ontwikkelingenalleen nog maar
versterktwordt. Met het sport-en kompetitieaanbod en overige aanbiedingsvormen
wordt basketballclubsgeadviseerdin te
spelen op nieuwe wensen en behoeften
van sporters.

Seizoen

Leden
'verschil'

1989/1990
1990/1991
1991/1992
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998

+ 1760
-4
+ 788
+ 2815
+ 1520
- 784
- 2537
- 3220
+ 2515

'verschil'in percentage
+4
* 1,8o/o

+ 6,3 Y"
+ 3,2 o/"
- 1 , 6y o
- 5,3 0/o
-7
%
o/o
+6

o/o

96197

97198

+l-

Senioren

18.694

18.792

+ 98

+0, 5

Junioren

5.327

6.572

+1245

+23

Kadetten

5.993

5.797

196

-3

Passerel- 5.236
len

5.723

+487

+9

7.109

7.980

+871

+12

Mini's

Opmerkelijkis dat de ledenwinstvoor een
belangrijkdeel wordt bepaald door een
toenemend aantal vrouwen dat de
basketballsportbeoefent. Op het totaal
aantal dames werd dit jaar een winst
geboekt van 8% terwijl bij de heren een
stijging van 5% is vastgesteld.In Rayon
Noordzijn relatiefde meesteleden bijgekomen, zowel bij de dames als de heren is
daar een winstvan 12o/"geboekt.
Rayon

Totaal +/97198

man

vrouw

Noord

+ 12%

+ 12%

+ 12 %;o

West

+9%

+7Yo

* 12 "/o

BESTAND
KKELI
NGENNBB-LEDEN
ONTWI

NH

+ 97"

17"/o

+ 12%

Het ledentalvan de NBB is voor het eerst
sinds drie jaar gestegenen wel met zes
procent.
Behalvebij de kadetten
, zijnop alle niveaus
stijgingenvan het aantalledente zien. Met
name bij de juniorenen de mini'szijn relatief veel leden bijgekomen.Ook vorig jaar
werd bij de mini's grote winst geboektwat
in ieder geval bevestigtdat er toekomstis
voor de teamsportbasketball.

Zuid

+ 2%

t1o/"

* 5o/"

Oost

+1"/"

*1o/"

+1%

In de jaren zeventig,toen in ons land vele
sporthallengebouwd zijn, is de NBB gegroeidvan 10.000naar ruim 40.000leden.
Vanaf 1980 stokte die groei. Tussen 1984
en 1989vertoontde NBB-ledenontwikkeling
zelÍseen lichtedaling.Sinds 1989zien we
weer een ledentoenamevan 42.000 naar
49.000 leden in 1994. Vervolgensstabili-
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seert dit aantal mede dankzijde deelnemers aan de Pepsi Play Offs.Daarnadaalt
In het seizoen1996/1997
het ledenaantal.
zijn plannen ontwikkeld voor wat betreft
In het afledenzorgen verenigingsservice.
gelopen seizoen zijn deze plannen uitgewerkt en zo werd in mei 1998 bijvoorbeeld
waarde BasketballCard geïntroduceerd,
van
mee ook niet-ledenvan de activiteiten
De effecten
de NBB kunnenmeeprofiteren.
hiervan kunnen nog niet worden vastgesteld.
Dit jaar noteren we een record-aantal
mini's, zowel in absoluteals relatievezin
wordt het 'Dream Team'-jaar (1992 en
1993)overtroffen.
De jeugd neemtde toenamevan het NBBledentalvolledigvoor haar rekening.Het
aantalseniorenstabiliseert.
Op deze en volgende pagina'swordt vra
een aantaltabelleninzichtgegevenin het
bestand.
NBB-leden
Seizoen
'69l'70
'731'74
'761'77
'80/'81
2

Leden

10.000
20.000
30.000
40.000
50.000

Seizoen Totool
t95v52
t954/55
1959/60
t96tt62
1963/64
1966t61
1967t68
1968t69
1969/70
t9'70/7t
t97| t72
t972/73
t973/74
t974175
t975t76
1976t71
t977/78
1978/79
1979/80
1980/81
t98l/82
1982t83
1983/84
1984/85
1985/86
t986t81
r987l88
1988/89
1989/90
t990t9t
t99v92
1992/93
tee3/e4
t994/95
t995t96
1996/9'7
t997/98

Jeugd* %

Senioren

37_55
4532
4230
52r0
6325
1944
4962
863s
5560
993'/
6228
10632
6398
12223
tt3l
t5676
8167
17780 r0 r 86
2t070
r078s
23804
l 1426
261t6
12272
13403
30032
14622
33363
3-5030 t5440
r7r30
38620
4 r,s90
t8443
43476 19179
43546
20423
44585
21546
220t0
43758
42815 2t624
41901
22339
41882
20532
42t21
20644
43881 22423
43877
22304
44665
22020
41480 2l-503
20992
49000
482t6
205t6
21442
45679
t8794
42459
18902
44974

63

2982

u

30ts

63
60
58
-56
-5-5
51
48
46
45
44
44
44,5
44.3
4-5,5
469
48.3
50.3
50,5
53,3
49,1
49.0
5l,l
,s0,8
49,3
45
43
42,s
41
44
42

Mini's %

JI

36
3709 37
4234 40
5086 42
6 t 4 l 39
6797 4 t
9432 45
l 1090 46,6
t 2 2 r 6 45,7
13940 46
t5600 46,6
16410 46,9
17727 45,7
18841 45,1
19584 45,0
t9459 44,7
| 9585 43,9
1 8 6 2 1 42.6
t1677 4 t , 3
r 5 6 5 7 37.4
t6829 40,I
165r l 39,2
t 6 4 2 1 37,4
16379 37,4
r 6 5 1 6 37
18649 39,5
20497 4 2
21331 44,2
18368 40,2
165-s6 39
18092 40

768
797
853
1208
2228
2689
3t4l
3180
3763
4306
4tt3
3664
3454
3127
3514
3905
452t
4966
5037
5t94
6t29
7328
7 5 1l
6369
5869
7109
7980

-s
4
4
5.4
8,3
9
9,4
9,1
9,8
10,6
9,5
8,4
7,8
1,1
8,2
9,3
10,8
I1,8
l l,5
l l,8
t3,7
15,5
15,3
13,2
12,8
rl
18

* vanaf l97l/1972 e.rclusiefmini's

Jaarverslag1997-1998

LEDENOPBOUW
PER30 JUNI1998
Aspiranten Mini's

Totaal

469
171

451
168

665
185

3.318
1.241

596

640

619

850

4.559

RayonN-Holland
2.369
. man
. vrouw
1.347

821
355

619
272

643
230

1.317
415

5.769
2.619

Totaal

3.716

1.176

891

873

1.732

8.388

RayonWest
. man
. vrouw

4.O49
1.820

1.405
574

1.229
514

1.234
445

1.561
453

9.478
3.806

Totaal

5.869

1.979

1.743

1.679

2.O14

13.284

RayonOost
. man
. vrouw

2.093
994

1.094
359

775
253

732
276

775
225

5.469
2.107

Totaal

3.087

1.453

1.028

1.008

1.000

7.576

Rayon Zuld
. man
. vrouw

3.018
1.248

982
386

1.084
411

1.167
377

1.800
584

8.0s1
3.006

Totaal

4.266

1.368

1.495

1.544

2.384

11.057

Rayon

Senioren Junioren Kadetten

Noord
. man
. vrouw

1.271
583

462
134

Totaal

1.854

110

NBB-leden

Totaal

18.792

5.797

6.572

5.723

44.974

Ledenbestandper 30 juni 1998

Aantal clubs
1997

1998

Rayon

Senioren

Jeugd

Mini's

Totaal

45

45

Noord

1.854

1.255

850

4.559

86

79

Oost

3.087

3.489

1.000

7.576

87

87

N-Holland

3.716

2.940

1.732

8.388

111

110

West

s.869

5.401

2.O14

13.284

105

105

Zuid

4.266

4.407

2.384

11.057

434

426

NBB-leden

110
44.974

Totaal

18

7.980
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TEVREDEN
JEUGDLEDEN
Jeugdledenhebbenplezierin basketball
en
zijn tevredenover de basketballverenigingen. Ze willen echter wel diverseren Írequentermet basketballbezigzijn.Voor een
(bijv.pleintjesbauitbreidingvan activiteiten
sketball,toernooiene.d.) willen ze zelfs
extrageld uitgeven.
Dit zijn een aantal bevindingenuit een
van jeugdonderzoeknaarde tevredenheid
ledenoverdiverseaspectenvan basketball,
basketballverenigingenen de NBB. Dit
onderzoek werd gedurende het seizoen
1997/1998uitgevoerddoor Juliet Fransen
in opdrachtvan de Universiteit
Utrecht.
worden
dient
aandacht
te
besteedaan
Ook
de verbredingvan scholen-en pleintjes
basketball.Er bestaat grote behoefteaan
deze activiteiten.Het zijn actíviteitenwaar
men voor het eerstmet basketballin aanraking komt en daarom belangrijkvoor het
aantrekkenvan nieuweleden.
De waarderingmet betrekkingtot de organisatievan de vereniging,de activiteiten
en
gezelligheid
gemidkomt uit op een 7
de
deld.
Meisjesgeven als reden voor het kiezen
van een verenigingals voornaamstereden
de gezelligheid
binnende vereniging.
Jongensvindengezelligheid
ook een belangrijke redenmaardaarnaastgevenzij ook een
hoge waarderingaan het kompetitiespelen
binnen een verenigingen het daarmee
samenhangende
aspectvan presteren.
Verdervinden meisjesook vaker"ontspanning" en "beoeÍeningdoor vrienden/familie"
een belangrijkeredenom lid te wordenvan
een bepaaldevereniging.
Negatieveaspecten van een vereniging
vindtmen de verplichtingen;
tafelen,fluiten,
bardienstetc. Daarnaastworden bijv. te
weiniggezelligheid,
hogecontributie,
slechte organisatie
etc. als negatiefervaren.Ook
worden soms de wedstrijden (het verre
reizen,onsportiefgedrag en scheidsrechters) en de trainingen (verplicht,slecht
opgebouwd)als nadeligervaren.
reden om te gaan basketDe belangrijkste
jongens
met name het actieballenis voor
elementin de sport. Daarnaastgeldt voor
jongensdat basketballeen populairesport

is en dat je het buitenop een pleintjekunt
beoefenen.Voor meisjesgeldt als belangrijkstereden voor deelnamedat basketball
een teamsportis. Daarnaastdoen meisjes
aan basketballom te werkenaan de conditie.
geeft
Ruimdriekwartvan alle respondenten
aan meerte willen basketballen
dan dat ze
nu al doen. Meisjes willen vooral meer
trainen.Jongenswillen zowel meer trainen
als wedstrijdenspelen.
NBB activiteiten
als 3-tegen-3toernooienen
pleintjesbasketball
worden positiefervaren.
Ook vindende ledende activiteiten
van de
club zoals toernooien,Íeesten,kampenen
clinicsbelangrijk.
Men vindthet nieterg om
daar iets voor te betalen,mits het om een
acceptabelbedraggaat en het een interessanteactiviteitis.
Concluderendkan worden gesteld dat de
jeugdledenvan de NBB veel plezierbeleven aan basketballen over het algemeen
tevreden zijn. De onderzoeksresultaten
gevenwel aan dat het huidigeaanbodvan
basketballniet als voldoendewordt ervaren. De NBB-jeugdleden
blijkendus tevreden, maarnog lang nietverzadigd.
SPORTIS HANDEL
Sport begintzich ontegenzeggelijk
te profileren als een maatschappelijke
hoofdzaak.
Het geld dat ermee gemoeid is, de aandacht die de mediaeraanbestedenen niet
in de laatsteplaatsde massaleconsumptie,
zorgen er in onderlingesamenhangvoor
dat sport de volgendeeeuw ingaatals een
volwaardigonderdeelvan de economie.
Het overkoepelend
orgaanvan de internationale sportorganisaties
GAISFheeft recent
berekenddat de internationale
sportbrangezamenlijke
che in 1997 een
omzetheeft
van 213 miljardgulden.Dat is de optelsom
van recettes,televisierechten
en sponsoring
van grote internationaleevenementenen
projecten.Het topje van de ijsberg;alles
wat er wereldwijdaan geld omgaat in de
nationalestructurenop een bescheidener
niveau, is bij die berekeningbuiten beschouwinggelaten.Zoals bijvoorbeeldde
500 miljoenguldenwaarmeehet bedrijÍsleven de nederlandse
sportjaarlijkssponsort.
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En de 400 miljoengulden aan kantine-inkomsten in de vaderlandseamateursport,
en
de 1,2 miljardgulden aan contributies
van beoeÍenarenen de 1,8
inschrijÍgelden
Alleen
miljard gulden aan overheidssteun.
in Nederlandhebben we het dan al over
een 'micro'-economievan zo'n 4 miljard
gulden.
En dan zijn we er nog niet. Daar zijn bijvoorbeeldde handel in sportkledingen
schoenenen de reizen.Als er naast telecommunicatieéén bedrijÍstakbezig is de
wereldtot een 'globalvillage'te maken,is
het wel de sport. Wanneertijdens het WK
voetbal 12.000 Japanners naar Frankrijk
reizenom gedurendenegentigminuteneen
van hun nationalevoetbalvoetbalwedstrijd
team tegen Argentinië te aanschouwen,
kijkt niemanddaar nog van op. Maarhet is
een treffendbeeldvan de ontwikkeling.
AÍstandenlijken er steeds minder toe te
doen. Het is niet denkbeeldigdat over
'(coast-toenkele jaren naast europese
coast) clubkompetitiesmet spelers van
door elkaar,ook de
allerleinationaliteiten
kompetitieseen Íeit
eersteintercontinentale
zijn.Wantin veel sporten - zoalsamerican
Íootballen basketball- is dringendbehoefte aan uitbreidingvan de markt.Neem de
NBA, het bedrijfdat de amerikaanseprofis
kompetitierunt.Naastde televisierechten
merchandisingde belangrijkstebron van
inkomsten.De verkoopvan shirts,caps en
andere paraÍernaliais een industrie op
zichzelt.Maar wel een die op dit moment
binnen VS en Canada kampt met een
verzadigingvan de markt. Dus wat is er
logischerdan de materialenmet opdruk
'Pacers'vervolvan de 'Bulls','Hornets'en
gens in Europa en Azië uit te venten ?
Vergelijk de komst van de Amsterdam
Admirals in het american Íootball. Ook
hebben belang
sponsorsen adverteerders
het biedt hen
bij deze gebiedsuitbreiding;
'spelenderwijs'
toegangtot nieuwemarkten.
Zo is sport geëvolueerdvan een van
oorsprong recreatieÍen sociaal tijdverdrijf
om verentertainment,
naar internationaal
geëxploivolgens te worden ontdekt en
En nu
teerd als communicatiemedium.
staanwe aan de vooravondvan de volgende doorbraak: sport als kapitaalgoed.

Kleinschalig,
bijvoorbeeldin de vorm van
commercieelgeëxploiteerdebuitenveldjes
of squash-centraoÍ het met allerleieigendomsvarianten
stichtenvan golfbanen.En
grootschalig,variërendvan televisierechten
en licentiestot het uitgevenvan aandelen
en het producerenvan nieuweevenementen. Sport is met andere worden 'handel'
geworden.
EigenaarJerry Reinsdorfvan de Chicago
Bulls kan bogen op een rendementvan
duizendprocentin ongeveertien jaar, een
resultaatdat voor een aanzienlijkdeel moet
worden toegeschreven aan superster
Michael Jordan. Jordan is inmiddels zelt
een merk geworden.In ondergoed,reukwater en natuurlijkschoenen;dit jaar verscheen de dertiende editie van de 'Air
Jordan'; hij wordt in de toekomst een
merk van Nike.
afuonderlijk
(SaÍe,juni 1998)
TELEVISIE
In Europa is voetbal met afstand de aantrekkelijkstetelevisiesport,gevolgd door
Formulel, tennis, atletiek,boksen, basketball, wielrennenen skiën.Voor Nederland
becijferdeTSM de rangorde van kiiktijd
naar sporten. De kijktijd wordt bepaald
door de TV-minutente vermenigvuldigen
met het percentage kijkdichtheid.TSM
geefthet volgendebeeld:
rang

sport

1996/1997 1995/1996 +lincl. O.S.
incl. EK-voetbal

1
2
3
4
5
6
7
I
I
10
11
't2

voetbal
wielrennen
schaatsen"
tennis
atletiek
basketball
volleybal
hockey
honkbal
zwemmen
paardensport
ijshockey
autosport
turnen
boksen

2.482
1.153
624
556
321
153
102
96
88
63
54
48
46
46
33

13
14
15

* = incl. ElÍstedentocht
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2.587
1.171
411
541
231
103
82
92
96
43
45
51
49
42
43

++
+
++
++
+
+
++
.+

NBB MEDIA-CONTRACT
MET NOS
In het tweedejaar van het vierjarigemediacontractdat de NBB heeftgeslotenmet de
NOS is vastgestelddat de NOS de verplichtingenv.w.b. volume zendtijd voor
Nederlandsbasketballniet waar kan maken. Naast deze vaststellingis door FEB,
NBB en NOS - onder begeleidingvan het
- gezochtnaar een
bureauSpaak&Wolzak
partijen
voor alle
werkbareoplossing.Resultaatis een aantalvan 926 minutenwedstrijdbeeldenverdeeldover 127 NOS-uitzendingen:843 minutenkompetitiewedstrijden (miv),56 minutennationaalteam en 27
minutenHBW.De langsteuitzendingbetrof
de play-offfinaleherentussen'Den Helder'
en 'Groningen',
die op 25 april 1998 Iive
door de NOS op TV werd gebracht (87
minuten,480.000kijkers).De beste kijkdichtheidis bereiktmet de samenvatting
(5
minuten)van de NBB-bekerfinale
op 15
februari1998 tussen 'Amsterdam'en 'Den
Helder' met 2.595.000kijkers (22%1.De
meeste TV-minuten(690) waren voor de
HBW op Canal+ maar met een kijkdichtheid van maximaal150.000.Hieorndereen
overzichtvan Nederlandsbasketballop TV
in de periode september 1997 t/m april
1998.

zender

mtn.

. NOS
. Canal+
. RTL

926
690
2

127
6
2

Totaal

1. 6 1 8

135

uitzendingen
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De HaarlemBasketballWeek is dit seizoen
voor de 16e en laatstekeer gehouden.Het
in
meest succesvollebasketballevenement
ons land is in Haarlem 'uit zijn jasje
gegroeid'.Redenvoor organisatiecomité
en
NBB om zich te oriënteren
op de mogelijkhedendit eventeldersonderte brengenen
verderuit te bouwen.In septemberbleek
dat Ahoy' Rotterdam daartoe de beste
kansenbood.
De NBB mag inmiddelszijn voornemen
voortzetten
om m.i.v.1998in de Kerstperiode een internationalebasketballweekte
organiseren in Ahoy' Rotterdam. Het
bondsbestuurkreeg hiervoorop 22 november 1997reedsgroenlichtvan de ledenvergadering. De stichting Sportinitiatieven
Haarlem(SSIH)- partnervan de NBB in
de stichtingHaarlemseBasketballWeek
wilde echter niet instemmen met deze
'week'in Rotterdam.
van de
Na heropening
gesprekken
met 'Haarlem'en zorgvuldige

afweging besloot het bondsbestuurop 7
april 1998 om via haar advocaatmr. Jan
Loorbachaan SSIH mede te delen,dat de
bond de overeenkomst
met de stichtingper
1 augustus1998 opzegde.Daarnaheeft
SSIHin juni 1998een kort gedingtegende
NBB aangespannen,maar de Utrechtse
rechtbanksteldeSSIHt.a.v.alle puntenin
het ongelijk.Dit betekentdat voor de NBB
de weg vrij kwam om in Rotterdameen
nieuwe week met topbasketballen entertainmentte initiëren.
Daartoe bereikten NBB en de stichting
RotterdamTopsportin juni voor de komende vijf jaar overeenstemming
over de organisatievan wat de HollandBasketballWeek
gaat heten. Frank Voskuilenis door het
stichtingsbestuuraangetrokken om het
organisatiecomité
te gaan leiden.De nieuwe HBW zal plaatsvindenvan 26 t/m 30
december in de nieuwe Scheldehalvan
Ahoy'.
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Op 15 juli 1997was het preciesvijftigjaar
geledendat de NBB werd opgericht.Tijdens een bijeenkomst in Elst waar
genodigden,
pers,bestuursleden
en medewerkersdit heuglijkefeit vierdenwerd het
officiëlestartseingegevenvoor een aantal
activiteiten
die gedurendehet jubileumjaar
werden georganiseerd.Die dag werd ook
het eersteexemplaarvan het jubileumboek
Jump Íor Joy uitgereiktaan oud-bondsvoorzitteren FIBA-bestuurslid
Jan Berteling.
Jump for Joy, springvoor je plezier,is het
motto dat de NBB aan het jubileumjaar
meegaf.Het geeft aan dat de bond niet
alleen vijftigjaar oud is, maar vooral ook
vijftig jaar jong. Het motto werd in een
apart logo vervat en gebruikt in diverse
publicaties
gedurendehetjubileumjaar.
Het jubileumboekdat vanzelfsprekend
de
titel Jump for Joy kreeg, belichtvooralhet
uniekekaraktervan de sport. Diversejournalistenen basketballspelers
blikkenin dit
boek nog een keer terug op de voor hun
onvergetelijkemomenten en periodes uit
de laatstevijftigjaar.
De activiteitendie gedurende het jaar
plaatsvondenwerden georganiseerddoor
de jubileumcommissie,
die was ingesteld
door het bestuur. Met de opdracht aandacht te bestedenaan alle goede activiteiten die de NBB in huis heeft,werdeneen
georganiseerd.
Zo werd
aantalfestiviteiten
op 13 en 14 septemberhet nationaaldrieMeer
tegen-drieevenementgeorgansieerd.
namen
dan vijftig basketballverenigingen
deel en organiseerdeneen clubtoernooi,
waaraanzowel leden als niet-ledenkonden
deefnemen. De winnaars van deze
toernooienplaatstenzich voor de landelijke
Íinale tijdens het All*Star Gala in Ahoy'
Rotterdamop 21 Íebruari. In combinatie
met de landelijkefinalesen clinicswerden
deze finaleseen groots evenement.Ruim
3000 bezoekerskwamen overdag naar het
Gala om zowel mee te doen aan de 3-tegen-3 finales of om te kijken naar alle
andere activiteitendie plaatsvonden.Het
Galazelf in het sportpaleisvan Ahoy' vormde het hoogtepuntvan de jubileumviering.
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Elders in dit jaarverslagleest u er meer
over.
Voor de jongste jeugd werd in mei in
Rayon Noord Hollanden Rayon Zuid een
georganiseerd.
Benjamindag
De organisatie
lag in handenvan de betreffende
rayons.In
zuid nam een recordaantal
van 160 meisjes
en jongens,in de leeftijdscategorie
6 tot 10
jaar,deel aan de clinicsen het drie-tegendrietoernooi.
Ook werd in het kadervan het jubileumjaar
de jaarlijkse FIBA Standing ConÍerence
georganiseerd.
Dezevond plaatsin Amsterdam van 15 tot en met 18 mei. De deelnemers kwamenuit 50 verschillende
Europese FIBA-lidstaten.
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50 ioor NederlondseBosketbollBond
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In 1997 presenteerdede Nederlandse
BasketballBond(NBB)het NationaalJeugd
PIan ff (1997-2002,
NJP): van "jeugdbeleid
naartalentontwi
kkelin9".
De NBB nam met deze notitiehaar verantwoordelijkheidom haar visie m.b.t. talentontwikkelingte etaleren.Voortsworden de
taken in dit kader beschrevenen onderverdeeldnaar beleidsniveaus.
Daarnaast
wordt
een overzichtgegevenvan de onderlinge
samenhang.Hiermeeis het NJP ll richtinggevend,sturend,begeleidend,
stimulerend
maarvooralook bindendvoor iedereendie
de komendevijf jaren aan talentontwikkeling in Nederlandeen bijdragewil leveren.
Wanneerwij deze notitievooralzien als een
communicatiemiddel,
bestaatde doelgroep
van het NJP, uit iedereendie op één of
anderewijze Íaciliteitenaanbiedtten dienin
ste van (basketball)talentontwikkeling
Nederland.
Op basis van het streven spelers op te
leiden tot professioneelbasketballerenerzijds en de mogelijkhedenvan het Nederlands basketballanderzijdsworden in het
NJP deel ll de volgende doelstellingen
nagestreeÍd.
A)

B)
C)

D)

Ontwikkelingvan een breed gedragen NJP ll zowel met betrekkingtot
visie, uitgangspunten,
doelstellingen
en de richtingvan gekozenprojecten.
Het aanbieden en afstemmen van
producten(diensten)
die een bijdrage
leverenaan talent-ontwikkeling.
Talentvollespelersbegeleidenin, en
bewust maken van de waarde van
een gedegenopleidingtot proÍessioneel basketballer.
Het voorwaardescheppenvoor, initieren en ondersteunenvan een optimale inÍrastructuur
voor talentontwikkeling gericht op samenwerkingen
planmatigheid.

BASKETBALLBOLWERKEN
kwamenvoor het
fn het seizoen199711998
van de NBBteams
eerstin de geschiedenis
uit in de kompetitiedie onderdeeluitmaken

van een basketballbolwerk.
Een bolwerkis
een bundelingvan verenigingendie gezamenlijkoptredenin het kadervan talentontwikkeling.Voor seizoen199711998
werden
de bolwerkenAmsterdam,Twente,Zwolle,
Groningenen Haaglanden
erkend.
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THEMADAG

Op 28 februari1998 organiseerdede NBB
in 's-Hertogenbosch
een landelijkethemadag talentontwikkeling.Uiteraard stond
tijdens deze dag stond het NJP centraal.
AllereerstlichtteNBB (Hansvan Egdom)de
visievan het NJP nadertoe. Voortskregen
de nationalesportkoepelNOC*NSF(Cees
Vervoorn),een OlympischSteunpunt(Amsterdam,CharlesUrbanus)en een basketballbolwerk(Twente,Leo Orelio)de gelegenheidom aan te geven op welke wijzezij
binnen het NJP een rol van betekenis
kondengeven.
Na deze openingwerdende 100 deelnemers verdeeldover vijf workshopswaaruit
zij vanuiteigeninteresseeen keuzekonden
maken. De workshopshadden betrekking
op de ontwikkelingvan een basketballbolwerk (Breda,Ton Janssenen Jim Krijnen),
scouting (Rob Meurs),de RotterdamBasketballklas(EeldoDerksen Eric Braal),de
nationalejeugdselectie(René Spandauw)
en de relatienaarhet honkbalin Nederland
(CharlesUrbanus).

998
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De deelnemersaan deze dag sprakenover
een zeer nuttige ervarigwaarbij veel ervatussen vereniringenwerden uitgewisseld
gingenonderling.De NBB is van plan de
behandeldethema's gedurendehet seizoen een vervolgte geven met aansluitend
volgendjaar.
een vervolg-themadag
NATIONALEJEUGDTEAMS
Helaaswerdende nationalejuniorenteams
beide uitgeschakeldin de strijd voor egn
plaatsop de EuropeesJeugd Kampioenschap (EK) 1998. Dit betekendevoor het
voor de
een "tussenjaar"
seizoen199711998
jeugdselecties.
lmmersde nieuwe
nationale
nationaleselecties (meisjes en jongens
geborenin 1982 of later)die op weg gaan
naar een plaatsop het EK van 2000 werden pas in juni 1998samengesteld.
De Jong Oranje teams werkten een
bescheidenprogrammaaf met Spelersen
speelstersdie de potentiehebben om op
korte termijnde overstapnaar het Nederlandsherenof damesteamte maken.
DamesJeugd (selectie'82 ol later)
De Nederlandse dames jeugdselectie
werkteonder leidingvan René Spandauw
aan een intensiefprogramma(meerdaagse
stages en verschillendetrainingen).De
werd optimaalgebruiktvoor
kerstvakantie
internationaleontmoetingen.Tijdens het
internationale toernooi van Leiderdorp
werden de eerste stappen gezet van de
Met drie nederzeeÍjongejuniorenselectie.
lagentegen het thuisteam,BC Eekerenen
Sparta Praag werd duidelijkdat "jong"tevens synoniemwas voor onervaren.
ln Schotlandwerd een vier landentoernooi
afgewerktmet wedstrijdentegen Schotland
(45-73),België (63-75)en Luxemburg(3470). Op de terugwegwerdendaaraannog
twee wedstrijdentoegevoegdtegen Engeland (60-71en 57-64).
Via twee leerzameinterlandsin en tegen
Duitsland (33-95, 45-50) vervolgde de
activiteitenmet
selectiehaar internationale
een stagetegen België.Onze zuiderburen
hadden inmiddels hun EK-2000selectie
samengestelden bleken deze stage te
gebruikenvoor de verdereopbouwvan dit

26

team. Via (46-69, 37-67 en 58-79) kwam
Nederlandvooraltekort op atletischvermogen, de beheersingvan de fundamentals
en snelheid.
Redenenvoor de bondscoachom in een
vroeg stadium met jongere speelsterste
gaanwerken.Hierdoorzijn naastde trainingen voor speelstersgeborenin '82 en '83
eveneens activiteitenbegonnen voor de
ÊK-2OO2lichting
en wel speelstersgeboren
'84
in
of later.Dezeontwikkelingzal binnen
het NJPmeerte zienzijn.
Jong Oranje Dames (selectie'76 en later)
Onderleidingvan Sybe Melisen assistentPetraWeedawerkcoach (ex-international)
te Jong Oranjeeen bescheidenprogramma
af. Dit programma zou bestaan uit vier
trainingen,het optreden als clinicgroep
tijdens de HBW en deelname aan het
internationale
toernooivan Derba de Rijp.
Helaas ging het toernooi van Derba niet
door waardoorhet programmaniet afgesloten kon wordenmet een serievan internationalewedstrijden.
In plaats van de Rijp werd toen Stadskanaal aangedaanvoor een stage met het
Nationaledamesteamvan Zwitserland.Het
Zwitserseteam speeldein dezelfdeC-kwalificatie als het Nederlandsdamesteam in
Het
mei 1997en werd toen ruim verslagen.
jong-oranjeteam was eveneenste sterk
voor de Zwitsers,die na drie nederlagen
huiswaartskeerden.
HerenJeugd (selectie'82 ol later)
voor de
De teleurstelling
van de kwalificatie
EK werd enigszins weggenomen door
deelnameaan de KoninkrijkSpelen1997.
Op Curagaowerd eersteen halvekompetitie gespeeldtegen het team van de NederAruba. Vervolgens
landse Antillen en
kwam Nederlandtegen de Antillianen
uit in
de finale. Voor een uituerkochtesporthal
(2500 zitplaatsen)en met onze eigen
staatssecretarisen vice-premierop de
tribuneverloorhet team van Ben Ponsioen
met klein verschil. Voor de spelers een
unieke ervaring in hun zo jonge
Door het accentvan de
basketballcarrière.
activiteitenvoor deze selectie in het voorjaar en de zomerwerdenin het najaargeen
meergeorganiseerd.
activiteiten
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Het programmain het voorjaarvan 1998
stondvooralin het teken van de voorbereiding op de WorldYouthGamesin Moskou.
Deze "Olympische
Spelen"voor talenfuolle
jeugdtopsporters
blekenvoor onze selectie
een unieke gebeurtenis.Sportiefgezien
was met het spelen tegen de wereldtop
weinig succes te behalen.In de poule
werden wedstrijdentegen Spanje (40-74),
Brazilië(47-68)en Georgië(46-80)verloren.
Helaaswerden alleen voor de beste twee
van de poule nog wedstrijdengeorganiseerd waardoorvoor Nederlandaan een
mooitoernooieindekwam.
Jong OranjeHeren (selectie'78 en later)
Onderleidingvan Ben Ponsioennamende
"beloften"van het Nederlandsbasketball
(mei en
met name in de zomer-maanden
juni) deel aan diverseinternationale
toernooien. Evenalsvoorgaandejaren waren
dit: "Tournoi Internationalde Beauvais",
"TournoiInternational
de L'Essonne"
en het
Flyerstoernooi.
Op het toernooiin Beauvaiswerd Nederland achterFrankrijk,Litouwen,Tjechiëen
Belgiëvijfdena verliespartijen
tegen Frankrijk (47-86)en een regionaleselectie(7281) en een ovenruinning
op Engeland(7880).
Het toernooi in L'Essonneleverde voor
Nederland
een vierdeplaatsna overwinningen op Tunesië,een Franseregioselectie
en Zagreb.Verlieswas er tweemaaltegen
Rijeka.
In Rijenspeeldehet Nederlands
team,met
de startingline-up Raoul Heinen,Harvey
van Stein en de supercenters
Elson,van
lerlanden van Paassen(6e man: UCIÁ-ster
Gadzuric),in de finaletegen het nationale
team van Estland.Onderwegwerden de
teamsvan Triëst(87-78),Sibenik(79-71)en
DJKWurzburg(90-65)verslagen.
De finalewas helaasgeenwedstrijddie het
toernooiverdiende.Nederlandnam gelijk
15 puntenafstandvan de Estenen konden
deze voorsprongmet gemak vasthouden.
In de tweede helft werd dit verdubbeld
naareen overwinningvan 71-44.
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In juni 1997 presenteerde
de NBB de beleidsnotitiebreedtesport"de sporter als
afnemer"aan haar leden.Naar deze notitie
waarin voor de periode 1998-2002een
samenhangendbeleid wordt voorgesteld
van breedbinnende diversewerkterreinen
tesportwerdlanguit gekekenaangezien
de
populariteit
van basketballin schrilcontrast
stondmet het ledenaantal.
Om in de huidigedynamiekeen complexe
maatschappijte overlevenals sportorganiis het noodzakelijk
satieen basketballsport
om duidelijkedoelenvoor ogen te hebben.
De NBB streeft ernaar basketball-geïnteresseerden- ongeachtop welk terrein
en welk niveauzij actief zijn - ten dienste
te zijn. Sinds de oprichtingheeft de NBB
altijd gebruik kunnen maken van vrijwilligers zowel als beroepskrachten,
die gezaplaats
menlijk onze huidige
hebben
bewerkstelligd.
De aandachten waardering
mede hierdoorin
die de basketballsport
brede kring heeft gekregen,verplichtons
tot het vinden van nieuwewegen om de
gewenste kwantitatieve en kwalitatieve
groei in goede banen te leiden.Hiervoor
gestalzal de bond zijn breedtesport-beleid
produkten
geven
via
een
op
te dienente
toegesneden,efficiënteen effectieveproject-organisatw
i ea a r i n ' k l a n t g e r i c h t h e i d ' ,
'slagvaardigheid'
kernbegripen'Ílexibiliteit'
pen zijn.
DE SPORTER
CENTRAAL
die in
Vanuit de visie en doelstellingen
bovenstaandenotitie zijn gepresenteerd
dienenvoor ieder jaar concreteprojecten
geformuleerdte worden. Deze vertaling
naar de praktijk is voorwaardevoor een
efficiënteen effectieveuituoeringvan het
breedtesportbeleid.
Voor het jaar 1998 staan de projecten
levooral in het teken van respectievelijk
Reedseerder
denbehouden ledenwerving.
van de
is gesignaleerd
dat het ledenaanta!
NBB dalendeis terwijl de indruk bestaat
vooral bij jongeren
dat de basketballsport
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plaatsinneemt.In
een steedsbelangrijkere
1997 is onder de noemer"Jump to the
Future"reedsbegonnenmet de formulering
van een herstelprogramma
dat in 1998
start.
De NBB biedt zowel op het nationale-als
rayonaleniveau een breed scala aan productenen dienstenaan. De functievan dit
aanbod is om de lokale basketballverenigingente helpenbij de dagelijksepraktijk
van (nieuwe)producten.
en de ontwikkeling
Toch is te constaterendat dit ondersteuningsaanbodniet altijd toereikendgenoeg
is om de basketballverenigingen
hulp te
bieden.
Om meercontrolete krijgenop de distributie en daarmee meer mogelijkhedentot
beïnvloedingvan het sportgedragvan de
(potentiële)sportersis het van belangom
een rechtstreekskanaal aan te leggen
tussenhet landelijkeniveauen de mogelijke doelgroepenvan de basketballsport.
Hiermeekunnende klantenzondertussenstation worden bereikten kan er sneller
worden ingespeeld op een turbulente
omgevingwaardoorde NBB in staatis om
de 'wisselende'klantenwensbeter toe te
snijdenop een 'basketballaanbod
op maat'.
gestalte
Dit initiatiefzal
krijgen naast het
blijvende ondersteuningsaanbod
aan de
v e r e n i g i n g e n . W e lw o r d e n v e r e n i g i n g e n
gestimuleerd
nieuwontwikkeldeactiviteiten
op te nemenin het regulieen doelgroepen
re verenigingsaanbod
In de formuleringvan de projectenwordt
nadrukkelijk een "twee sporen" beleid
gevolgd waarbij wordt veronderstelddat
het ontwikkelen
en aanbiedenvan activiteiten zowelvia de verenigingen
als direct door de NBB kunnen worden
gedaan.
"De NederlandseBasketballBond wil de
geëigende organisatie zijn die zorg op zich
neemt om voorwaardente (doen) realiseren, die nodíg zijn om zoveel mogelijk
inwoners van Nederland -al dan niet bin-
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nen enig georganiseerdverband - optimaal
te voorzienin hun behoeftenop het terrein
van de basketballsporÍ".
Vooralde zinsnede"al dan niet binnenenig
georganiseerd
verband"verdienteen nadere uitleg. De verenigingis zeker niet de
enige plaats waar basketballbeoefening
plaats kan vinden. Scholen,bedrijvenen
gemeentenbiedeneveneensde mogelijkheid voor liefhebbersom basketball te
De kwaliteitvan de begeleiding
beoefenen.
en de aangebodenfaciliteitendoen vaak
niet onder voor die bij een vereniging.De
NBB heefttot nu toe weinigondersteuning
gebodenaan dergelijkeinitiatieven.
Voorts wordt sport in het algemeen en
in het bijzonderongeorganiseerd
basketball
beoeÍend.Een voorbeeld hiervan is het
pleintjesbasketball
dat in kortetijd bijzonder
populairwerd.Naasteen aanscherping
van
(ondersteunings)aanbod
van
op
basis
dit
de wensen van de doelgroepis het van
groot belang dat een nieuw (ondersteunings)aanbod
te ontwikkelenwaarmeede
NBB de ongeorganiseerde
basketballers
van dienstkan zijn en kan binden.
PROJECTEN
1997/1998
De projecten die voor het seizoen
199711998
uitgevoerdwordenzijn:
BasketballCard
Doel:Het ontwikkelenvan een Basketball
Card waardoor meer basketball-liet
hebbers,op basis van een breed
aanbod,aan de NBB en haarverenigingenkunnenwordengebonden.
Meisjesbasketball
Doel:Het bevorderenvan de beoefening
van de basketballsport
door meisjes
in het algemeenen bij verenigingen
in het bijzonderevenalseen toename
van meisjes (o.a.
te bewerkstelligen
groep)
en vrouwen in kaderuit die
functies.
Rolstoelbasketball
Doel:Het bevorderenvan de beoefening
van de basketballsport
door gehandicaptenin het algemeenen bij vereni-

gingenin het bijzonder.
Pleintjesbasketball
Doel:Het (i.s.m.verenigingen)
organiseren
van pleintjesbasketball-toernooien
in
het kadervan het officiëleNederlands
kampioenschapen sociale vernieuwing.
Andere organisatorischeverbanden
Doel:Het ontwikkelen,ondersteunenen
aanbieden van basketballactiviteiten
voor instanties,
andersdan verenigingen, waar basketball in georganiseerdverbandgespeeldwordt.
Recreatievecompetities
Doel:Het ontwikkelenen aanbiedenvan
gebakompetitiesdoor verenigingen
seerd op uitgangspunten -m.b.t.
frequentie,leeftijden speeldag-ingegevendoor de markt.
"Jump Íor Joy" Spectacle
Doel:Het (i.s.m.verenigingen
in Rotterdam)
organiserenvan een uit vele basketball-activiteiten
bestaand evenement
in het kadervan het SO-jarig
bestaan
van de NBBtijdenshet jaarlijkse
NBB
All*StarGalain Rotterdam.
Marktgerichteactiviteiten
Doel:Het ontwikkelenen aanbiedenvan
evenementen(incidentelesportbeoegebaseerd
fening)door verenigingen
gebaseerdop de
op uitgangspunten
vraaguit de markt.
Marktverkenning
Doel:Het ontwikkelen,samenstellenen
toepassen van instrumenten om
continueonderzoekte doen naar de
wensen en behoeftenvan de doelgroepen,mogelijkheden
van productontwikkelingen productdiversiÍicatie.
Kaderondersteuning/ Acountmanagement
Doel:Het ondersteunenvan het kader van
verenigingenopdat de continuïïeit
en
kwaliteitvan de vereniginggewaarborgdis.
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MediecheInÍrastructuur
Doel:Het opzettenvan een communicatienetwerkmet rayonsen verenigingen
wordt over
opdat ieder geïnÍormeerd
actuelemedischezaken.
Beleldsnotltiearbitrage
Doel:Ontwikkelen,
Íormulerenen publiceren van de beleidsnotitiearbitrage
opdataanstellingen begeleidingvan
een breed draagvlak
scfieidsrechters
ondeMnd.
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BONDSBESTUUR
van 22 novemTijdensde ledenvergadering
ber 1997 te Papendaltraden Frits Brink
(voorzitte|en Hans Siemes(basketballontwikkeling)om persoonlijkeredenenterug
als bestuurslid.
Zij werdenniet opgevolgd
en hun taken werden over de overige
verdeeld.Per 30 juni 1998
bestuursleden
vergaderdehet bestuur in de volgende
samenstelling:
- voorzitter
vacature
- vice-voorzitter,
wedstrijd
P.Robben
zaken,regIementeri
ng,
verenigingszaken
- Breedtesport,
P.Brouwer
topsport,
(inter)
NJP,arbitrage,
nationalezaken
W.v.d.Molen - personeel&organisatie,
informatisering,
commerciëlezaken
R.Verheuvel - rolstoelbasketball
- ambtelijksecretaris,
P.Notten
bondsdirecteur
van 13 juni
Tijdens de ledenvergadering
1998te Papendalis een informatiecommissie benoemd,die als opdrachtheeft de
najaarsvergadering
1998een nieuwbestuur
Dezecommissiebestaatuit
te presenteren.
de afgevaardigden
Cees Free,Rob Tuin en
HansWituoet.

implementeerd
en begeleidwordenen het
ambitieuse jaarprogramma uitgevoerd
worden en dat met een teruggebrachte
personeleÍormatie.
De nieuwestructuurvoor het beroepsapparaat kreeg gestaltemet een managementteamo.l.v.de bondsdirecteur
met daarinde
beleidscoórdinator(nieuwe Íunctie), de
chef-de-bureau(sector 'Beheer') en de
communicatie-medewerker.
Een tweede
categorie vormt het middel-management
met de medewerkers
top- en wedstrijdsport
alsmede de projectmedewerkers.
Zij allen
wordenondersteunddoor de derde groep
medewerkers,namelijk de administratieve
en secretariëlemedewerkers.Om deze
laatstegroep beter de inÍormatiefunctie
te
kunnenlatenuitoefenen
zijn aan het einde
van het seizoenmet betrokkenenbesprekingen gestart die zullen leiden tot een
herinrichting
van werkaanboden van werkverdeling.In dit verbandwordttevensreikhalzenduitgeziennaar de introductievan
het nieuwe|SS-softwarepakket
dat voorzien
juli
wordt in
1999.Aan de hand van het
ingevoerdetijdsregistratiesysteem
laat de
tabelop pagina32 de personeleinzetzien
voor het jaar 1997. Daaruit blijkt dat het
ziekteverlof
uitzonderlijk
hoog is (8,4%,het
dubbelevan wat gebruikelijk
is).
De meestvoorkomendewerkzaamhedenzijn geweest:

ONDERSCHEIDINGEN
BondsarbiterTon Rolvink (50, Tiel) werd
tijdens de voorjaarsvergadering
benoemd
tot Lid van Verdienstevanwege zijn veelsoortigejarenlangeinspanningenvoor de
basketballsport,waaronder verenigingswerk, arbitrage,cursuswerken Commissie
van Beroep.
BUREAU
Er is dit jaar veel gevraagdvan de inzeten
flexibiliteit
van de beroepskrachten.
lmmers
de gevolgenvan de gewijzigdesubsidievoorwaarden moesten worden opgevangen, de verzelfstandigingsoperaties
ge-

secretari
aatswerkzaamh.9 , 1 0 / o
landelijke
kompetities 8,50/o
basketballontwikkeling
7,9"/o
financiëleadministratie 6,6yo
Nationaal
JeugdPlan
6,zyo
deskundigheidsbevord. 5,60/o
rayon-service
4,gyo
nationaleteams
4,9y"
bestuur&commissies 3,60/o
werkoverleg
3,3y"
beleidsontw.
algemeen 2,gyo
evenementen
2,40/"
publicaties
2,2y"
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Tabel:Tijdbesteding
door NBB-beroepskrachten
in 1997

Werkzaamheden

Management
team

Middelmanagement

Secretariaat

Totaal

- directewerkz.h.
- indirecte
werkz.h.
- ADV/verlof
- ziekteverloÍ
Totaal

3.125
4.393
1. 4 7 0
403
9.391

9.887
2.877
3.295
1.555
17.614

'1
.950
3.294
917
891
7.052

14.962
10.564
5.682
2.849
34.O57

- formatieruimte
- aantalfte

8.352 (25%)
4,00

17.400 (53%)
8,33

7.045 (22%)
2,88

32.797
15,21

Mede onder invloedvan gewijzigdesubsidiebepalingenheeft er dit seizoen een
belangrijke aanpassing plaatsgevonden
rond de vaststellingen uituoeringvan de
werkzaamheden.In 1998 wordt voor het
eerst gewerkt met een door het bureau
voorbereiden door de AV vastgesteldjaarprogrammaannex strategischebegroting,
voornamelijkopgebouwduit projecten.De
procesplanning
liep in het
oorspronkelijke
honderdtoen het ministerievan VWS haar
toezeggingniet kon waarmakenom begin
januarimet de subsidietoewijzing
te komen.
Daardoorkon de werkbegrotingniet zoals
beoogd worden opgesteld, waarmee tevens de konkrete projecttoewijzing
hape1998
rend verliep.Dezesubsidietoewijzing
gedaan
pas
in
mei
was
aan
het
werd
en
einde van het verslagjaarnog steeds niet
volledig.

receptie, reprografie,en gebouwbeheer,
afsmedede 12 bij de diverseNBB-rayons
werkzame administratievekrachten; deze
zijn wel opgenomenin het functionarissenoverzicht.

NBB-Bureau incl.proj.
medew.
man:vrouw

5:8

leeftijds- 20-30
opbouw 31-40
41-50
51-60
60+

6
3
1
3

fulltime:parttime 7:6
projectmedewerkers2

10 :8
7
7
1
3

12:6
5

Met NBB-rayonNoord is een pilot-project
uitgevoerdwaarbijeen deel van de kompedoor de centraleorganisatitie-administratie
tie is uitgevoerd.Hieftoewas een projectmedewerker aangetrokken. Dit project
concluwordt niet voortgezet.Belangrijkste
leidt niet
sie: opsplitsingvan administratie
tot efficiëncy,het onder voorwaardenbundelen van werkzaamhedenkan de bond
veeltijd en geld besparen.
Enige statistischegegevens per 30 juni
zijn in
het bondspersoneel
1998betreffende
onderstaandetabel weergegeven.Deze
aantallenzijn exclusiefde in het Sportbondengebouwwerkzamepersonenop de
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Bondsbureau
PeterNotten
EsmaAslantas
NoëlCimmermans
Ebbenhorst
Jacqueline
Hansvan Egdom
ArnoFeijge
MarloesGebuijs
Annemieke
Graveland
Jan van der Haar
Eef Halewijn
BrendaJames
RenateMoumhy
PieterKodde
Thea Kroeze
HansNieboer
Martvan Ooijen
Jan ter Veer
GreetWink

-

bondsdirecteur
rayonadministratie
Noord
projectmedewerker
medewerker
algemene
kantooruuerkzaamheden
- beleidscoórdinator
- chefde bureau
- medewerker
damesbasketball
- medewerker
communicatie
- medewerker
herenbasketball/.
rolstoelbasketball
- projectmedewerker
- secretariaatsmedewerker
en
Commissie
van Beroep
- secretariaatsmedeweker
- projectmedewerker
- assistent
financieel
medewerker
- projectmedewerker
- projectmedewerker
- projectmedewerker
- secretariaat
Tucht-en Geschillen
commissie

Ben Ponsioen
RenéSpandauw
MedischestaÍ
DinoBergens
Dorienvan Duindam
IngeHuitzing
Jacquelinev.Klaren
bosch
ReneMol
HarryWagemakers
John lJzerman
Teammanagers
KeesBurgert
Ronaldvan der Geest
Pauliende Koning
MartinMoerman
GittaMontanus
Jan de Vroom

Stagiaires
JulietFransen(Universiteit
Utrecht)
MedewerkersRayon-& Distriktbureaus
MiriamBreedveld(Zuid)
SonjaBeuckens(Haarlem)
Jeroende Groot(Amsterdam)
Tom Heite(Noord)
JeanetteHofman(West)
José Kops(Zuid)
TyroneMarioneaux(Amsterdam)
(Zuid)
Ad Pijnenburg
WandaPluym(NHN)
GerdaSparreboom(West)
JouettaWanders(Oost)
Jolandade Zeeuw(Oost)
Technischestaf
Pietvan Leeuwen
Ben Klerks
SybeMelis
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PER30 JUNII998
NBB.STRUCTUREN
BO}IDSBTSTUUR
vice-vz
P.Robben.
W.v.d.Molen
P.Brouwer
R.Verheuvel
P.Nonen.
directeur

]tATt0ltAlt
BASIfiTBATT
TOP
vz
P.Herman,
J.Blom
P.Brouwer
J.Smulders,
dir.
J.Tilmans.
dir.

BoltDs(oiltfltssttADV|Es(ofrlfrilSstI JUBtttuilWTDSTRIJDZAKTil
coÍilfiilsstt
R0tsT0ttBAstftïBAtl
vz
R.Velheuvel.
R.deKoning
mw.A. v.d.Merwe
P.dénTurk
R.Robbink
secr.
J,v.d.Haar.

vz
H.Siemes.
E.Barendse
L. Geleijnse
G.vanBentveld
F. Hogendoorn
A. Graveland.
secr.
E.Halewijn

P.Robben.
vz
B.Bollen
J.Dunkel
H.Ebeli
T. Heite
H. v.d.Schoor
E.deVnes
B.Wassink
A. deZwaan

Bo]tDscoilíhtsstE B0ilDS
R0tsïottBAstGIBAtt B0ilDS
BoltDscoilfiilssrt
SCHTIDSRTCHTTRS
RTGTTTNTIITS
AUToilATtStRtltc0PtHDHG$l SCHTIDSRT(HTTRS
cot|liltsstt
cotflttilsslt
corfiilrsslt
W.v.d,Molen.
vz
J.Luiken
F. Knegt
H. v. Asperdt
F.Berteling
P.denTurk
R.Pelsinger
D.Tjeerde
A. Feijge,
secr.

vz
P.Brouwer.
G.Halbersma
F.v.d.Geer
J.deJong
A. v.d.Vlugt
J.Timmermans
H. Nieboer.
secr.

vz
G.Halbersma.
E.deJager
M. Bosch
Reitz
G.Peters
mw.M. Gebuijs.
secr.

E.Wallaart.
vz
R.Bobbink.
secr.
J.Staarthof
P.Kusters
E.v.d.Broek

vz
J.Herweijer,
J.Abma
G.Brinkman
P.deHoop
T. Joziassen

All*StarGala.Standing
Conference.
e.d
Nietvermeld
ziin:NJP-comité.
orsanisatiecomités

VA}IDEATGEIIIT]IE
VTRGADTRIilG
COMilFSIES

(oililtssrt
vAltBtRorP HilAilCrËH
Cofiinrsstr
vz
D. vanTeerns.
G.Blommestein
P.Biesheuvel
M. vanBracht
A. Mandersloot
A. Rolvink
mw.H.vanCent,notuliste
mw.B.James.
ass.

vz
G.Gijzenij,
W.v.d.Berg
H.Nanninga
M. Pijpers
J.Tammeling

TUCHTtNGts(Hil.tt]t(0ÍtilSstt
kernleden:
vz
P.Bokern.
H. v.d.Heijden,
secr.
J.P.Bleijerveld
A. Brakel
F.Brouwer
F.Malaihollo
mw.G.Wink,ass.

commissie
Nietvermeld
is deInformatie

leden:
D.Croes
H.Oderwald-Mul
T. Doornbos
C.Onrust
G.Gommers
E.Pattiselanno
A. vanGurp
P.v.d.Velde
L. Herweijer-PorsB. Verweij
P.Kusters
P.vanVliet
W.Mateboer
J.vanWijnbergen

KOMPETITIE

t

Dames
Net als het voorgaandejaar was de kompetitie van de dames opgesplitstin twee
divisies.De eredivisiebestond uit negen
teams en de eerstedivisieuit twee poules
van acht teams.
ln de eredivisiewerd eerst een FinalFour
kompetitiegespeeldin twee poules,één
met vier teamsen één met vijf teams.Deze
kompetitiewerd afgeslotenmet de Final
Four op 31 oktoberen 1 november1997.
Deelnemendeteams waren: Nuva / Den
Helder,Dr. Foots/ Lieshout,JollyJumpers
/ Tubbergenen SneekhoutLions/ Landswon Nuvade FinalFourmeer.Uiteindelijk
beker.
De reguliereeredivisiekompetitie
begon op
7 november.Na deze kompetitieplaatsten
Nuva,Dr. Foots,SneekhoutLionsen Levago Orca'szich voor de Play Offs.De finale
van de Play Offs werd gespeeldtussenDr.
Footsen Nuva,waarbijuiteindelijkNuvade
titel kampioenvan Nederlandveroverde.
In de eerstedivisiewerd van eind september tot en met eind decembereen hele
kompetitiein twee poules van acht teams
gespeeld.Daarnakwamende bovenstevier
teamsvan beide poulestegen elkaaruit in
de Promotiepouleen de onderste vier
teams van beide poules speeldenin de
Degradatiepoule.
Uiteindelijkewinnaar werd RZGlCeleritasDonar,die daarmeepromoveerdenaar de
eredivisie.
Bij de MeisjesJuniorenstreden13 teams
In de Play
teamsom de landskampioentitel.
Offswerd Nuvauit Den Helderkampioen.
Heren
De eredivisiebij de herenbestonddit seizoen uit 12 teams.Na een hele kompetitie
werdenbeginfebruaride teamsopgesplitst
in een EliteA (nrs. 1 t/m 6) en een EliteB
(nrs. 7 Um 12). Uiteindelijkplaatstende 6
teamsuit de EliteA en de twee als hoogste
geëindigde
teamsin de EliteB zichvoorde
Play Offs. In een spannendefinale reeks
tussen RZGlDonaren Hans VerkerkKeu-

kens werd de zevendebeslissendewedstrijd gewonnendoor Hans Verkerk Keukens.
In de promotiedivisie
speelden18 teams
om de titel.LevagoOrca'swerd kampioen.
De eerstedivisiewerd in twee poulesvan 8
teams gespeeld.De kampioenenvan deze
poules,ldetradingen Janh ll zijn gepromoveerd naar de promotiedivisie.
De derde
promotieplaatswerd bepaald door een
kruiswedstrijdtussen de nummers 2 van
beideafdelingenen werd ingenomendoor
BV Aris.
Bij de jongensjuniorennamen 16 teams
deel aan de kompetitie.De uiteindelijke
winnaarwerd in de PlayOffs beslisten was
HansVerkerkKeukens.
NATIONALE
BEKERKOM
PETITIES
Heren
In totaal namen 48 teams deel aan de
In september1997speelbekerkompetitie.
den de teams uit de rayonkompetities
een
voorrondein poules. Daarnavond er een
tussenrondeplaats. Hieronder bevonden
zich alle eredivisieteams.
Voor de tweede
ronde plaatstenzich 16 teams waaronder
verrassend Onze Gezellen uit Rayon
Noord-Holland.Ricoh Astronautsplaatste
zich met twee teams voor de kwart finale.
Het tweedeteam moest na de kwartfinale
echterafhaken.
De finalewerd gespeeldop 15 februariin
de Apollohal en werd gewonnen door
Ricoh Astronautsdat in een spannende
wedstrijdHansVerkerkKeukensversloeg.
Dames
Bij de dames schreven 14 teams uit de
rayonsin en 8 landelijkspelendeteams.Na
de voorrondein de Rayonsbleven8 teams
over,die met 8 landelijkspelendeteamsde
achtstefinalesspeelden.Het in het Rayon
spelendeJuventusplaatstezich verassend
voor de kwartfinale.De finale ging tussen
BV Hoofddorpen Nuva en werd in twee
wedstrijden beslist in het voordeel van
Nuva.
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Jongens
van de jongens
Ook bij de bekerkompetitie
juniorenspeelden17 Rayonteamsvoorrondes in poules.9 teamsplaatstenzich met 4
landelijkespelendeteams voor de achtste
finales.De rayon teams BV Leiderdorpen
BC Vlissingenkwamentegen elkaaruit in
de halvefinales,waardoorhet kon gebeuren dat de Íinale op het All*StarGala gespeeldwerd tussen rayonteam BV Leiderdorp en JongensJuniorenEredivisie-team
DAS.De finalewerd royaalgewonnendoor
DAS.

Meisjes
Bij de meisjes namen slechts vijf Rayon
In de
teams deel aan de bekerkompetitie.
voorrondewerd bepaaldwelke twee teams
samenmet 6 teamsuit de MeisjesJunioren
eredivisiede kwart finale zouden spelen.
zich
Vierlandelijkspelendeteamsplaatsten
voor de halve finale. BV Leiderdorpen
TwenteDragonsspeeldende finaleop het
All*StarGala,waarbijBV Leiderdorpbekerkampioenwerd.

Ofschoonteruggezienkan worden op een
moet de
redelijkgoed rolstoelbasketballjaar
commisietoch vaststellendat zaj ook dit
jaar weer te weinig uituoeringheeftkunnen
gevenaan de Beleidsnota
Een
1995-2000.
was
wederom
het
ontbelangrijkeoorzaak
breken van de extra professioneleondernodigis.
steuningdie voordie uitvoering
Daarnaast heeft de commissie moeten
vaststellendat enkele, mede door de Begeengevolg
leidsnotaingegeveninititieven,
kregen door gebrek aan belangstelling
vanuitde clubs.
Voor de organisatievan regionalearbitersvan spelers,
de uituerkiezingen
opleidingen,
coachesen arbitersen een door de bondscoaches te organiserenclinic bleek te
weinigbelangstelling.
van de relatiemet Nebas
De formalisering
in de vorm van een convenantkwam ook
dit jaar niettot stand.

NATIONALE
TEAMS

Kompetitie
Met tevredenheidkan worden teruggekeken op sportiefgoede en regelmatigverlopen kompetities.SC Antilopeprolongeerde
de landstitel,nadat het tijdens het op 21
februarigehoudenNBB All*StarGala al de
bekerhad gewonnen.
Het Ledenberaad,waarin met de clubs
voornamelijkover de nieuwe kompetities
werd gesproken, vond zoals gewoonlijk
plaatsin maart.
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In het verslagjaarvonden geen officiële
plaats.
evenementen
Wel maaktende dames in juni al een start
met de voorbereiding
op de Wereldkampivoor
die
dames en herenin
oenschappen
de tweede helft van oktober 1998,in Sydney, worden gehouden.Hoogtepuntvan
was een in Utrechtgedie voorbereiding
houdendrie-landen
toernooimet deelname
van Australiëen Duitsland.
Ondankshet feit
dat de Nederlandsedames zich met een
derde plaats tevreden moesten stellen,
werd het toernooi toch als buitengewoon
leerzaamervaren.
SCHEIDSRECHTERS
Een van de grootste problemenvoor de
RolstoelBasketballScheidsrechters
Commissiegedurendedit jaar was de beperkte
van de arbiters.De positieve
inzetbaarheid
ten aanzienvan beoordelingen
ontwikkeling
en begeleidingvan de arbiterszette zich
door.
De belangstellingvanuit de clubs voor
op locatie was
scheidsrechterscursussen
teleurstellend.
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ADIDAS/STI
MOROLSTREETBALL
CHALLENGE
Het zevende achtereenvolgendeNBBseizoen"pleintjesbasketball"
kende dit jaar
een geheelnieuweopzet.Na de BlackTop
Series(1992-1995)
en het Go PlayOutsidecircuit (1996 en 1997) presenteerdede
basketballbonddit jaar in een nieuw
samenwerkingsverband
de Adidas/Stimorol
StreetballChallengeTour 1998.Via negen
regionalevoorrondeszal de Tour leidentot
een landelijke
Íinalein augustus1998.
Sinds 1992worden door de NBB over het
gehele land pleintjesbasketball
evenementen georganiseerden ondersteund.Toernooiendie vanaÍ 1993 naar een landelijke
finale werken en gehouden worden op
locatiesmet veel passerendpubliek.
Pleintjesbasketball
is een sport die razend
populairis onder de jeugd. Het is een
aÍgeleidevorm van het (indoor)basketball,
meestal in 3-tegen-3vorm. In de buitenluchtstrijdentwee teamsvan drie personen
op een half veld voor de overwinning.
Pleintjesbasketball
is een sport met een
Op de basketballpleineigen straatcultuur.
tjes - die in bijna elke stad te vinden zijnmakende teams hun eigen regels.Spektakel en show zijn net zo belangrijk - oÍ
misschiennog wel belangrijker- dan winnen. Dit alles wordt ondersteundmet de
zwaÍe klanken van de typische streetballmuziek.Kortom:streetballis een sport
met een eigentijdsbrutaalgezicht.
De deelnemersaan de toernooienworden
in verschillende
onderverdeeld
categorieën.
Bij mannen zowel als vrouwenzijn de leef'13-15jaar','16-19jaar' en '20
tijdsklassen
jaar en ouder (m/v). De klassen worden
verder nog onderverdeeld
in recreatief-en
topniveau.Voor elke klasse waren er tijdens de voorrondesprijzenbeschikbaar.
De nummers1 Vm g uit de topklassen'1619 jaar' en '2Ojaar en ouder'(m/v)'plaatsen
zich voor het NK op 30 augustusin Rotterdam. De winnaarsvan de landelijkefinales
'16-19'jaar bij de jongensen de meisjes
Nederlandbij het WK
vertegenwoordigen

Streetball1998te Parijs.
Met de BasketballballCard konden leden
20% kortingkrijgenop de deelnamekosten
van de toernooien.
ACTIVITEITEN PLEINTJESBASKETBALL
1998
Plaats
Organisatie
Amsterdam
ConverseNBA Jam 2000
Amsterdam
Adidas
Amsterdam
StichtingSpel en Sport
Arnhem
Adidas
Beverwijk
Racing Beverwijk
Den Haag
Converse
Eibergen
PickerReds
Eindhoven
PSV/AImonte
Eindhoven
Adidas
Enkhuizen
Enschede
Adidas
Haaren
TaxandriaPilots
Haren
UnivéBasketballTour'98
Hengelo
Adidas
Leeuwarden
Adidas
Lieshout
OranjeVer. Lieshout
Lieshout
Dr. Foots
Maastricht
Adidas
Marum
UnivéBasketballTour'98
Rotterdam
Adidas
Tilburg
Adidas
'98
Veendam
Univé BasketballTour
Wageningen
Pluto
Wijk bij DuurstedeBV Bourgondië
Zwijndrecht
BC Blnnenland

Tot slot is ook dit jaar weer dankbaargebruik gemaaktvan de 'Go play Outside'servicevan de NBB in de vorm van het
uitlenen van aanhangers met mobiele
buitenbaskets.
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PLEINTJESBASKETBALL
1992-1998
OVERZICHTACTIVITEITEN
nr.

plaatsnaam

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
8.
30.
31.
32.
3Ít.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
4{1.
4.
45.
46.
47.
8.
/+9.
50.
51.
52.
53.
g.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Amsterdam
Almelo
Alkmaar
Apeldoorn
Arnhem
Assen
Berlicum
Bevenrijk
Bocholt(D.)
Borne
Boxmeer
Breda
Bunschoten
Cuyk
Delfzijl
Delft
Deurne
Deventer
Didam
Driebergen
Ede
Eelde
Eibergen
Eindhoven
Elburg
Elst(Gld.)
Elst (Utr.)
Enkhuizen
Enschede
Geertruidenberg
Geldrop
Goirle
Goor
's-Gravendeel
's-Gravenhage
's-Gravenzande

1992

1993

1995

1996

1997

1998

x (1lx)

x (3x)

x (5x)

x (3x)

x

x

x (à)

x

x
x (à)

x
x

x
x
x

x

x (2x)

x (à()

x
x

x

x
x

x
x
x

x

x

Groningen
Haaksbergen
Haren
Haarlem
Hengelo
's-Hertogenbosch
Hilversum
Hoorn
DenHelder
Huizen
lGatsheuvel
lGtwiJk
Landsmeer
Leeuwarden
Leiden
Leiderdorp
Lelystad
Lieshout
Limmen
Lisse
Maastricht
Marum
Meppel
Nederweert
Nieuwegein
Nieuw-Vennep

1994

x

x

x

x (2x)

x (ul

x (1l x)

x
x

x

x
x
x

x

x
x
x
x

x
x (à)

x
x

x
x

x
x
x (à)
x (à)
x
x (3x)
x

x

x (2x)
x
x (à0
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
x

x (40
x
x (à)
x

x

x

i
x
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63.
64.
65.
66.
67.
68.
@.
68.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88
89.
90.
91.
92.
93
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100
101.

Totaal

Nijmegen
Oistenrijk
Oldenzaal
Oosterhout (NBr.)
Rhenen
Rosmalen
Rotterdam
Schipluiden
Sliedrecht
Soest
Spijkenisse
Stadskanaal
Stedebroec
Steenwijk
St. Oedenrode
Tiel
Tilburg
Tubbergen
Uitgeest
Urk
Utrecht
Veendam
Veghel
Veldhoven
Venlo
Vlissingen
Waalwijk
Wageningen
Waddinween
Weert
Werkendam
Wijk bij Duurstede
Winterswijk
Wychen
lJmuiden
Zaanstad
Zandvoort
Zeist
Zoetermeer
Zwijndrecht

x (à)

x (2x)

x
x
x

x (2x)
x
x

x (à0

x (3x)
x

x
x (à0
x

x
x

x

x
x
x
x
x

x (20

x (A(
x

x (à)

x (2x)

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x
x
x (a)

x

x
x

x
x

x
x

x (à()
x

x (à0

x
x

x (à)

26

25

38

u

53

59

24

BALLBOARDS
OP PLEINTJES
Sinds 6 juni 1998 kunnen Íabrikantenadverterenop de basketballborden.Net boven de ring is op het bord ruimte beschikbaar voor reclame.Het gaat op dit moment
om ongeveet 70 ballboards. Hillenaar
Outdoor Advertising exploiteertde borden
en onderhoudtin ruil hiervoorde basketballpleintjes.Dat betekent dat snel wordt
opgetredenbij vandalismeen de borden,

/t0

palen en belijning goed onderhouden
worden. Hoogravenin Utrecht beleefdede
primeur. l.s.m. de NBB zette de Dienst
Sport en Recreatie een speciaal project
hiervoorop.
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COMMISSIEVAN BEROEP

NIETONTVANKELIJKHEID

OVERZICHT

Het is misschieneen rituelecri de coeur;
maar de CvB kan zich niet aan de indruk
onttrekken,dat de indieningvan niet ontvankelijke zaken kan worden voorkomen,
wanneermen er het jurisprudentieoverzicht
op naslaat.Een verenigingkan geen beroep instellentegen een straf, opgelegd
aan een van haar spelers oÍ speelsters,
tenzij de betrokkenedoor medeondertekening er blijk van geeft met het beroepsschrift in te stemmen. Het afgelopenjaar
was het ontbrekenvan deze handtekening
de meest voorkomendeprocedurelefout.
Maar ook het te laat indienen van een
beroepsschrift
komt nog steeds voor. Niet
alleenbij tuchtzaken:ook bij de geschillen
zaten maar liefst drie niet ontvankelijke
zaken, waarvan twee tengevolge van
rijding.
termijnoversch

Bij de Commissievan Beroepzijn 61 zaken
aangebracht:
51 beroepentegen uitsprakenvan de
TGC;
I beroepentegen beslissingenvan
bestuursorganen;
1 verzoekom bindendeuitleg van
een reglementsartikel.
Het aantalzakenwas aanzienlijkhogerdan
in voorgaandejaren. Dat kwam voor een
belangrijkdeel omdat het drie keer gebeurde dat spelersvan één team, betrokkenbij
een massaleongeregeldheid,
tegende hen
door de TGC opgelegde straf in beroep
gingen.Het gaat hierbijom 23 beroepszaken. Omdat deze beroepen vanzelfsprekend gevoegdwordenbehandeld,zou men
ze kunnentellenvoor drie en dan komt het
totaal uit op 41. Maar ook dit getal is nog
steeds aan de hoge kant. De conclusie
moet zijn, dat de CvB het voorbijeverslagjaar een hoge werkdrukheeftgekend.
Overzichtvan de beroepenin tuchtzaken:
6 zaken eindigden positiefvoor de
betrokkene,waaronder2 terugverwijzingen;
23 beroepen werden afgewezen,
waaronder4 met strafuerhoging;
4 beroepenwarenniet ontuankelijk;
1 zaakwerd ingetrokken;
1 beroep in een klachtzaakwerd
ongegrondverklaard;
het onderzoekinzake een massale
ongeregeldheid(16 beroepszaken)
was ten tijde van de redactienog niet
aÍgerond.
van de geschillen:
Overzicht
1 geschil eindigde positiefvoor de
indienerervan;
4 geschillenwerden ongegrondverklaard;
3 geschillenblekennietontvankelijk;
1 geschilwerd ingetrokken.

GROTE WANORDELIJKHEDEN
IN HET
VELD
Jurisprudentie
over massalevechtpartijen
in
het veld bestondvrijwelnog niet. Bij massale vechtpartijenkan van scheidsrechters
niet gevergdwordendat zij achterafin staat
zijn ieders individueleaandeelte beschrijven, zeker niet wanneer ook bankspelers
Natuurlijk
op het speelveldzijn verschenen.
blijft voorop staan dat op de eerste plaats
acht wordt geslagen op hetgeen de
in het tumult positiefhebscheidsrechters
ben waargenomen.Doorgaansheeft dat
betrekkingop de activiteitenvan degenen
die met de vechtpartijzijn begonnen.Van
de anderenvalt het in de regelniet precies
te zeggen.Dat wil niet zeggendat zij vrijuit
gaan. Men ontkomtalleenaan straÍ,indien
vast komt te staan dat men zich van het
strijdgewoelatuijdig heeft gehouden. De
beweringdat men zich met de vechtpartij
heeft bemoeid om de gemoederentot
bedaren te brengen, is op zichzelfonvoldoende om straf te ontlopen. Misschien
had men wel oprechtebedoelingen,maar
de gevolgenzijn meestalaverechts.Bankspelers hebben in beginsel geen enkel
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verweer. De spelregels verplichten de
een bankspelerdie het veld
scheidsrechter
inkomt of hij nu positieveof negatieve
Een
bedoelingenheeft - te diskwalificeren.
bankspelerwordt daarom in principeook
zwaardergestraftdan een veldspeler.Niet
alfeen de spelregels zijn daarvoor een
argument,maar een reden is ook dat de
ervaring leert, dat hun bijdrage aan het
geheeleen opstootjepas echt onbeheersbaar en onoverzichtelijk
maakt. De enige
die het veld mag betredenom de scheidsrechterste helpen de orde te herstellen
en dat moet hij dan ook trachtente doen! is de coach.
TERMIJNEN
VOORTEAMOPGAVEN
Het is buitengewoonteleurstellend,
wanneer een team wordt geweigerdvoor de
klassewaarin men wil spelen,omdat de
teamopgavete laat is verricht.Toch kan de
CvBweinigandersdoen dan de tegenzo'n
besluitingesteldeberoepenafwijzen.In het
gebeurdedat drie keer.De.CvB
verslagjaar
staat op het standpuntdat inschrijvingstermijnenstriktgehanteerddienente worden.
Dat is noodzakelijkom de organiserende
instantiein staat te stellen tijdig al die
maatregelente nemen die zij nodig acht
om tot een goede planningvan de kompetitiete geraken.
AFNEMENDE
GEZAGVAN SCHEIDSRECHTERS?
Ondanks hetgeen in het vorenstaandeis
geschreven over massale vechtpartijen,
heeft de CvB de indruk, bezien over een
reeks van jaren, dat het onderlinggeweld
tussenspelersrelatiefafneemt.(Uit 'relatief
afneemt'mag niet worden afgeleiddat de
CvB deze zakenminderernstigneemt.Aan
zal zeker de
de straftoemetingsrichtlijnen
hand wordengehoudenen indiener lichamelijk letsel aan te pas komt, moet de
dader rekenen op zware straffen.) Daar
staat echtertegenoverdat het aantalzaken
dat zijn oorsprongvindt in het niet aanvaarden van het gezag van de scheidsrechter,
lijkttoe te nemen.Een verklaringhiervooris
onder andere de nog steeds groeiende
noodzaakwedstrijdendoor scheidsrechters

van de thuisspelendeverenigingte laten
leiden. Het is in de voorbije verslagjaar
voorgekomen,
dat men zijn kwalijkegedrag
voor de CvB meendete kunnenrechtvaardigen met de beweringdat men met de
verenigingvan de tegenstandersin een
soort vete was beland.Men vroeg daarom
begrip voor het feit dat er een grens was
aan het onrechtdat men kon verdragen.
Onnodig te zeggen hoe de CvB hierop
heeft gereageerd.Deze tendens mag zich
niet doorzettenen hoeft zich niet door te
zetten. Er mag ook op gewezenworden
dat het aantal strafuakenuit de eredivisie
de afgelopenjaren zeeÍ gering is geweest
en dat zich daaronder,voorzoverde CvB
bekend,geen enkele heeft bevondendie
betrekking had op wangedrag jegens
scheidsrechters.
Uiteraardis de arbitragein
de eredivisieonpartijdig,maar daar staat
tegenover dat spelers van deze clubs
gedurendehet seizoensoms vele malen
per jaar tegenoverelkaarin het veld staan.
Zinloze incidenten met scheidsrechters
diendenzich desondanksnietvoor,zeertot
genoegenvan de liefhebbervan de basketbaflsport.Zo lijkt het er dus op dat in de
eredivisiehet goedevoorbeeldwordtgegeven.
TUCHT.EN GESCHILLENCOMMISSIE
Dit seizoen heeft het aantal behandelde
zaken (helaas)een record bereikt.Nog niet
eerder zijn zoveel zaken aan de orde geweest, nl. 377. Een van de oorzakenhiervan is dat voor het eerstin de geschiedenis
van de TGC (zelfs tweemaal) strafuaken
aanhangig werden gemaakt tegen twee
completeteams.De behandeling
hiervanin
massale zittingen heeft de nodige tijd
gevergd.
Ook een ander unicumdeed zich voor. ln
de al meerdan 25 jaar gevolgdeprocedure
dat bij behandelingvan enkelvoudigezaken de op de strafuaakbetrekkinghebbende stukkenper post verstuurdwordennaar
is bij
en van het behandelendTGO-kernlid,
een aantal zaken het probleem ontstaan
dat voor het eerst de envelop (bevattende
de relevantestukken)bij de PTT is zoekgeraakt. Ondanks diverse inspanningenvan
de TGC om de op deze strafuakenbetrek-
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king hebbendestukkenweer boven water
te krijgen,is dat niet gelukt.De TGC heeft
door deze overmachtniet anders kunnen
besluitendan dezezakente seponeren.
Gezien de toenemendecomplexiteitvan
veel zaken is het aantaldat in een meervoudige kamer mondeling behandeld
diende te worden sterk gestegen. Een
andere tendens is dat de misdragingen
tussen spelers onderling toeneemt. Een
opvallendgegevenuit de praktijkis dat het
voor scheidsrechters
nog al eens onduidelijk blijkt te zijn hoe gehandeldmoet worden wanneereen coach een aantaltechnische fouten heeft gekregen. De juiste
handelswijze
dient te zijn: zijn het er 2 voor
hemzelfof 3 in totaaldan volgt automatsich
een diskwalificatie;
zijn het er 2 die niet
direct op hemzelfbetrekkinghebben dan
leidt dat niet tot diskwalificatie!
Het aantal
boetes dat gegeven moet worden omdat
de gedaagde en/of diens verenigingde
verplichteverklaringniet instuurt,blijft erg
hoog.
Ook dit seizoenis de TGC direct na een
wedstrijdin actiemoetenkomenbij de Play
Met het gebruik
Offsin de HerenEredivisie.
makenvan de ervaringdie vorig seizoenis
opgedaan,is dit vlekkeloosverlopen.Het
aanwezigzijn met een volledigestrafkamer
bij de Play Offs is met de vele wedstrijden
die gespeeldzijn, door de TGC als zware
belastingervaren.

In diverseoverleggenmet de TGO-ledenis
onder andere besproken het aanhangig
maken van strafuakendoor de TGC zelt:
het wel oÍ niet rekeninghouden met een
door een verenigingzelf opgelegdestraf;
hoe om te gaan met vorowaardelijk
opgelegdestraffen;en wat te doen wanneereen
gedaagde/scheidsrechter
niet reageertop
de oproepom bij een mondelingebehandelingzijnvisiete geven.

In het overlegtussen Bondsbestuur,
Commissie van Beroep en TGC is gesproken
over het zorgvuldigomgaanmet zaken die
TGC en CvB betreffen,over de gang van
zaken bij de Play Offs voor zover het te
makenheeft met de betrokkenheid
van de
TGC en over de opmerkingen
die de TGC
heeft gemaakt ten aanzienvan de reglementeringmet betrekkingtot doping-controle.
Tijdens de plenaire vergaderingvan de
TGC is aandacht besteed aan het feit dta
Jan-PieterBleijerveld,Paul Bokern, Bram
Brakel,Tjaard Doornbosen Ernst Pattiselanno meer dan 20 jaar actieÍzijn voor de
TGC; Bram Brakel zelÍs al 44 jaar! De
medewerkster
van het bondsbureauGreet
Wink vierde het Íeit dat ztj 25 jaar werkzaam is voor de TGC.
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TUCHT.EN GESCHILLEN
COMMISSIE
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Het seizoen1997-1998is voor de Bonds
Scheidsrechters
Commissiereeds hectisch
begonnenin de maand augustusmet de
voorbereiding
van een kandidaat-international voor een FIBA-clinicin Kapfenberg
(Oostenrijk).Helaas, ondanks zeer groot
enthousiasmeaan FIBA-zijde,heeft de
kandidaat Kraayeveld het examen niet
gehaald.
De commissieheeftafscheidgenomenvan
Bob Woudstra op de jaarlijkse stage.
Reedssnel was er een opvolgergevonden
in de persoonvan Grad Peeters(oud-ere.
divisiescheidsrechter)
Ook nam de commissiedit seizoen afscheid van een coriÍee in scheidsrechterland,te wetenTon Rolvink.Hij en Rob de
Bakkernamenafscheidi.v.m.het bereiken
van 50 jaar.
van de grensleeftijd

staatwarende test te halen.
In december vond de eerste landelijke
scheidsrechtersstageplaats tijdens de
HaarlemBasketballWeek. Deze stage is
opgezet door de nationaleFIBA-instructor
Edvard de Jager en Alan Richardsonvia
FIBA. E.e.a.onder de vlag van de BSC,
NBB en de HBW-organisatie.
Er waren
ongeveer80 deelnemers.Een initiatiefdat
moet groeien maar zeker zijn plaats nu al
heeftverdiend.
In januarivondende gebruikelijke
applicavoor B- en C-arbitersplaatsin
tie-cursussen
Zwolle en Amsterdam,wederommet twee
succesvollepraktijk en video-sessies.In
Amsterdamvond ook nog een bijeenkomst
plaatsvoor de A-groep.
PORTAGES
SCHEIDSRECHTERSRAP

EN PLAYOFFS
KOMPETITIE
Nog steedsmoetde BSC rekeninghouden
met het beperkenvan de kosten voor de
clubs. Echter door het gestegen aantal
wedstrijdenen het strukturelescheidsrechwordt dit
terstekortin de B- en C-catagorie
klus. Ook nu
een steedsproblematischere
weer bleek,dat de naar de rayonsaangegeven tekorten (er is in bepaalderegio's
totaal geen dekking) leiden tot het vaker
dan
moeten inzettenvan scheidsrechters
wenselijkis. Met medewerkingvan een
aantalrayonsis er in de tweede helft van
het seizoen'lucht' gekomen,maar ook in
het komend seizoenzullen er weer vele
knelpunten
zijn.
De BSC is zeertevredenover de geleverde
prestatiesvan de scheidsrechtersin de
play-offs( herenen dames),met name de
kwaliteitvan het fluitenin de herenplayoffsfinafereekswas zeerhoog.
NBBSCHEIDSRECHTERSSTAGE
De jaarlijksestagevond ditmaalplaatsop 6
septemberte Urk. Ook dit jaar eiste de
conditietesthaar tol. Er waren deze maal
10 afuallers.Achterafblijkt dat een aantal
arbitersdoor lichamelijkeklachtenniet in

De opgave waar de commissiezich ieder
jaar voor gesteldziet om van iederearbiter
de beschikkingte hebben over een vijftal
rapportages,is zo goed als vervuld.De 7
beoordelaars,welke hiervoorwekelijksin
actiezijn geweest,hebbenkans gezienom
345 rapportagesuit te brengen.De uitkomstenhebbenertoegeleid,dat aan het einde
van het seizoeneen viertalscheidsrechters
tot de B categorieis toegelatenen besloten
voor
is tot de instelling
van een juniorgroep
het nieuweseizoen.
De instroomvan slechts vier kandidaat-C
arbiters,heeftgeresulteerdin hun definitieve toetredingtot het korps. Niet nagelaten
is deze categoriescheidsrechters
zo adequaatmogelijkte begeleiden.
Op de bijeenkomstenmet de B- en Carbiterszijn de uitkomstenvan de beoordelingenaan de orde geweest,als mede een
leerzamevideo met betrekkingtot de toekenningvan fouten.
heeft
Met beoordelaars
en commissarissen
er aan het eindevan het seizoeneen evaluatie overde wijzevan beoordelenplaatsgevonden,waarbijditmaalde normering(het
toekennenvan de punten) centraalheeft
gestaan.
hebben middels een
De scheidsrechters
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rapport kennis kunnen nemen van hun
prestatiesen activiteiten,waardoorinzicht
werd verkregenin de vorderingen,dan wel
de punten welke voor verbeteringin aanmerkingkwamen.

commissieheeftdit seizoenook voorzienin
informatieomtrent voorbereidingop een
seizoenen het lichamelijkonderhoudtijdens het seizoen.
INTERNATIONALS

AFSCHRIJVINGEN
is in vergelijking
Het aantal afschrijvingen
met vorigeseizoenenstabielgebleven.Het
blijkt dat tussentijdsemogelijkhedenom
beschikbaarhedenaan te passen goed
werkt,mits men dit tijdig doet.
tendenste zienin
Er is echtereen ernstiger
de toenamevan blessures.Debethieraan.
De
is volgensde commissieoverbelasting.

De vacaturedie is ontstaandoor het vertrek
van de Íulltimemedewerkster
deskundigheidsbevordering
is door het bondsbestuur
als volgtingevuld:
10%
beleidswerk
40%
werkzaamheden
adminstratieve
(ingevuldper Íebr./mrt.1998)
50%
organisatorische
en uituoerende
werkzaamheden
Doordat er gekozen is voor het opdelen
van de functieheeft de NBB geen fulltime
Íunctionaris deskundigheidsbevordering
meer.Het was derhalveonmogelijkalle op
gestartedan wel nog te ontwikkelenactiviteiten in hetzelfdetempo uit te voerenals
gewenstis.
Vanaf het moment dat er een start is gemaaktmet modularisering
is benadruktdat
goed
er ook een
software programma
moest komen. Dit registratieen archiveringspakketmoet een persoonsdatabase
opleveren. Deze registratie is absoluut
noodzakelijkvoor het organiseren van
modulesen zekerde vervolgmodules.
Gezien het Íeit dat een dergelijksysteem
niet voorhanden was, konden niet het
gewenste aantal modules georganiseerd
worden. lnmiddels wordt een dergelijk
programmaingerichten moet in de loop
worden.
van seizoen'98/'99operationeel
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Onze internationalearbiters zijn wederom
veelvuldigop pad geweestvoor FIBA.
In totaalwerdener 45 internationale
wedstrijdengeleid.
mochOnze internationale
commissarissen
ten 24 op pad. Een volledigoverzichtvan
nominatiesstaateldersin
de internationale
dit verslaggemeld.

TRAINER ROLSTOELBASKETBALL
De definitievecursusopzetis nagenoeg
klaar. Het enige onderdeeldat nog niet
helemaalgereedis, is het onderdeelspelregelkennis.
De BSC buigtzich momenteel
over deze materie.Naar verwachtingzal de
eerste cursus, mits voldoendebelangstelling,eind 1998plaatsvinden.
MODULAIRE
OPZETTB CURSUS
Dit is één van de ontwikkelingen
die stagneren door gebrek aan tijd en daarmee
gepaardgaandeprioriteitsstelling.
(overAanbod deskundigheidsbevordering
zicht)

Opleidingsovezicht
ondersteunendkader 1997/1998

aantalcursussen

ArbiterF*

59

ArbiterE

7

ArbiterD

3

Jurycursus

4
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Opleidingsovezicht sporttechnischkader 1997/1998

C-en B-status: - HaarlemBaksetballWeek
- ZoetermeerB'ballClassic
- Internationaal
Basketball
Tournamentte Groningen
A- en JTB-status: diverseRayonClinics
Scheidsrechters
clinic: HaarlemBasketball
Week
Met dit aantal clinics denkt de BCO een
voldoendeaanbodte hebbenom daarmee
te kunnen volaan het licentiereglement
doen.

Aantal
modules

Minibasketball
Module 1 (TTC)

14

Module2 (Les-enLeidinggeven)

7

Module3 (Sportgezondheids- 3
en conditieleer)
Module 4 (TTC)

1

Module5 (Les-en Leidinggeven)

1

ONDERSTE
UNING/COÓRDINATIE
en docentendag
Docentenhandleiding
zijn nagenoeg
De docentenhandleidingen
klaar.De verwachtingis dat het in juni 1999
zal wordengepresenteerd
tijdensde dan te
houdendocentendag.

Module6 (Spoftgezondheids- 1
en conditieleer)

TrainerB

1

JTB
Grensoverschrijdende
cursus

1

JTB/TACuragao

1

TB Suriname
TAy'herexamens

1

OVERLEG/ADVISERING

CURSUS
GRENSOVERSCHRIJDENDE
de AchNa een cursusin de grensstreken
jaar
Zuid-Limburg
werd
dit
een
en
terhoek
georganiseerd.
Zowel
cursus in Twente
een prima
inhoudelijkals organisatorisch
cursus.De verwachtingis dat er meer van
deze cursussen worden georganiseerd,
en Noordbijvoorbeeldin Noord-Nederland
Duitsland.
NICS
EIDSRECHTERSCLI
TRAINERS-/SCH

. KBBB
Er is een aantalkeren overleggeweestmet
een delegatievan de KoninklijkeBelgische
BasketballBond. Tijdensdeze bijeenkomsten zijn de volgendezakenbesproken:
- gelijkstelling
trainerslicentie's
- gelijkstelling
JTB en TA opleidingen
- ontwikkelenvan een TC opleiding
ism VU te Amsterdamen de Universiteit van Leuven
. WestduitseBasketballBond/Europese
academiedes Sports
l.v.m.de uituoeringvan de grensoverschrijdende cursus is er intensiefcontact geBasketballBond
weest met de West-Duitse
Europese
Academie
des
Sports.
en de

De NBB heeft haar medewerkingverleend
aan de volgendeclinics:

Het 30ste NBB-Jeugdkampheeft in juli
plaatsgevondenin de NJHC basketballherbergte Elst (U.). Zowel de eerste als
tweede week heeft het kamp plaatsgevonden onder leidingvan de kampleiderConvan
stantvan Loenen,en met medewerking
een technischestaÍ (11 med.) Er is met

name aandachtbesteedaan de technisch
aspectenvan het basketball,waarin ook
disciplineen respect een belangrijkerol
innamen.In totaal hebben 180 kinderen
Spontussen12 en 18 jaar deelgenomen.
sors waren:Nike, Mueller,Spalding,FruitPower,Liptoniceen Upperdeck.
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NATIONALETEAMS

Stagete België
11104198Nederland- België
12104198Nederland- België
13104198Nederland- België

NATIONMLHERENTEAM
Verklaringvan de afkorting:
O l : O e fe n i n t e r l a n d , O e fe n : O e fe n w e d s t r i j d ,
EKKW=Kwalificatie
voor een Europees Kampioenschap.
22111197Ol
23111197Ol
26111197EKlftV
29111197EKKW
03112197EKKW
26fi2€7 Ol
27112197Oefen
28fi2€7 Oefen
29112197Ol
21102198Oefen
25102198EKKW
28102198EKKW

Nederland- Hongarije 62 - 72
72 - 66
Nederland- België
lJsland Nederland
83 - 87
Nederland Litouwen 57 - 88
Nederland- Bosnië
76 - 81
Nederland- Cuba
64 - 77
Nederland Oak Hill4c.64 - 77
Nederland- Galil Elyon 56 - 70
Ned. - NieuwZeeland 60 - 69
Ned-UnitedNationStarsT9- 86
Estland- Nederland
90 - 99
Nederland- Kroatië
67 - 79

46-69
37 -67
58-79

JONGORANJEDAMES
OefenwedstrijdenStadskanaal
30/05/98 Nederland- Zwitserland
31/05/98 Nederland- Zwitserland
01/06/98 Nederland- Zwitserland

58-53
75-68
51-56

DAMESROLSTOELBASKETBALL
TEAM
141051980l
141051980l

Australië- Nederland
Nederland- Australië

28 - 56
50 - 23

Int. toernooiUtrecht,15 - 17 mei 1998
15/05/98
Nederland- Duitsland 24 - 43
16/05/98
Australië- Nederland 31 - 27
17105198
Nederland- Duitsland 22 - 28
Eindstand:1. Australië,2. Duitsland,3. Nederland.

NATIONMLDAMESTEAM

TEAM
HERENROLSTOELBASKETBALL

Het nationaaldames team heeft van 30 juni 1997
t/m 30 juni 1998 geen toernooien of interland
wedstrijdengespeeld.

Geen wedstrijden in de
30/06/98.

periode 30106197

OF LATER)
HERENJEUGD(SELECTIE',82
KOMPETITIE EINDSTANDEN
WorldYouth Games,Moskou
Nederland- Spanje
Nederland- Brazilië
Nederland- Georgië

40-74
47-68
46-80

HERENEREDIVISIE
E l i teA

HERENJONGORANJE('76 EN LATER)
Toernooiin Beauvais
Nederland- Frankrijk
Nederland- Engeland

47-86
78-80

,82 OF LATER)
DAMESJEUGD(SELECTIE
Vierlanden
toernooite Schotland
03/01/98Nederland- België
03/01/98Nederland- Luxemburg
o4lo1l98Nederland- Schotland

63-75
34-70
45-73

0s/01/98Nederland- Engeland
06/01/98Nederland- Engeland

60-71
57-64

2tlo3l98 Nederland- Duitsland
22103198Nederland- Duitsland

33-95
45-50

1. Hans VerkerkKeukens
2. RZGlDonar
3. Ricoh Astronauts
4. LibertelDolphins
5. BS Weert
6. ldétrading

32
32
32
32
32
32

50
50
50
44
34
34

1. B V C ees Lubbers
2. lmage CenterHank
3. Kroon R./Prisma
4. ***Drenthe
5. Dunckers
6. BV Voorburg

32
32
32
32
32
326

34
30
24
14
12

EliteB

Play OfÍs
Halvefinales (best-of-five)
30 maaft 1998
Ricoh Astronauts- RZG/Donar
31 maart1998
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70-85

Hans VerkerkKeukens- LibertelDolphins
1 april 1998
RZG/Donar- Ricoh Astronauts
2 april 1998
LibertelDolphins- Hans VerkerkKeukens
4 april 1998
Ricoh Astronauts- RZGlDonar
Hans VerkerkKeukens- LibertelDolphins
7 april1998
LibertelDolphins- Hans VerkerkKeukens
9 april 1998
Hans VerkerkKeukens- LibertelDolphins
Finale (best-oÍ-seven)
11 april 1998
Hans Verkerk Keukens - RZG/Donar
13 april 1998
RZG/Donar- Hans Verkerk Keukens
16 apr il19 9 8
Hans Verkerk Keukens - RZGlDonar
18 apr il19 9 8
RZGlDonar- Hans Verkerk Keukens 91
21 april 1998
Hans VerkerkKeukens- RZG/Donar
23 april 1998
RZG/Donar- Hans Verkerk Keukens
26 april 1998
Hans Verkerk Keukens - RZG/Donar
Kampioen van Nederland:
Hans Verkerk Keukens

76-68
77 -75
85-72
76-79
85-83
72-67
90-70

86-71
74-67
73-72
101 n.v.
86-93
80-76
91-77

6
68
64
62

10

Poule B
1. Nuva
2. SneekhoutLions
3. Hoofddorp
4. BV Leiderdorp
5. Grasshoppers

I
I
I
I
I

16
12
6
4
2

Final Four
31 oktober 1997
Nuva - Dr. Foots
Jolly Jumpers- SneekhoutLions
1 november1997
3e/4e plaats : Dr. Foots - Jolly Jumpers
Finale : Nuva - Sneekhout Lions
Nuva wlnnaar Flnal Four
Eredivisie
1. Nuva
16
2. SneekhoutLions 16
3. Dr. Foots
16

50

30
26
22

16
16
16
16
16
16

18
14
10
10
10
4

Play Offs
. Halve finale (best-of-three)
2 april 1998
Nuva - Levago Orca's
10 0 - 43
3 april 1998
SneekhoutLions - Dr. Foots
58-66
4 april 1998
Levago Orca's - Nuva
64-86
Dr. Foots - SneekhoutLions
47 -57
10 apri l1998
Sneekhout Lions - Dr. Foots
65-81
. Finale (best-oÍ-five)
18 apri l1998
Nuva - Dr. Foots
68-54
2 mei 1998
Dr. Foots - Nuva
71-66
5 mei 1998
Nuva - Dr. Foots
81-43
9 mei 1998
Dr. Foots - Nuva
70 - 103
Kampioen van Nederland: Nuva (Den Helder)

HERENPROMOTIEDIVISIE

DAMESEREDIVISIE
Final Four Competitie
PouleA
1. Jolly Jumpers
2. Dr. Foots
3. Kroon R./Prisma
4. Levago/Orca's

4. Levago Orca's
5. Hoofddorp
6. Jolly Jumpers
7. Kroon R./Prisma
8. BV Leiderdorp
9. Grasshoppers

1. LEVAGO/Orca's1
2. LibertelDolphins2
3. Piranhas1
4. Akrides 1
5. A.S.V.U.1
6. De GroeneUilen 1
7. RZÊlCeleritas-D2
8. DAS 1
9. Springfield1
10. MS V 1
11. B V W yba 1
12. SBV Juventus1
13. Hans VerkerkK. 2
14. Early Bird 1
15. BC Shooters 1
16. Basketiers'71 1
17. AA Drink Flyers 1
18. Novilon/Unlim.
1
72-52
68-83
86-71
83-56

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

54K

54
52
52
50
50
38
36*
36
32
28
28
28
26*
18
1 6D
6D
4D

HERENEERSTEDIVISIEA
1. ldeTrading/RB2
2. MandersPremier1
3. C ady' 73 1
4. Attacus 1
5. Jumping Crabs 1
6. Jumpers 1
7. BS Leiden 1
8. Binnenland1
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28
28
28
28
28
28
28
28

44 KP
38
36
32
22
20
20D
12D

5. Grasshoppers1
6. Akrides1
7. Kroon R.iPrisma1
8. BlauwWit 1
9. EastwoodTigers 1
10. BV Leiderdorp1
1 1 . B V L i s s e1
12. B C V l i ssi ngen1
13. Lel y 1

B
HERENEERSTEDIVISIE
1 . J a h nl l 1
2. BV Aris 1
3. Jugglers1
4. AMvJ-Amsterdam1
5. New Stars 1
6. ArnhemiaEagles 1

7.v.B.v.1
L HooÍddorp 1

28
28
28
28
28
28
28
28

36
36
34
30
28
26
26D
8D

KP

35
35
32
30
32
30
30
30
30
34
30
29
30
32
29
32

30
28
22
20
18
12
12
10
4D

X = N .o.; * = N .0. + 2 pnt. i n mi nd; .u= pnt i n min. ;
BM=buitenmeded.;VR:verlies van rechten;
TR= teruggetrokken; K P= kampi oen+prom ot ie,
K= kampioen,D=degradatie.

E REDIVISIE
JUNIOREN
JONGENS
1. HansVerkerkK. 1
2. Canadians1
3. ldeTrading/RB1
4. Akrides1
5. BV Voorburg 1
1
6. RZG/Celeritas-D
7. DAS 1
8. BV Wyba 1
9. M Drink Flyers 1
10. BS Weeil 1
11. Kroon R./Prisma1
12. *** Dr en th e1
13. Piranhas1
14. Tonego'65 1
15. G oba 1
1
16. LibertelDolphins

24
24
24
24
24
24
24
24
24

66K
52
48
38
38
34
32*
32
30
28
24
20
20
16D
12D
I

KOMPETITIE EINDSTANDEN
ROLSTOELBASKETBALL
ELITEA
EREDIVISIE
P|ÁATS 1 tlm 4
1. A nti l ope1
2 . E . R . B 1.
3. Onze Gezellen1
4. A rrow s' 811
Elite A PI-AATS5 tlm 7
5. RBVAalsmeer1
6. l .S .V .H engel o1
7. Devedo1

4
4
4

I
4
0

PIÁATS 1 tlm 4
1. A nti l ope2
2. Arrows '81 2
3 . E . R . B2.
4. JBC/N'haven1

6
6
6
6

12
I
2
2

ELITE B PIÁATS 5 t/m I
5. Redeoss 1
6. Aalsmeer2
7. DOV 1
8. De SteenenDijck 1

6
6
6
6

10
I
6
0

KAMPIOENSPOULE
DAMES1e DIVISIE
ELITEB
EREDIVISIE
1
1. RZGlCeleritas-D
2. FiltechFive 1
3. Celeritudo'751
4. NUVA 2
5. NielsStensen1
6. ldeTrading/RB1
7. Jumpers1
8. Cady ' 73 1

20
20
19
20
20
20
20
19

30 KP
30
22
20
20
16
14
6

DAMES1e DlVlSlEDEGRADATIEPOULE
1. B V Lis s e1
2. BC Vlissingen1
3. DAS 1
4. Z.A.C.1
5. Binnenland1
6. Jahn ll 1
7. Dunatos1
8. Hoofddorp2

20
20
20
20
19
19
19
19

30
24
24
20
18
16
12D
12D

EREDIVISIE
MEISJES
JUNIOREN
1. NUV A1
2. A.T.C.'65 1
3. BC Shooters1
4. Hoofddorp1

26
26
26
26

48K
40
40
36

Play Offs
Wedstrijdenom 3el4e plaats (best-of-three)
9 mei 1998
56-72
Arrows '81 - Aalsmeer1
19 mei1998
'81
48-29
Aalsmeer- Arrows
23 mei 1998
35-45
Arrows '81 - Aalsmeer1
Finale (best-oÍ-five)
9 mei 1998
Antilopel-ERB1
12 mei1998
ERBl -Antilopel
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66- 29
36-81

23 m ei 199 8
Antilopel-ERB1
Kampioenvan Nederland:Antilope

90-55

NationaleJeugdkampioenschappen
voor Aspiranten Clubteams- 30 mei en 6 juni 1998 in Haaksbergen
Mei sj es
Jongens
1. Nuva
1. C anadi ans
2. BC Shooters
2. RZGICderitas-Donar
3. BV Hoofddorp
3. Onze Gezellen
4. Twentelce Cubes
4. H antexË ump' 80
5. EBV Mustangs
5.74C
Jumpi ngGi ants
EBBC

EERSTEDIVISIE
1. A nt ilope3
2. Bladel1
3. B as k et ie rs ' 7 11
4. Kameleon1
5. B.C. Braggarts1
6. Woody Blues 1
7. Red Giants1

18
18
18
18
18
18
18

36 K
26
22
18
12*
6
4

NationaleJeugdkampioenschappen
voor Kadetten
C l ubteams- 13 j uni 1998 i n A l kmaar
Meisjes
Jongens
1. B C S hooters
1. C anadi ans
2. Nuva
2. The Black Eagles
3. Piranhas
3. Red Stars
4. HSVB
4. HansVerkerkK.
5. BV MandersPremier
5. 7AC
BV Wyba
HSVB

TWEEDEDIVISIE
1. Amsterdam'1
2. Hengelo2
3. Antilope4
4. GSVA1
5. Aalsmeer3
6. E RB3
7. Outlaws2

15
15
15
15
15
15
BM

28K
22
20
12
6
0

NationaleJeugdkampioenschappen
voor Junioren
- 27 en 28 juni in Stadskanaal
Rayonselecties
Meisjes
Jongens
1. N oord-H ol l and
1. Zuid
2. Zuid
2. West
3. West
3. Noord
4. Oost
4. Noord-Holland
5. Noord
5. Oost

DERDEDIVISIE
1. Arrows3
2. JBC/N'haven2
3. Grave 1
4. R.G.Setters1
5. RBVM1
6. D'Antilopen1
7. Celeritas1
8. Waterland1
9. Peperbus1

6
6
6
6
4
4
4
4
4

8K
7
5
4
I
6
4
2
0

RESULTATEN
FINALESNATIONALE
BEKERKOMPETITIES
Heren
RicohAstronauts- Hans VerkerkKeukens 68 - 66
Bekerkampioen:
RicohAstronauts,Amsterdam
Dames
BV Hoofddorp- Nuva
Nuva - BV Hoofddorp
Bekerkampioen:
Nuva,Den Helder

49-85
85-44

Meisjes Junioren
BV Leiderdorp- Twente Dragons
Bekerkampioen:
BV Leiderdorp

z3-30

Jongens Junioren
BV Leiderdorp- DAS
Bekerkampioen:DAS, Delft

36-64

Rolstoelbasketball
SC Antilope- Arrows '81
Bekerkampioen:
SC Antilope

62-36
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Nederlands Kampioenschapminibasketball- 13
j uni i n R osmal en
Mei sj es
Jongens
1. Nuva
1. H ansV erkerkK .
2. RZG-Celeritas/Donar 2. E B B C
3. The Black Eagles
3. HBV The Jumpers
4. Grasshoppers
4. RZG-Celeritas/Donar
5. Uitsmijters
5. BCE Bouw

RESULTATEN
EUROPESEKOMPETITIE
EUROCUP
HERENCLUBTEAMS
LibeftelDolphins- SavinjskaPolzela
LibertelDolphins- BC ZrinjevacZagreb
Charleroi- LibeftelDolphins
LibertelDolphins- USK Erpet Praha
AC ApollonPatra- LibertelDolphins
SavinjskaPolzela- LibertelDolphins
BC ZrinjevacZagreb - LibertelDolphins
LibertelDolphins- Charleroi
USK Erpet Praha- LibertelDolphins
LibertelDolphins- AC ApollonPatra
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96 - 94
79 - 78
105 - 54
77 - 66
107 - 80
99 - 73
87 - 86
70 - 73
84 - 67
79 - 96

l-

KORACCUP
FinishProfiles- BelgacomQuaregnon
BelgacomQuaregnon- FinishProfiles

HAARLEMBASKETBALLWEEK
57 - 81
79 - 71

Hans VerkerkKeukens- Spafta Beftrange 93 - 64
SpartaBeftrange- Hans VerkerkKeukens 47 - 54
Lisboae Benfica- Hans VerkerkKeukens 80 TTL Bamberg- Hans VerkerkKeukens
88 HansVerkerkKeukens- MontpellierBasket54 Hans VerkerkKeukens- Lisboa e Benfica 63 Hans VerkerkKeukens- TTL Bamberg
63 MontpellierBasket- Hans verkerkKeukens78 -

56
47
63
76
77
67

EUROCUPROLSTOELBASKETBALL
Voorrondes
Lucia Sport - SC Antilope
s8-63
SC Antilope- Raume Basket
82-43
SC Antilope- Lahn Dill
64-39
CB M elil l a- SC An ti l o p e
37 -79
volgende
Antilope
door
naar
ronde
Sc
A r r ows ' 8 1- C S M a u u x
32-55
'81
RollerBullsLuik - Arrows
38-42
RSV Salzburg- Arrows '81
62-39
Arrows '81 - MK Aces
31-50
Arrows'81niet geplaatstvoor de finaleronde
Eindronde
SC Antilope- Osnabruck
FundosaGrupo - SC Antilope
SC Antilope- MK Aces
Kruiswedstrijd:
OldhamOwls - SC Antilope
om 5e plaats:
SC Antilope- Osnabruck

(26 december1997 tot en met 2 januari1998)
26fi2 Nederland- Cuba
64-77
GalilElyon- Oak HillAcademy
78 - 74
27112 GalilElyon- NieuwZeeland
74-72
Nederland- Oak Hill Academy
67 - 54
28fi2 Nederland- GalilElyon
56-70
NieuwZeeland- Cuba
79-86
Mash verona - Brazilië
72-74
29112Oak Hill Academy- Cuba
61-75
Nederland- Nieuw Zeeland
60-69
Mash Verona - Estland
82-81
30112 Nieuw Zeeland- Oak Hill Academy 70 - 58
Brazilië- Estland
82-60
Gal i lE l yon- C uba
80-82
31112 Nieuw Zeeland- Mash Verona
64 - 62
Estland- GalilElyon
76-79
01/01 Nieuw Zeeland- Cuba
85 - 8'1
GalilElyon- Brazilië
74-80
O2lO1 5e/6e plaats: Mash Verona - Estland76 - 78
3el4e plaats:Cuba - GalilElyon
70-55
Finale:NieuwZeeland- Brazilië
74-93
Eindstand:1. Brazilië,2. Nieuw Zeeland,3. Cuba,
4. GalilElyon,5. Estland,6. Mash Verona.

s6-61
58-47
39-40
45-47
70-38

CUP 1998
ANDREVERGAUWEN
voorronde
43-56
ERB - Force
50-53
M F P M osk o u- E R B
72-54
ERB - Start Pozman
51-47
Stade Auxerrois- ERB
ERB derde plaats,geen recht op eindronde.

ZOETERMEER
BASKETBALLCLASSIC
(22-23november1997)
Jong Griekenland- België
Nederland- Hongarije
3el4e plaats:België- Nederland
Finale:Jong Griekenland- Hongarije

97 -87
62-72
66-72
84-76
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NOMINATIESFIBA.SCHEIDSRECHTERS
1997.1998
EN COMMISSARISSEN
Verklaringvan de gebruikteafkoftingen:
voor herenclubECM:EuropeesKampioenschap
teams;ECC:EuropeseCup voor herenclubteams;
ECK:Korac Cup voor herenclubteams;
ECF:EuropeseCup voor dames clubteams;
ECR: RonchettiCup voor dames;DEKKR:Dames
HalveFinale
EK KwaliÍikatie
Ronde;HEKHF=EK
Her en;D. E KF = F i n a lE
e K D a m e s ;H E KK R :H eren
EK Kwalifikatie
Ronde;EKF=HerenEK Finale;
JEKK:JongensJuniorenEK Kwalifikatieronde;
J E K F : J ong e n sJ u n i o re nEK F i n a l e ;
MJEKK=Meisjes
JuniorenEK Kwalificatieronde;
MKEKF=MeisjesKadettenEK Finale
Henk van Ek
12111197ECC

TSV BayerLeverkusen- BC
SlobodaDita Tuzla(BosH),
Leverkusen(Dui)

SanderFaassen
10109197ECK

BBC ResidenceWalÍerdangeCPE AveiroEsqueiraBasket
(Por),Walferdange
DJK S.OliverWuzburg - Waiti
01110197ECR
BordeauxChantecler,
Wuzburg (Dui)
o2l10le7 EcF
BTV Wuppertal- Galatasaray
Spoft Kulubu(Tur),Wuppertal
(D u i )
22110197ECK
BelgacomQuaregnon- AD
OvarenseAerosoles(Por),
Quaregnon(B)
05111197ECF
US Valenciennes
OrchiesKozachka Talk Zaporozhy
(Oek),Orchies(Fr)
03112197HEKHF Denemarken- lsraë|,Frederiksberg (Den)
16112197ECC
SunairBCD - Clube Portugal
TelecomLissabon,Oostende
(B)
17112197ECC
W RegionWallonne- Kovinotehna SavinsjkaPolzela(Slo),
Charleroi(B)
Bart van de Graaf
BBC ResidenceWalferdange10109197ECR
Clube DesportivoNacional
(Por),Walferdange
Les Amis du Basketball- Clube
11109197ECR
Amigos do Basquete(Por),
Contern (Lux)
22fi0197 ECR
BCSS Namur - Clube Desportivo Nacional(Por),Saint-Servais
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05111197
EcR
ECF
06111197

DJK DebitelAschaffenburgOlivaisFut. Clube Coimbra,
Aschaffenburg(Dui)
BW Wuppeftal- PVSK Dalia
DalmandPecs (Hon),Wuppertal (Dui)

Jan Chris Herweiier
15-191O7197
HEKKRCardiff,Wales (22 and
under)
23109197ECC
London Towers BasketballPall.Stefanel
Milaan,London
(Eng)
30logle7 Ecc
SunairBCO - BC SlobodaDita
Tuzla(Bos-Her),Oostende(B)
US Valenciennes
Orchies011101e7E cF
CariparmaBasket Lavezzini
Parma,Orchies (Fr)
22,1O197ECF
US Valenciennes
Orchies- BTV
Wuppertal,Orchies(Fr)
04111197E C C
W Tatami Rhóndod- Danone
HonvedBudapest,Bad Honnef
(Dui)
o5l 11l e7 E C R
BC UniversaMarburg- USK
Erpet Praha,Marburg(Dui)
19111
TDK Manresa- Cholet Basket,
197 E C K
Manresa(Sp)
03112197HEKHF Engeland- Oekraïne,Guildford
(Eng)
101121e7E C K
WG BasketballTrier- Cholet
Basket,Trier(Dui)
14101198E C R
Cepsa SandraGran CanariaOsnabrËckerSportclub,Las
Palmas (Sp)
15/01/98 ECF
Pool Getafe - CJM Bourges
Basket,Madrid (Sp)
05102198ECF
BW Wuppertal- lmos Grambrinus ZabovreskyBrno, Wuppertal (Dui)

MichelZeqwaard
18-271O7197 MKEKFSopron,Hongarije
17ljele7 ECC TSV Bayer 04 LeverkusenSunair BCO, Leverkusen(Dui)
WG BasketballTrier- Falco
LeptekBC, Trier(Dui)
o8l1ol97 ECR BCSS Namur - TarbesGespe
Bigorre,Saint-Servais(B)
21110197
ECR LimogesABC - Cepsa Sandra
Gran Canaria,Limoges (Fr)
22fi0197 ECF
CJM Bourges Basket- Pool
Getafe,Bourges (Fr)
12111197
ECK WG BasketballTrier-BC Aris
Saloniki,Trier (Dui)
1e111197
EcK
UnicajaMalaga- Saos JDA
Dijon, Malaga (Sp)
26111
197 HEKHFBelgië - Slowakije,Alost (B)

0 1 l 1 0 l s 7E c K
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FontanafreddaSiena - Crvena
ZvezdaBelgrado,Siena (lt)
ECM Unit.ColorsBenettonTreviso11112197
Paok BC Saloniki,Villorba(lt)
20lo1le8 Ecc
SunairBCO - Maccabilroni
Ra'Anana,Oostende (B)
ECC WRegionWallonne- TV Tatami
21101198
Rhóndorf,Charleroi(B)
FC BarcelonaBanca Catalanao5lo2le8 EcM
BC UnionOlimpijaLjubljana,
Barcelona(Sp)
12102198
ECM Porto Maia Banco Mello Maccabi Elite Tel Aviv, Porto
(Po0
PallacanestroPolti - KK Beo17102198
Ecc
banka Belgrado,OlgiateComasco (lt)
ECF
19102198
SFT Como - AC Spofting Flash
9.61 Athene,Como (lt)
HEKHF Engeland- lsraë|,Manchester
28102198
(Eng)

EcK
10112197

PietLeeqwater
ECC
16109197
ECM
18109197
30109197ECc
o2l1ol97 EcM

ROLSTOELBASKETBALL
Le Mans Safthe Basket- lcec
Opava (Tsj),Le Mans (Fr)
Elan BearnaisPau-Orthez- FC
BarcelonaBanca Catalana,Pau
(Fr)
CaceresClub Baloncesto- BC
Samara(Rus),Caceres(Sp)
FC BarcelonaBancaCatalanaBarcelona
KinderPall.Bologna,

(sp)

ECM
21101198
11102198
EcR
ECM
12103198
24lo3le8 EcM
o3-121O7198
Cor Onrust
28108-01
logle7
23109197ECC
22/10197EcK
Ecc
04111197

BV Hans VerkerkKeukensBBC Sparta Bertrange,Den
Helder
03112197HEKHF België- Duitsland,Alost (B)
Regio Wallonne- AC Apollon
Ogl12l97 ECC
Patra (Gri),Charleroi(B)
BCSS Namur - BudapestSport
10112197ECR
EgyesuletBudapest,SaintServais(B)
17112197ECR
Waiti BordeauxChanteclerEnergobisDonetsk Ukraine,
Bordeaux(Fr)
RielloBasketVerona- Peristeri
18102198ECK
SC Radio Korassidi,Verona (lt)
25102198HEKHF Duitsland- Griekenland,Stuttgart (Dui)
US ValenciennesOrchies03/03/98 ECF
SCP Ruzomberok,Orchies(Fr)
12103198ECF
US ValenciennesOrchiesSCP Ruzomberok,Orchies(Fr)
11109197ECK

Porto Maia Banco Mello - Efes
PilsenSpor Kulub0lstanbul,
Porto (Por)
OsnabruckerSportclub- LKS
Zywiec Lodz, Osnabruck(Dui)
OlympiakosBC - Partizan
Zepter Belgrado,Piraeus(Gri)
AEK Bask.ClubAthene- Alba
Berlin,Athene (Gri)
MJEKF Kutahya(Tur)

De volgende internationalenominatiesvielente
noteren:
* Finaleronde EC I in Battipaglia(lt):
E. Wallaart
* Examinatorbij voorronde Eurocup ll:
E. Wallaarten P. Kusters
* EurocupI in MiltonKeynes(Eng):
R. v. West
* Eurocupll in Londen (Eng):
P. van Velzen
* Finaleronde EC ll in Zaragoza(Sp):
R. v. West

HEKKRHamburg(Dui)
SunairBCO - Marc Kórmend
(Hon),Oostende(B)
Telekom BasketsBonn - UBC
StahlbauOberwart(Oos), Bonn
(Dui)
FestinaJoventut- Bipa Moda
Ska Odessa (Oek), Badalona

(sp)

ECK
05111197
Bob Woudstra
EcK
10109197

Taugres- Echo Houthalen,
VitoriaGasteiz(Sp)
FinishProfiles- Belgacom
Quaregnon,Amsterdam
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BASKETBALLBOEKEN
. NBB-cursusboek'Trainer-A'
(sep.'87)
. NBB-cursusboek'Mini-Basketballtrainer'
(nov.89)
. Basketballvoor basis-en voortgezetonderwijs (feb. 90)
. NBB-cursusboek'Jeugdtrainer
Basketball'
(un.e0)
'Trainer-B'(sept.
. NBB-cursusboek
91)
. NBB-handleiding'Pleintjesbasketball'
(mrt.

e2)
.
.
.
.

HandleidingJurytafel(aug.93)
(dec. 93)
Spelregelboekje
Mini-basketball
'Jeugdclinics'(jan.
NBB-handleiding
94)
'Het oprichtenvan een
NBB-handleiding
(feb.94)
nieuwebasketballvereniging'
. NBB-handleiding'Basketballkampen'
(un.

e4)

BROCHURES/FOLDERS
E.D.
. folder'Basketballboeken'
(jun92)
. folder ' Doe het zelf tips tegen basketballblessures'
fiul 92)
. folder 'NationaalJeugd Plan' fiul 92)
. folder 'NBB-Bondsbureau'
(nov 92)
. folder 'De belangrijkste
spelregels'(aug

e3)
. folder'Mini-basketball'
(nov.93)
. folder 'Passerellebasketball'
(nov 93)
. folder 'De geschiedenisvan basketball'
(nov 93)
. folder'NBB-Basketballshop'(mei'94)
. folder'Module-aanbod
trainersopleidingen
NBB1995/1996
fiun.9s)
. SeizoengidsEredivisie1995/1996(sep 95)
. folder'All*StarGala 1998' (dec.97)
. folder 'De BasketballCard' (mei '98)

. Officiëlebasketballregels
1994-1998(aug

e4)
. Praktijkboek
TechnischBasketball(aug.

e4)
. Scheidsrechter-D
cursusboek'Techniek/
tactielíCoaching'fian.95)
. Scheidsrechtershandboek'Arbitragetechniek' (apr.95)
. Jubileumboek'Jump for Joy' (1uli97)
BELEIDSDOCUMENTEN
. Continuiteitop basis van kwaliteit(aug. 90)
. lmagine.....basketball! (sep.91)
. NBB-marktanalyse
1991 (okt.91)
. Nota'Personeelsbeleid
NBB' (92)
. 'Dribbelenen dunkenmet z'n allen'(apr

e3)
. Basketballsport
en socialevernieuwing
1993-1996(apr93)
. NBB Topsportplan1993-1998'Eenheidin
(mei 93)
verscheidenheid'
. Rapportvan de werkgroep'Vernieuwing
topbasketballHeren' (mrt 95)
. BeleidsnotaRolstoelbasketball
1995-2000
(mei 95)
. EvaluatieNBB-Meerjarenbeleid
1990-1995
(mei 1995)
. Beleidsnotitie
1996-1999'Vanopleidingen
(okt.95)
naardeskundigheidsbevordering'
. 'Samenballen',handleiding
t.b.v.NJP
bolwerken(mei 96)
. Beleidsnotitie
1997 'De sporterals afnemer' (okt. 97)
. NationaalJeugd Plan ll 1997-2002(okt.97)

PROGRAMMA'S/REGLEMENTEN
E.D.
. NBB Reglementenboek
1995 (feb.95)
. NBB Competitieboek
seizoen1997/1998
(aug.97)
. NBB CompetitieboekRolstoelbasketball
(aug.97)
199711998
VIDEO.PRODUCTIES
. PEPSIAll*StarGala 1995 (mrt.95)
. NationalefinalePepsi PlayOffs 1995 (apr.

e5)
WERKDOCUMENTEN
. Beknoptoverzichtjurisprudentie(mei90)
. NBB-handboek'Financieleproceduresen
bevoegdheden'(mrt 93)
. VademecumNBB-bureau(mrt 94)
'Organisatie
. NBB-handleiding
Jeugd Trainer Basketballcursus'(un 9a)
. NBB-handleiding'Organisatie
Trainer-A
cursus'(jun 94)
. Scheidsrechters
manual(sep.94)
. Beknoptoverzichtjurisprudentie(mei 96)
. NBB-handleiding'Deskundigheidsbevordering' (mrt.97)
. Adressenboek199711998
(okt.97)
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Het jaar 1997is aÍgeslotenmet een redelijk
groot positiefsaldo, nadat het jaar 1995
een groot negatieÍsaldo vertoondeen het
jaar 1996sloot met een klein positieÍresultaat. Het positiefsaldo van 1997 is te verklarendoor een aantaleenmaligebatenen
een aantalfactorenuit de normaleexploitatie, o.a. als gevolgvan genomenmaatregelen.
Al met al positief,maar geen reden om te
gaan juichen. Er zijn namelijknog steeds
een aantal negatievetendenzen:de lichte
terugloopvan het ledenaantal,het steeds
weer kortenvan VWS op de subsidiesen
van de subsidieals gevolg
de vermindering
van het gedaaldeledenaantal.
Zeer positiefis de steun die de NBB heeft
ontvangenvan met name NOC*NSFbij het
realiserenvan het NBT-project.De stijging
van de ontvangenbijdragevoor de nationale teams,met name het Herenteam heeft
onze mogelijkheden extra vergroot. De
incidentele meevallers, in totaal ruim
130.000gulden,vindenwij bij de herberekening van BTW-afdrachtvan de laatste5
jaar en de afrekeningvan een aantalprojecten.Het strikthanterenvan de afspraken
bij wedstrijdzaken,
de opleggingvan boetes bij betalingsachterstanden
en de afspraken bij verenigingen
met schuldenover de
affossingvan deze schulden,leidt tot een
verbeteringvan de situatie bij de NBB,
ofschoon nog vele clubs met financiële
problemenkampen.

gecompenseerd
door de hogeresponsorinkomsten.De daling van de commissiekosten wordt gedeeltelijkveroorzaaktdoor
een verschuivingvan kosten.De onderbesteding bij basketballontwikkeling,
deels
verklaarddoor een niet geheel honoreren
van de SNS - subsidieaanvraag
voor de
breedtesport,
vraagtonze aandacht.
Het NJP-programma,met na vele jaren
weer deelnameaan EK's voor junioren,
geefteen overbesteding
te zien, welke niet
conform begroting is. Deze overschrijdingen dienen in de toekomstvoorkomente
worden.
Gezien het positieveresultaathebben wij
ten laste van het jaar 1997 toevoegingen
gedaanaan een aantalBestemdeFondsen
en een voorzieninggetroffenvoor de extra
kosten van de stages voor internationale
scheidsrechtersen commissarissen in
1998.

De meerinkomsten
uit de normaleexploitate vinden bij
tie zijn naastbovengenoemde
(vooralten
inkomstenuit sponsorcontracten
goede gekomen aan de exploitatievan
Facethe Basket),de nietvoorzienemeevallende recettebij de interlandsin het voorjaar en de interest.
Aan de lastenkantdient genoemdte worden de dalingvan de personeelslasten.
Onderzocht zal worden wat de oorzaken
van de gestegenportikosten.
De meerkostenvan de ledenkrantworden

Jaarverslag1997-1998

GULDENS)
BA|-ANSPER31 DECEMBER1997 (lN NEDERI-ANDSE
lasten.
van
het
van
baten
en
na bestemming
saldo

ACTIVA

31 december 1997

31 december 1996

Materiëlevaste activa
11. 1 6 6
2.335
45.075
25.622

7.454
21.605
19.912
12.811

Meubilair
Kantoormachines
Computers
Basketballvloeren

61.782

84.198

ISS
Systeemleden-/wedstrijdadm.

425.000

0

NBB
St.Bouw/Expl.nieuwbouw

500.000

500.000

41.673

60.361

Voorraadartikelen
Vorderingen
en overlopende
activa
Debiteuren
Voorschotten
Nogte ontvangen
opbrengste
Vooruitbetaalde
kosten

275.261
33.130
73.568
34.O21

334.922
80.375
192.504
86.186

415.980

693.987

Liquidemiddelen
Deposito's
Banken
l(as

TOTAALACTIVA
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100.000
183.837
785

500.000
65.832
447

566.279

284.622

2.288.721

I .345.161
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PASSIVA

31 december 1996

31 december 1997

Eigenvermogen

s81.063

759.575

Voorzieningen
Bestemde
fondsen
fonds
Personeels
JubileumNBB50 jaar
Jeugdkampen
Automatisering
Blad"Coach'Tledenkrant
Socialelasten(ziektewet)
personeel
Opleidingen
ng
igheidsbevorderi
Deskund
Dames
Rolstoelfonds
Heren
Rolstoelfonds
FondsAll*StarGala
Junioren
OuderÍonds
Stagesarbitrage

73.407
25.000
8.000
0
11 . 0 3 5
20.000
5.000
25.000
10.362
5.397
26.859
s00
0

88.407
55.000
14.965
30.000
11.035
64.000
15.000
25.000
24.140
15.282
28.859
0
20.000

210.560

389.688

Vlottendepassiva
passiva
Schuldenen overlopende
147.672
Vooruitontvang
en opbrengsten
316.061
Crediteuren
3.089
Belastingen
en premiessoc.verz.
672.636
Nog te betalenkosten

87.599
1 3 1. 8 1 4
22.801
311.324

1.139.458

TOTAAL PASSIVA

2.288.721
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553.538

1.345.161
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BATEN

Alqemenebaten
SubsidieVWS instelling
Contributies
Reclameen sponsoringclubs
Sponsorcontracten
lnterest
Overigealgemenebaten
SubsidieNEBAS
|nfo
AbonnementenLedenkrant/*

Landeliikecompetitie
Administratieveheffingen
Bureauformulieren
lnschrijfgelden
Bekercompetitie
Televisierechten
Scheidsrechterskosten

Deskundiqheidsbevorderinq
SubsidieVWS opkleidingen
Contributies(deelopleidingen)
Blad Coach
Bijdragendeelnemersopleidingen

Basketbal
lontwikkeIinq
SubsidieVWS Soc. Vern. (pleintjes)
SubsidieSNS breedtesport
Jeugdkampen
SubsidieNEBAS

NationaalJeuqdplan
Internationalecontacten
Subsidies
Televisierechten
Recettes

Overiqeproiecten

TOTML BATEN

W erkel i j k
1997

Begroting
1997

Werkelijk
1996

754.313
1.039.887
70.512
155.490
50.276
154.368
5.000
39.605

754.000
1.095.865
55.000
102.500
37.000
20.000
5.000
40.000

799.060
1. 1 3 4 . 9 8 0
72.580
143.935
42.775
30.251
5.000
39.325

2.269.451

2.109.365

2.267.906

87.280
21.924
62.717
18.300
472.500
378.979

72.000
16.500
61.763
17.700
222.500
340.973

49.480
22.547
60.430
17.970
11 0 . 0 0 0
321.903

1.041.700

731.436

582.330

6 6 . 11 2
30.686
0
51.825

75.000
32.013
6.500
78.000

63.190
33.555
310
81.33s

148.623

1 9 1. 5 1 3

178.390

0
93.996
70.012
3.000

0
102.000
65.000
3.000

167.008

170.000

2.505

0

253.239
0

804.122
102.500
21.279

393.288
102.500
0

392.792
40.000
8.688

927.901

49s.788

441.480

24.614

20.000

9.727

3.7'18.102

3.733.072

4.581.802

Nadeligsaldo
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88.100
96.138
66.001
3.000
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IÁSTEN
Werkelijk
1997

Begroting
1997

Werkelijk
1996

1.802.831
453.026

1.806.965
400.239

1.800.676
384.083

2.255.857

2.207.204

2.184.759

Aloemenekosten
Bureaukosten
Organisatiekosten

Landeliikecompetitie
Gompetitieen wedstrijdwezen
Dotatiedubieuzedebiteuren
Scheidsrechterskosten

Deskund
iqheidsbevorderinq

Basketballontwikkelinq

NationaalJeusd Plan

481.722
22.499
391.516

203.700
5.000
331.973

110.227
5.000
337.516

895.737

540.673

452.743

94.409

131.762

'147.538

131.247

156.125

234.656

56.399

51.500

76.459

Intemationalecontacten
Nationaleteams

Overioeproiecten

TOTML IÁSTEN

Voordelig saldo

987.935

556.365

34.4n6

70.000

4.456.230

3.713.629

125.572

Jaarverslag 1997-1998

4.473

570.081

54.6ff1

3.720.899

12.173

G1
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Y

1993/1994:
PrismaCollege,Utrecht
Hoofddorp
BlackEagles,Rosmalen
Jumpers,Den Haag
Celeritas-Donar,
Groningen
Akrides,lJmuiden
BC Verkerk,Zwijndrecht
PSVAlmonte,Eindhoven
Mustangs,Emmen
FiltechFive,Tilburg
Katwijk
DVZGrasshoppers,
Amersfoort
Crackerjacks,
Jugglers,Enschede
3-Es Piranhas,Amstelveen
A T C ' 6 5 ,H e n g e l o
BV Juventus,Wehl
Hurricans,
Spijkenisse
h(TC,Haarlem
DAS,Delft
EastwoodTigers,Oosterhout

458
410
374
344
329
311
306
297
295
294
290
282
280
272
266
266
265
262
261
261

1994/1995:
BV HooÍddorp
PrismaCollege,Utrecht
RZGlDonar,
Groningen
BlackEagles,Rosmalen
Jumpers,Den Haag
Katwijk
DVZGrasshoppers,
Akrides,lJmuiden
FiltechFive,Tilburg
GrackerJacks,AmersÍoort
Orca's,Urk
Eindhoven
PSV/Almonte,
BV Juventus,Wehl
Amstelveen
3-ESPiranhas,
7AC, Zwolle 268
Jugglers,Enschede
Almelo
Uitsmijters,
New Stars,Nieuwegein
DAS,Delft
CanoeJeans,Den Bosch
Springers,Gouda

265
265
264
263
262
262

1995/1996:
BV HooÍddorp
CeleritasDonar,Groningen
PrismaCollege,Utrecht
BlackEagles,Rosmalen
Jumpers,Den Haag
Akrides,lJmuiden
PSVAlmonte,Eindhoven
Heenvliet
New Elephants,
FiltechFive,Tilburg

439
397
370
370
334
322
290
284
283

444
403
385
366
337
325
313
295
294
289
286
273
268

BV Grasshoppers,
Katwijk
Crackerjacks,
AmersÍoort
Orca's,Urk 274
Hurricanes,
Spijkenisse
AmericaToday,Den Bosch
Binnenland,Barendrecht
Wehl
Juventus,
Mustangs,
Emmen
Jugglers,Enschede
Amstelveen
3-EsPiranhas,
Springers,Gouda

262
256
255
254
249
247
247
246

1996/1997:
BV Hoofddorp
RZGlOeleritas
Donar,Groningen
BlackEagles,Rosmalen
BigBoss/Akrides,
lJmuiden
PrismaCollege,Utrecht
Jumpers,Den Haag
FiltechFive,Tilburg
Den Bosch
LiberteUEBBC,
Amersfoort
Crackerjacks,
Lely,Amsterdam
Gouda
Springers,
LevagoOrca's,Urk
NielsStensen,Utrecht
New Stars,Nieuwegein
Barendrecht
CBVBinnenland,
Katwijk
DVZGrasshoppers,
Juventus,Wehl
OnzeGezellen,Haarlem
Mustangs,Emmen
Zoebas,Zoetermeer

475
417
395
308
307
300
286
274
270
268
265
264
258
257
257
251
250
243
239
237

1997/1998
BV HooÍddorp
RZG-Celeritas
Donar,Groningen
BlackEagles,Rosmalen
Lely,Amsterdam
KroonRenaultPrisma,Utrecht
Amersfood
Crackerjacks,
Jumpers,Den Haag
Akrides,lJmuiden
FiltechFive,Tilburg
New Stars,Nieuwegein
NielsStensen,Utrecht
PSVAlmonte,Eindhoven
DAS,Delft
LevagoOrca's,Urk
AlkmaarGuardians
CBVBinnenland
BS Leiden
Juventus
Springers
OnzeGezellen

529
443
407
358
329
324
318
311
307
302
298
292
290
290
279
271
262
261
261
259
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282
277

meteigenclubsen rayonsonderhoudt
de NBBvanuitBunnikrelaties
Behalve
mettal van instanties
uit sport,overheid,bedrijÍsleven
en mediain binnen-en
samenwerkingsverbanden
buitenland
en gaater waarmogelijk
aan.
Hieronder
ovezicht.
eenoverigensnietuitputtend

ActionWork

lnternational
Wheelchair
Basketball
Fed.

Offermans
Design

Adidas

Interprovinciaal
Overleg
Sport

PGGM

Ahoy'Rotterdam

ISL

ProSport

Ahrend
BV

Katholieke
Universiteit
Brabant

Provinciale
Sportraden

Amway
Benelux

KBBB

RicohEurope

ANP

Kinzo

RTt

AviosArbozorg

KLM

VanRossum
& Parhers

Belangenvereniging
Basketball
Arbiters

KNHB

International
Schelde

BLGHypotheken

KNI{/

SENA

BondvoorWerknemers
indeSport

KNWV

NL
Showbizz

Brouwer
Media

1{/10

Sijtsma
Groep

BwaSportNV

KPMG

ïlmans& Parhers
Smulders,

Cadans
Canal+

Landelijke
ContacÍaad

Spaak&Wolzak

Manage
to Manage

Maaspoort
Sportcentrum

International
deMini-Basketball
Comité

MBSports
Promotion

SportCompanions

Converse
Benelux

Ministerie
vanVlffS

SportConsult
International

Dr.Pepper

MTE

SportInternational

Eilers
Sport

Mueller

Sportfonds
LeovanderKar

EndemolSports

Nationaal
FondsSportGehandicapten

Stg.FairPlay

Eneco

Nationaal
lnstituut
Basketball
Week
SportGezondheidszorg Stg.Holland

Evangelische
Omroep

Nationaal
Sportmuseum

Stg.Huisvesting
Bondsbureau

EuroBasketballïours

Nationale
Federatie
voorWerkers
in deSport

(deLotto)
Stg,Nationale
Sporttotalisator

(heren)
Federatie
Eredivisie
Baskeballclubs

Nationale
Sportbiblioheek

Stg,Rotterdam
Topsport

Federation
lnternationale
deBasketball

Nationale
sporhonden

Stg.SportenSpel

Forelle
BV

NBA

Sunrise
Medical

FoxVideo

NBAEurope

Topsport
Marketing
Group

FruitPower

NEBAS

ïopsport
Noord-Nederland

Fundacion
Pedro
Ferrandiz

Ned,Centrum
voorDopingvraagstukken UpperDeck

Gemeente
Amsterdam

Nederlandse
Studenten
SportStichting

VadaGraÍïsche
Produhies

Genootschap
voorReclame

NikeBenelux

Vereniging
vanNederlandse
Gemeenten

Gruben/Halfmouw

Nederlandse
Basketball
Top

Wagner
Advies

Hantex

NHV

Werkgwersorganisatie
indeSprt

Hentenaar
Boek

NJHC

WNBA

Herwijer
Advies
& Bemiddeling

NOC*NSF

WorldAssociation
of Basketball
Coaches

HetUrkerland

NOSrtv

WoWieMisseQ

Holland
Sport

N0STeletekst

IBMNederland

OAD-Sportreizen
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"Congrotulotionson the perfect orgonisotionof the Board of the StondingConference meetingsond the onnuol
General Assemblywith excellent interpretotion, the first-clossdinner on the boots, the receptionot SFB'sond
the unusualbut friendly closing dinner".

BorislavStankovic,secretarisgeneraalFIBA

"Hierbij wil ik de NBB hortelijk bedonken voor de uitnodiging en de ontvongst voor en trldens het All*Stor
Golo in Ahoy'. Somen met het Jump-for-Joyfestivol wos het een prochtig evenementdot mij en vele onderen
veel bosketbollplezier gebrocht heeft en er zeker toe zol bijdrogen dot onze basketbollsportoan populoriteit
goot winnen"

Toon Peters,SportConsultInternational.

Het resultoat von de somenwerkingtussen de gemeenteUtrecht en Hillenoar Outdoor Advertisingis dot in de
'bollboords'
stod Utrecht nu zo'n zeventig hypercommerciële
stoon die niet door de gemeente,moor door het
bedrijf worden onderhouden. Willem Schouten (Hillenoor).' "De gemeente wilde echter wel een toegevoegde
woorde. Vondaor dot de Nederlondse Bosketboll Bond hier nu een grotis toernooitje orgoniseert."Het werd
'Utrechts
het
kompioenschop pleintjesbosketboll'. Op die monier, is de gedochte, wordt de jeugd meer tot
sport en bewegengestimuleerd. Hetgeen ook de gemeentelijke dienst sport en recreotie tot tevredenheid
stemt.

UtrechtsNieuwsblad,
I juni 1998
"ConI thonkyoufor trovelling
to Englond
to ployin our inougurol
FourNotionsTournoment
ot the Nynex
Areno lost weekend. Your performoncesond the woy your teom conducted themselyeswos o credit to your
country ond your Federotion".

SimonKirkland,waarnemenddirecteurengelsebasketballfederatie
EBA.

"PSVwos er niet goed oon toe toen ik voorzitter werd. De NBB wos op dot moment druk bezig met het
ontwikkelen von het Notionool Jeugd Plon. Wij hebben het plon von de bond overgenomenen woor gewenst
oongepost.Ondertussenmag het plon zich verheugenin finonciële steun von de PSV-federotie.We zijn noor
'Hier
de federotie toegestopt en hebben gezegd:
heb je ons plon. Voorlopig zullen we nog geen publiciteit
opleveren,meor over drie joor willen we dit en dit bereikt hebben en wij denken dot we don londelijke
uitstroling zullen hebben".

PSV/Almonte-voorzitter
HennieKuikenin het EindhovensDagblad.

"Ju^p for Joy is de eigentijdsetitel von een jubileumboek dot is uitgebrocht ter gelegenheidvon het holve
eeuwfeestvon de bosketbollbond.Een feest von herkenningvoor de fon oP leeftijd en een eye-openervoor de
generotiedie Kees Akerboom olleen kent ols commentotor bij Conol+". ..... "Het levert een 140 pogino's
tellend tijdsdocument op, dat zich laot gebruiken ols een vergoorbokwooruit de liefhebbernoor believen kon
pikken".

UtrechtsNieuwsblad,
5 november1997
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AV
BCA
BCO
BIMS
BRC
BSC
BWS
BWZ
CvB
DB
DC
DPA
FC
FTB
FEB
FIBA
GAISF
HBW

AlgemeneVergadering
Bondscommissie
Automatisering
BondsCommissieOpleidingen
BureauInternationale
MilitaireSport
BondsReglements
Commissie
BondsScheidsrechters
Commissie
Bond voor Werknemersin de Sport
Bondscommissie
Wedstrijdzaken
Commissievan Beroep
DagelijksBestuur
Bondscommissie
Damesbasketbal
I
Dutch PlayersAssociation
FinanciëleCommissie
Face the Basket
(heren)
FederatieEredivisieBasketballclubs
Fédérationlnternationale
de Basketball
GeneralAssociationoÍ International
SportsFederations
HollandBasketballWeek
roc
International
OlympicComité
ros
lnterprovinciaal
OverlegSportraden
IWBF
International
WheelchairBasketballFederation
KUB
KatholiekeUniversiteitBrabant
1(\/LO
KoninklijkeVerenigingvan LerarenLichamelijkeOpvoeding
LC
LandelijkeContactraad
NBA
NationalBasketballAssociation
NBB
NederlandseBasketballBond
NBT
NederlandseBasketballTop
NEBAS
NederlandseBond voor AangepastSporten
NFWS
NationaleFederatievoor Werkersin de Sport
NISG
NationaalInstituutSport Gezondheidszorg
NJK
NationaleJeugd Kampioenschappen
NJP
NationaalJeugd Plan
NOC*NSF NederlandsOlympischComité* NederlandseSport Federatie
RBC
Rolstoelbasketball
commissie
SNS
Stichtingde NationaleSporttotalisator
STK
SportTechnischKader
TB
Totaal Bestuur
TGC
Tucht-en GeschillenCommissie
VNG
Verenigingvan NederlandseGemeenten
V\trS
Ministerievan Volksgezondheid,
Welzijnen Sport
WNBA Women'sNationalBasketballAssociation
WOS
Werkgevers-Organisatie
in de Sport
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NBBMEDIA
FACETHE BASKET
NBB-ledenkrant,
otficieelbondsorgaan.
4 keerPeriaar.
Verschijnt
Cardhouders
GratisvoorBasketball

*INFO
NBB BASKETBALL
Otficiëlemededelingenbulletin.
VerschiintI à 10 keer Perjaar.

NBB MEDIANIEUWS
Bulletinten behoevevan de media.
Verschijntplusminus40 keer per iaar.
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NBB.UITSLAGENDIENST
Uitslagendienstten behoevevan de media.
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