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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 200012001 van de Nederlandse Basketball Bond. Het ziet terug op een

seizoen waarin tíjdens de Paralympics 2000 de beide rolstoelteams uitstekend presteerden, maar

waarin ook duidelijk ís geworden dat de primaire administratieve processen binnen onze bonds

organisatie verbetering behoeven. Een en ander wordt nog versterkt omdat er op het bondsbureau

sp ra ke was va n ve rsche i de ne pe rsoneelswi sse I í n ge n.

Aan het begin van het seizoen werd er een voor onze sport belangrijk succes geboekt:

met de NOS werd opnieuw een vierjarig mediacontract gesloten. Het seizoen ís verder doorlopen

met de'bijna'kwalifícatie van het Nationale herenteam onder leiding van Rík Smíts, het missen van

de EK kwalif icatiewedstrijden van het Nederlands damesteam dat echter toch een bevredigend

vervangend programma kreeg met o.a. deelname aan de Universiade te Peking en de Ronchetti Cup.

Halverwege het competitieseizoen vond in Eindhoven een zeer geslaagd NBB All"Star Gala plaats.

Deze feiten behoren tot de belangríjkste gebeurtenissen van het afgelopen seizoen,

die ín dit jaarverslag verder beschreven worden.

Wij sluiten af met onze dank en waardering uit te spreken in de richting van onze vrijwilligers en

beroepskrachten voor hun goede ínbreng en getoonde inzet.

Namens het Bondsbestuur

Cees Free,

voorztlter.

Peter Notten,

otreoeur



Adressen

NBB Bondsbureau
Runnenburg 12
Postbus 124
3980 CC Bunnik
Telefoon: 030-6566500
Fax: 030-6563258
E-Mai l :  in fo@nbb.basketbal l .n l

NBB Rayon Noord
Oosterhamr ik laan 171
Postbus 60023
9703 BA Groningen
Te le foon:  050-5718121
Fax: 050-5716893
E-mai l :  rayonnoord@basketba l l .n l

NBB Rayon Oost
Reigerstraat 30C-l
6883 E5 Velp
Telefoon: 026-4461688
Fax: 026-4461686
E-mail: rayonoost@basketba l l. n I

NBB Rayon West
Ravenswade 54 bis
3439 LD Nieuwegein
Telefoon: 030-28051 5'l
Fax: 030-2803339
E-mail: info@west.basketball.nl

NBB Rayon Noord-Holland
Wijkerweerweg 51
1948 NT Beverwijk
Telefoon: 0251-272417
Faxi 0251-273752
E-mai l :  nbb-nh@dunk.n l

NBB Rayon zuid
Mara thon loop 3
Postbus 3'192
5203 DD Den Bosch
Telefoon: 013-6430222
Faxi 073-6429866
E-mail: rayonzuid@basketball.nl
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Ontwikkeling van nieuw beleid

ontwikkeling van nieuw Topsport beleidsplan

Op basis van de resultaten van drie expertmeetings in de periode juli-september 2000 en een rapportage-
meeting is de notit ietekst opgesteld voor de periode 2001-2008 en vervolgens, na goedkeuring door
het bestuur, besproken ti jdens de Algemene Vergadering van 25.'1 1.2000. Vooraf is deze nota met
de titel 'Be on 5ta9e' besproken met FEB en in FoE-bijeenkomsten. NOC*NsF en VWs steunen de
algemene li jn die de nota volgt en beoordelen deze nota positieÍ. De uitgangspunten van het
beleid werden door de Algemene Vergadering aanvaard, maar over de wijze van uitwerklng is
nader overleg met topclubs en rayons noodzakeli jk gebleken. In dat overleg hanteert het bestuur
'Be on stage' als uitgangspunt.

Ontwikkeling van nieuw Rolstoelbasketball beleidsplan

De nota ls aan de hand van enkele bijeenkomsten met betrokken deskundigen aan de AV aangeboden
en op 16 juni 2001 goedgekeurd en vastgesteld. Deze vormt een bijstell ing van de huidige notit ie
en kent een Íormulering in concrete, haalbare, activiteiten. In l i jn daarmee wordt door NBT een
vierjarenplan voor de Nationale rolstoelteams opgesteld.

Ontwikkeling van vri jwil l igersbeleid

Zonder dat reeds een concrete aanvang met dit onderwerp is genomen, heeít het bestuur wel
bepaald dat het jaarli jkse All*star Gala m.i.v. 2000 een event moest zijn van en voor de NBB. wêar
onder andere de vri jwil l ige bondsfunctionarissen en hun partner als gast van het bestuur uitgenodigd
worden.
De oriëntatie naar de beleidsopzet is gestart.

ontwikkeling van nieuw beleidsplan t,a,v. Deskundigheidsbevordering

De nota 'Kaderbeleid 2001-2005'vormt een bijstell ing van de huidige notit ie en kent een Íormulering
in concrete, haalbare, activiteiten. De nota is door het bestuur na goedkeuring en door de AV op
25.1L2000 vastqesteld. De nota voldoet aan de eisen die NOC*NSF en VWS stellen.



Versterking van de infrastructuur

lmplementatie van Financieel beleid

Doordat driekwart van dit jaar een vacature voor de functie van administrateur heeÍt bestaan is
ver t rag ing  opget reden in  de  imp lementa t ie  van de  no ta ,  d ie  op  16 .06 .1999 is  aanvaard  door  de
Algemene Vergadering. Met een nieuwe personele bezetting (augustus 2000) en nieuwe software
(Exact voor Windows, maart 2000) is de verdere implementatie weer voortvarend opgepakt.
Bovendien heeft de NBB adequaat ingespeeld op de eis van subsidiegevers Noc*NSF en VWS tot de
uitvoering van de Integrale Standaard Begroting.

lmplementatie beleid t.a.v. Verenigingsondersteuning

Accountbezoeken
In juli 2000 is de NBB begonnen met het aÍleggen van accountbezoeken in het kader van verenigings-
ondersteuning. Doel van deze accountgesprekken is versterking van de relatie met de bij de NBB
aangesloten verenigingen en het achterhalen van de behoefte van de verenigingen op het gebied
van organisatorisch en bestuurli jk Íunctioneren. Gedurende het seizoen 2oool20o1 hebben 36
accountbezoeken plaatsgevonden bij verenigingen en l7 bij (oud) bolwerken of samenwerkings-
verbanden. De afspraken voor deze bezoeken kwamen tot stand op init iatief van de NBB of de
verenigingen zelÍ. Van deze bezoeken vonden er 8 plaats in rayon West, 5 in rayon Noord-Holland,
6 in rayon Noord, 4 in rayon Oost en 13 in rayon Zuid. Naast de verenigingen zijn ook de bolwerken
bezocht. In onderstaand overzicht zijn de bezochte verenigingen per rayon weergegeven.

RAYOÍ{ ZUID

SVH Heusden
BCB Akros

BBC Valkenswaard
BC Dunatos

Memo S!Íí. Den Dungk
oBc

springíield de Hommel
ws.c.

Dr. Foots / Lieshout
tanatics'71

BC.,ink
kheldeiport Basketball

SVH Heusden

RAYON WEsT

ËL LrOaÍa

BV Fictoor
BV Springe15

ÍTD
BV LeideÍdorp

Bourgondiè
BC Verkerk

Jump lJsselstein

RAYON Í'IOORD

8.C.K. ' ,84
Dyna '75

GSBV Groene Uilen
EBV Mustangs
Oaters Joure
BC Olympia

RAYON N.Holland

MBCA
Dios

H i l l egom '85
Blue Stars

MBCA

RAYOÍ{ OOST

Orca's
BC Lelystad
8CE Bouw

Valley Bucketie15

Uit deze accountgesprekken kwamen verschil lende verenigingsproblemen en ondersteuningsvragen
naar voren. In volgorde van voorkomen zijn dat onder andere het ontbreken van een algemeen
beleidsplan, een tekort aan vri jwil l igers in het algemeen, specifiek een tekort aan technisch kader,
scheidsrechters en jury, problemen met het vinden van voldoende accommodatie, het vinden van
sponsors, het afhaken van de jeugd bij de overgang van junioren naar senioren en het organiseren
van opleidingen. Om de verenigingen zo compleet mogeli jk te kunnen ondersteunen is de N88 reeds
in mei 2000 een samenwerkingsverband aangegaan met de Nederlandse Katholieke Sportfederatie
(NKS) en Interprovinciale Organisatie Sport (lOS). Deze organisaties nemen de sportoverschrijdende
ondersteuning voor hun rekening als daar behoeÍte aan is. In het seizoen 2000/2001 zijn '17 onder-
steuningsvragen doorgespeeld aan NKS of l05. Het gaat hierbij voornamelijk om ondersteuning bij
het opstellen van een algemeen beleidsplan. het êanpakken van het vri jwil l igersprobleem middels
een project of het opstellen van vri jwil l igersbeleid en het betrekken van de ouders van jeugdleden
bij de vereniging. Maar ook de begeleiding van een vereniging bij het privatiseringsproces van een
sporthal wordt aangepakt. De NBB neemt zelf de sportspeciÍieke ondersteuning voor haar rekening.



ln het seizoen 200012001 heeft de NBB 60 verenigingen ondersteund. Het ging hier veelal om
ondersteuning bij het organiseren van toernooien, (eugd)clinics, begeleiden van samenwerkings-
verbanden, het opzetten van scheidsrechterscursussen, assisteren bij het schrijven van technische
beleidsplannen en informeren met betrekking tot ta lentontwikkeling.

Bolwerken
Almere, Amsterdam, Bastion, Breda, Duin&Bollenstreek, Eindhoven, Haaglanden, Hanzeland (Zwolle),
Hengelo, Hoeksche Waard, Leeuwarden, Noordkop (Den Helder), Windmill Flyers, Two B (Nijmegen).

5 a me nwe rk i n gsve rba nde n
Utrecht en Den Bosch.

Bo lwerk  A lmere :  Omni  Wor ld  en  A lmaar  Meer
Bolwerk Amsterdam: Ricoh Astronauts en Canadians
Bolwerk Breda: BBF Migliore, Barons, Eastwood Tigers, AA-Drink 5harks en Van Doesburg Sharklets
Bolwerk Noordkoo: Den Helder en WGW
Bolwerk Duin & Bollenstreek: MSV, Grasshoppers.en Jump
Bolwerk Eindhoven: Achil les'71, BC Best, BC Bladel, EBCG, BC Heeze, EBC Psv/Almonte en Vido.
Bolwerk Hanzeland: Landstede Hammers en ZAC.
Bolwerk Hengelo: Twente lce Cubes en ATC'65
Bolwerk LeeuwaÍden: Aris en De Groene Ster
Bolwerk Two B: EiffelTowen, Wild Cat5, Unlimited, Eatouwe, Challenge, Gennep Cougars en Arnhemia Eagles
Bolwerk Windmill Flyers: GOBA, River Trotters en New Bleu Stars
Bo lwerk  Le iden e .o . :  B l i t z ,  Le iderdorp  en  Le iden

Ma nag e m e ntdesku nd ighe i ds bevo rd er i ng
Naast de individuele ondersteuning is er ook ondersteuning geboden in de vorm van bijeenkomsten
voor management 'en deskundigheidsbevordering. Zo zijn et in het seizoen 200012001 11 bijeen-
komsten georganiseerd. Daarvan werden 5 bijeenkomsten verzorgd in sêmenwerking met lO5 en NKS.
In rayon West vonden de cursussen vri jwil l igerscoórdinator en sponsoring plaats. Tijdens het Nationaal
Basketball Seminar 2001 te Eindhoven zijn workshops gehouden in het kader van vri jwil l igersbeleid.
Naast de workshops vri jwil l igersbeleid werden nog andere workshops gegeven, buiten het samen-
werkingsverband om. De onderwerpen die daarbij aan de orde kwamen waren Profegsionalisering
in Sport (PRint, het opstellen van een jeugdplan en het basketball bolwerk in de prakti jk.

vtskit
In het kader van verenigingsondersteuning participeert de NBB ook in het Vrijwil l igers In Sport (Vls)
project van NOC*NSF. In het kader van dit project maakt de NBB deel uit van de projectgroep Vls-Kit.
De Vls-Kit is een koffer, speciaal ontwikkeld ter ondersteuning van verenigingen die actieÍ bezig
wi l len  z i jn  met  v r i jw i l l i gers (be le id )  b innen hun veren ig ing .  In  de  K i t  z i t  een map met  daar in  onder
andere praktische werkbladen die de vereniging kunnen helpen bij het aanpakken van het vri jwil l igers-
beleid. De Vls-Kit is geheel gratis voor de verenigingen. De enige voorwaarde die eraan is verbonden
is dat er deel wordt genomen aan een vri jwil l igersproject oÍ cursus. In het seizoen 2000/2001 hebben
15 verenigingen de Kit in ontvangst genomen. In onderstaand overzicht staan de verenigingen die
in het bezit zi jn van een VIS-Kit weergegeven.

'1. Memo Systèm Den Dungk
2.  J ink
3. Jumping Giants
4. Team Ten Dreamers
5 .  F lush '72
6. Sv Croatia
7. Flax Field Fighters

8. HBW The JumpeÍs
9. Waddinxveen Flyers
10. BOB
1 1 .  S V O
12. Jump ljsselstein
'13. Break Stars
14. Blue Drakes
15. Silvertown Lions

Den Dungen
Cuyk
Nederweert
Den Haag
Papendrecht
Rotterdam
Hendrik ldo Ambacht
Den Haag
Waddinxveen

Oud Beijerland
De Meern
lJsselstein

Baarn
Woerden
Schoonhoven
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lnlodesk
T.b.v. de teleÍonische serviceverlening vanuit het bondsbureau is het init iatief genomen een InÍodesk
in te richten. Er is een inventarisatie gehouden naar de meeste gestelde vragen, zowel naar inhoud
als herkomst. Voorts is m.m.v. alle bureaumedewerkers een start gemaakt met de inrichting van een
informatiesysteem. Als gevolg van de vele mutaties op het secretariaat en een vri jwel structurele
onderbezetting is de beoogde invoeringsdatum van 3'1.12.2000 niet gehaald; de afronding wordt
nu  voorz ien  op  30 .09 .2001.

Actie SportKras
De NBB heeí t  opn ieuw ingehaakt  op  de  NOC*N5F-ac t ie 'Spor tKras ' ,  waaraan door  31  basketba l l -
clubs werd deelgenomen. Deze verenigingen verkochten samen 9900 loten. In totaal namen 1800
veren ig ingen dee l .

Professionalisering in de Sport (Prins)
Om de kwaliteit van het functioneren van verenigingen te versterken heeft NOC*NSF een pilotproject
" Professionalisering in de Sport" opgezet. Dit project is inmiddels in een fase beland waarin een 16-tal
arbeidsplaatsen gedurende 5 jaar gesubsidieerd worden met een afbouwende financièle bijdrage.
Er wordt uitgegaan van een benodigd bedÍag van fl. 100.000,- per arbeidsplaats. De NBB participeert
reeds vanaf het ontstaan van dit init iatieÍ in het project. Voor de eigen sport ziet de bond - i.v.m.
schaalgrootte en takenpakket vooral proÍessiona liseringska nsen binnen de erkende basketball
bolwerken. Daartoe zijn in juli 2000 de basketba l lbolwe rken door de bond benaderd. Dat heeft
geresu l teerd  in  v ie r  aanvragen,  waarvan e Í  door  NOC*NsF dr ie  on tvanke l i j k  z i jn  verk laard .  De NBB
heeft geadviseerd minimaal twee init iatieven te honoreren, met name ook met oo9 op de voorbeeld-
werking voor professionalisering van samenwerkingsverbanden binnen de (basketball)sport, te weten,
Eindhoven, Nijmegen en Amsterdam. NOC*NsF selecteerde bolwerk Eindhoven om per 2001 een
professional in dienst te nemen. NOC*NSF koos onder andere voor slechts één basketball init iatief
in de eerste l ichting omdat men streefde naar een zo divers mogeli jke samenstell ing van de eerste
lichting. Van de drie basketballbolwerken was Eindhoven degene met het op dat moment beste plan.
Bolwerk Nijmegen heeft sindsdien niet sti lgezeten en is reeds in een vergevorderd stadium met
betrekking tot het aanstellen van een professional. Bolwerk Nijmegen hoopt in de tweede lichting
aan de slag te kunnen. Bolwerk Amsterdam staat voorlopig op de wachtli jst.

Col I ect i eve be stuu rde rsa a nsp ra ke I ij k he i dsve rze ke r i ng
Voor zijn verenigingen en rayons heeÍt de NBB een collectieve bestuurdersaansprakeli jkheids-
verzeker ing  a fges lo ten ,  ingaande 01 .01 .2001.

Incasso.service voor verenigingen
In het seizoen 2000/2001 heeft de NBB voor zijn verenigingen een samenwerkingscontract aÍgesloten
met B&G consultancy t.b.v. het incasseren van achterstall ige betalingen door leden, het verlenen van
algemeen juridisch advies en specifiek juridisch advies tegen een gereduceerd tarief aan basketball-
veren ig ingen.

lmplementatie van beleid inzake Arbitrage

Ult de notit ie zijn drie projecten ter nadere uitwerking in geselecteerd en afgerond te weten:

.  Persoon l i j k  op le id ingsp lan ;  d i t  p lan  is  in  concept  p lan  gereed en  wacht  op  becommentar iè r ing .

. lnventarisatie landeli jke scheidsrechtersvergoedingen

.  Herz ien  cursus inhoud E-  en  F-op le id ing

. Herzien cursusinhoud Rolstoelbasketba l lsche idsrechter RA en RB

. Het persoonli jk opleidingsplan is in concept gereed

lmplementatie van anti-dopingbeleid

Gedurende seizoen 2OO0|2OO1 is het dopingreglement van kracht geworden en door de NBB i.s.m.
NeCeDo (voorlichting) en DoCoNed (controles) tot uitvoering gebracht. In 2000 is een totaal van 49
controles uitgevoerd. Voor 2001 zijn dit er 74. De implementatie is soepel verlopen en de controles
hebben geleid tot uitsluitend negatieve testresultaten. NBB werkt samen met de door NOC*NSF
ingerichte audit -commissie om de reglementering en sanctionering actueel te houden en afstem-
mino met  andere  bonden te  bere iken.



Herinrichting bondsorganisatie

Dit in december 1996 gestarte project is in mei 2000 aÍgesloten met een notit ie 'Organisatievernieuwing

b innen de  NBB'we lke  op  17 .06 .2000 aan de  AV te r  kenn is  i s  gebracht .  Voor  de  imp lementa t ie  i s
een per iode to t  1  jun i  2002 u i tge t rokken.  Het  management team heef t  h ie r toe  een p lan  van aanpak
met  a ls  t i te l  'Naar  een resu l taa tger ich te  NBB'opgeste ld  da t  in  2001 door  Bondsraad en  bes tuur  i s
behande ld .  NOC*N5F Spor tconsu l t  i s  ingeschake ld  om de imp lementa t ie  te  bege le iden en  een
incompany- t ra in ing  voor  bureaur redeweÍker5  1e  ver /o r  gen.

ilEOERLAND

ffiffiff



verzelfstandiging heren eredivisie competitie

S a me nwe rk i ngsove ree nkomst
In oktober 1999 is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met FEB inzake de vorm en inhoud
van het onderbrengen van de exploitatierechten van de Heren Eredivisie competit ie. Deze overeenkomst
is per 01.07.2000 formeel ingegaên nadat 1999/2000 reeds als overgangsseizoen benut was. Het bestuur
wenst aanpassingen in te brengen in zowel het Vergunningensysteem en het FEB Businessplan,
onder meer t.a.v. beschikbaarstell ing van spelers voor Nationale teams en heeft daartoe bij de FEB
een verzoek ingediend.

Overlegvormen
Met enige regelmaat vindt managementoverleg plaats, circa drie a vier keer per jaar algemeen
bestuurli jk overleg, dit alles naast de veelvuldige operationele contacten.

Verdere implementatie inÍormatiseringsproject

Het lss-systeem is inmiddels in gebruik genomen en gedurende seizoen 1999/2000 zijn de eerste
ervaringen opgedaan. De overgang heeft van de gebruikers veel extra energie gevraagd, reden
temeer om in 2000 een Gebruikersgroep in te stellen voor medewerkers van bondsbureau en rayon-
bureaus, welke inmiddels verscheidene malen bijeen is geweest. De ervaringen hebben geresulteerd
in een nieuwe release die de gebruiksvriendeli jkheid sterk heeft doen toenemen. Ook voor clubniveau
is er in de zomer een nieuwe release gekomen en er zi. in onder centrale regie mogeli jkheden geboden
voor de organisatie van verenigingsbijeenkomsten op rayonniveau.

Commerciêle activiteiten

De Lotto
Het in november 1999 bereikte hooÍdsponsorship van De Lotto, diende vooral ter ondersteuning
van het NBT-project, All*star Gêla, Nationaal Basketball Seminar, Face the Basket, BasketballCard,
jeugdbasketball en bonds- en rolstoelbasketba l l arbiters. Helaas heeft de Lotto eind augustus 2000,
na problemen rond het nationaal herenteam, bekend gemaakt dat zij om bedrijfs-economische
redenen geen gebruik maakt van de mogeli jkheid om de sponsorovereenkomst te verlengen.

Spalding
Met BUVA is in 2000 overeenstemming bereikt over voortzetting van de reeds zes jaar durende
samenwerking met Spalding voor nog eens drie jaaí een aÍspraak welke ook van toepassing is voor
de heren eredivisie teams.

Face the Basket
De overeenkomst met Brouwer Media voor de exploitatie van Face the Basket kon niet worden verlengd.
Verregaande onderhandelingen met WeekbladPers l iepen stuk. Diverse andere contacten zijn terzake
gelegd en hebben geleid tot een samenwerkingsverband met Coru Vision en Uitgeverij Smallingerland BV
Om budgetoverschrijding te voorkomen is afgezien van het uitbrengen van de voorgenomen mei-editie.

Unigue Sources
Het bedri.,Í Unique Sources te Delft heeft besloten een bescheiden start te maken met sponsoring
via ondersteuning van het Nationale rolstoeljeugdteam.

Sportmarketing bureau
Voor de commercièle marketingactiviteiten van de NBB wordt gesproken met het bureau Triple
Double. In geval van een overeenkomst is nadere aÍstemming met NBT noodzakeli jk.

AÍsluiten van een nieuw mediacontract i.s.m. NBT en FEB.

In 2000 heeft de NBB na overleg met FEB en een intensieve onderhandelingsperiode overeenstemming
bereikt met de NOS over een mediacontract 2000 Vm 2004. De overeenkomst is ondertekend en
inmiddels per 0'1.08.2000 ingegaan. Een van de gevolgen is dat basketball een vast uitzendmoment
heeft verkregen in het zondagprogramma tussen 1 1:30 en 12:00 uur. Voorts zijn tussen H BW en
NOS onderhandelingen gevoerd over een overeenkomst die beoogt parallel aan het NBB-contract
te lopen. Dit heeft geleid tot een driejarige overeenkomst (2001-2003).



Project'Nederlandse Basketball Top'

Het project NBT, dat in juni 1997 van start 9ing, was in 2000/2001 operationeel voor alle vier
Nationale seniorenteams, alsmede voor het deelproject'prospectteam'.

Nationaal Heren team
Rond het Nationaal herenteam speelde dit jaar "als vanouds" de beschikbaarheid van spelers.
Evenals voor de HBW 1999 moest het team zich in augustus 2000 kort voor aanvang van de Amsterdam
Basketball Classic voor het toernooi terugtrekken vanwege een gebrek aan beschikbare spelers. Op dat
moment leek ook de kwalif icatie voor de EK-2001 kansloos. Totdat voormalig NBA-speler Rik smits
de NBB desgevraagd te kennen gaí graag in de najaarscyclus 2000 voor het Nationale team uit te
komen.  Met  hem wis t  bondscoach Maar ten  van Gent  z ich  d i tmaa l  van  de  aanwez ighe id  van a l le
gewenste spelers te verzekeren. Drie overwinningen op lsrael, Zweden en Bosnie volgden, met als
resu l taa t  da t  Neder land p lo tse l ing  kansr i j k  was  om z ich  voor  he t  eers t  s inds  12  jaar  te  p laa tsen voor
een EK. Lang duurde de opleving helaas niet, want ti jdens de HBW 2000 kon slechts een verzwakte
Nationale selectie op de been gebracht worden. Dat was ook het geval bij de EK-kwalif icatie interland
in  en  tegen Bu lgar i je  met  onnod ig  ver l ies  a ls  gevo lg ,  waar  w ins t  EK-dee lname had be tekend.

De deelname van Rik Smits in oktober 2000 leidde -helaas kortstondig tot een enorme opleving voor
de basketballsport in zowel in zowel sportief als promotioneel opzicht. EeÍder al bereikten NBB en
Smits een akkoord over een column in de NBB-ledenkrant en over naamskoppeling aan de MVP-
award  we lke  jaar l i j ks  t i jdens  he t  NBB A l l *s ta r  Ga la  word t  u i tgere ik t .  Met  de  gemeente  E indhoven
en PSV/AImonte  is  de  aan leg  van een 'R ik  Smi ts  basketba l lp le in t je 'voorbere id  da t  ges i tueerd  moet
worden naast sporthal Eckart, in de wijk waar Smits ooit bij PSV/AImonte als jeugdspeler begon.
H iervoor  i s  b i j  he t  min is te r ie  van WVS van VWS subs id ie  aangevraagd.

Nationaal Dames team
Het Nationaal damesteam kende o.l.v. bondscoach Meindert van Veen een relatieÍ intensief pÍogramma,
waarbij regelmatige centrale trainingen en een USA-trip in november 2000 het meest in het oog sprongen.
Absolute verbijstering maakte zich meester toen in december 2000 bleek dat Nederland bij FIBA niet in de
loting was betrokken voor de kwalificatietoernooien voor het EK-2003. De NBB heeft pogingen ondernomen
om het team alsnog in een kwa liÍ icatietoernooi geplaatst te kri jgen, maar daarvoor was binnen het
FlEA-bestuur geen meerderheid te kri jgen. Vervolgens zijn met succes contacten aangeboord om het
team bij wijze van aantrekkeli jk alternatief, geplaatst te kri jgen voor de Universiade 2001 te Beij ing.

Nationale rolstoelbasketball teams mlv
l.s.m. NEBAS en met steun van de gemeente Amsterdam is met de NBT een Pre-Paralympisch toernooi
(heren) georganiseerd met deelname van de wereldtop (juli 2000), te weten Engeland, Canada,
Frankrijk en Nederland. De voorbereiding op de Paralympics 2000 was voor beide teams zeer intensief
met  d iverse  in te rna t iona le  inv i ta t ie toernoo ien  in  o .a .  l s rae l ,  Amer ika ,  Frankr i j k  en  Aus t ra l ie .  Op 18
juli heeÍt de NBB de nationale ro lstoelbasketba l ltea ms m/v overgedragen aan NOC*NsF resp. NEBAS.
Tijdens de Paralypics 2000 te Sydney presteerden de teams uitstekend in een fantastische ambiance.
Het herenteam werd pas in de finale gestuit door Canada, terwij l de dames een goede vierde plaats
veroverden. Zowel bij de dames als bij de heren was Nederland daarmee de beste Europese deelnemer.

ProspectTeam
Het project met het ProspectTeam in de NBT 'hometown' Almere kreeg een ongewenste wending en
is in Íeite geheel mislukt. Van de bedoeling om met een team van jonge internationals een intensief
(opleidings)programma te vormen kwam niets terecht, nadat de clubleiding vri jwel uitsluitend buiten-
landse spelers aantrok, in elk geval geen Nederlandse'prospects'.

Terugnemen opdracht
Het beíuur heeft het NBT-project geëvalueerd en is tot de sloSom gekomen dat een externe verzelfstandiging
niet langer wenseli jk is. Het NBT-bestuur heeft desgevraagd in oktober 2000 de opdracht terug gegeven,
waarna de NBB de bestuurli jke leiding heeft overgenomen. Het l igt in de bedoeling om een nieuwe
structuur voor Nationale seniorenteams te scheppen waarbij de NBB weer meer de sturende rol vervult.

Communicatie

Aanpassing huisstijl
Dit najaar is met de verzending van de stukken voor de AV de ruim tienjaar oude huissti j l  v.w.b.
briefpapier aangepast; het NBB-logo bleef onveranderd, maar kreeg een bescheidener afmeting.

website
De NBB-website is in volle voorbereiding; de site zal per 1 september 2001 operationeel worden en
in de loop der ti jd worden uitgebreid.



Evenementen

Holland Basketball week

Voor de 3e achtereenvolgende keer is de HWB in december te Ahoy'Rotterdam gehouden. Ditmaal
met een sterke uitbreiding van het programma, met deelname van het Nationaal herenteam en met
een clubteam, namelijk contractueel voor het laatste jaar de winnaar van de FEB-Cup. Met oog op de
dramatische terugtrekking van het Nationale team voor de HBW 1999 heeft overleg plaatsgevonden
tussen NBB, FEB. NBT en HBW. Belangrijkste gespreksonderwerp was de beschikbaarstell ing van
spelers voor het Nationale team t.b.v. de HBW 2000. Hierover is te Bunnik unanieme overeenstemming
bereikt. Het FEB-bestuur zou zich er hard voor maken dat alle FEB-leden deze afsoraak nakomen.
Ondanks die goede bedoelingen was het aantal beschikbaar gestelde spelers van onvoldoende
kwaliteit. De HBW 2000 gold als een testcase voor nieuw te maken afspraken voor 2001 e.v.
De HBW geniet inmiddels erkenning van FIBA, NOC*NsF en VWs; genoemde instanties plaatsten de
HBW op hun evenementenli jst.
Het vonnis in hoger beroep in de zaak SSIH/NBB inzake de Haarlem Basketball Week heeft erin
geresulteerd dat de rechter alle eisen van de zijde van SS|H heeft aÍgewezen.

24e NBB All*Star Gala

Naar schatting 3000 toeschouwers waren getuige van een zeer geslaagde 24ste editie van het
NBB All*star Gala op 3 maart in het Indoor Sportcentrum te Eindhoven. De dag begon zoals
gewoonli jk om 09:00 uur in de ochtend met 3-tegen-3 toernooi voor basisscholen en brugklassen
als onderdeel van het Jump-for-Joy spectacle. De daarop volgende clinic onder leiding van een aantêl
gerenommeerde basketball coaches was wederom een groot succes. Om IIh00 begon aan de andere
kant van het ISC de bekerfinale voor de rolstoelers. Verliezend finalist van het vorige jaat S.C Antilope,
was ditmaal veel te sterk voor Onze Gezellen en won overduideli jk met 64-30.

De Meisjes Junioren Eekerfinale werd een replay van de finale van 2000 en werd wederom gewonnen
door BV Den Helder die BC Shooters uit Bunschoten klopte met 88 54. Laura Kooij van Den Helder
was met 22 punten de absolute topscoorster.



De jongens beker Í ina le  g ing  tussen BC Conesco en  B l i t z .  Het  team u i t  Den He lder  haa lde  wederom
de beker t i te l  b innen door  met  78-66  a ls  w innaar  u i t  de  bus  te  komen.  T  Depau laqera ldo  scoorde 20
punten  voor  de  He ldenaren.

Om 18:00 uur werd het Gala geopend met een spectaculaire dansshow van de Amsterdam Admirals
cheerleaders, geholpen door een zeer grappige mascotte. Beide acts traden nog vaker op gedurende
de avond en konden rekenen op de volledige steun van het publiek.
De Dames All*star Game werd dit jaar een wedstri jd tussen het Nederlands Damesteam onder leiding
van Meindert van Veen tegen een selectie van de beste speelsters uit de rest van Nederland. Een in
de eerste helft zeer matig spelend Oranje herstelde zich prima en wist de wedstri jd uiteindeli jk toch
nog met 52-48 te winnen. Topscoorsters van de wedstri jd waren voor Nederland Elke Snijder met
16 punten en Laura Kooij met 16. Daphne Berends scoorde 16 punten voor het All*Star team.

Vervolgens was het de beurt aan de driepuntkanonnen om gedurende een minuut zoveel mogeli jk
3-punters in het netje te laten vallen. Bij de heren schoot Nathan Smith van Landstede maar l ieÍst
20  punten  b i j  e lkaar  van de  30  max imaa l  behaa lbare  punten .  D i rec te  tegens tander  in  de  Í ina le  was
Tyson Waterman. Bij de dames was Wanda van der Pluym van BV Den Helder te sterk voor clubgenootje
Nienke Geerts. Wanda won met 14-10.

Om 20h 1 5 was het t i jd voor het hooqtepunt van de êvond met de Heren All*Star Gême. Een wedstri jd
vol met basketball hoogstandjes bracht het publiek verscheidene malen in vervoering.
De West All*Stars selectie, onder leiding van Ton Boot, trok uiteindeli jk aan het langste eind door
met  117-108 te  w innen.  Hakeem Ward  scoorde 24  punten  en  Joe Sp inks  20  voor  de  w innaars .
De East All*stars kenden in Omar Sneed hun beste speler met 30 punten. MVP van de wedstri jd
werd net als vorig jaar Chris McGuthrie.

In de pauze van de herenwedstri jd werden de seizoensprijzen uitgereikt. Alle pri jzen op een ri jt je:

Dames All*Star Team
Daphne Berends
Laura Kooij
Anníe Lester
EIke Snijder
Kesha Wade

Belofte van het Jaar
Krista van Alten

Heren All*Star Team
Angelo Flanders
Chris McGuthrie
loe Spinks
Jeremy Veal
Hakeem Ward

Rookie of the Year
Sydmill Harris

Arbiter van het jaar
Mannen
Vrouwen

Coach van het iaar

Meindert van Veen
Ma n  nen
Ton Boot

MVP's
Vrouwen
Daphne Berends
Mannen (Rik Smits Award)
Chris McGuthrie

Perik iumpers
BV Den Helder
Sneekhout Lions
Celeritudo'75
Sneekhout Lions

BV Hoofddorp

lmage Werkendam
Ricoh Astronauts
Ricoh Astronauts
lmage Werkendam
BC Conesco

Ricoh Astronauts

lan Chris Herweíjer
Kees Kuijer

BV Den Helder

Ricoh Astronauts

Per ik  Jumpers

Ricoh Astronauts



Als laatste stond er nog de Slam-Dunk-Contest op het programma. onder de deelnemers bevond zich
wederom de winnaar van de dunkwedstri jd van 2000, Calvert White. Zijn tegenstanders waren onder
andere  Ch ip  Jones  van l rnage Werkendam,  omar  Sneed van Van i l la  Weer t  en  de  jonge verassende
Anto ine  Howard  van Team Ten Dreamers  u i t  Den Haag.  ln  de  ju ry  za ten  onder  andere  de  MVP'S
chr is  McGut r ie  en  Daphne Berends  en  oud in te rna t iona l  Henk P ie te rse .  D i t  se lec te  geze lschap had
een moe i l i j ke  avond.  De ene dunk  b leek  nog moo ier ,  un ieker  en  be ter  dan de  andere  en  he t
pub l iek  genoot  rne t  vo l le  teugen van he t  spek take l .  U i tende l i j k  werd  Ca lver t  Whi te  nogmaals  a ls
s lam-Dunk kon ing  gekroond.  ln  een verbaz ingwekkende f ina le  vers loeg h i j  Ch ip  Jones .

Het  was een moo i  basketba  l l fees t je  in  E indhoven.  Met  vee l  spek take l ,  en ter ta in rnent  en  een goede
opkomst  van de  ve Í tegenwoord igers  van de  pers ,  mag he t  NBB A l l *S tar  Ga la  2001 de  boeken ingaan
a ls  een zeer  ges laagd evenement .
Het  Ga la  v ind t  in  2002 voor  de  25s te  keer  p laa ts .  D i t  lus t rumjaar  za l  n ie t  ongemerk t  voorb i j  gaan
Het  be loo f t  een zeer  spec iaa l  basketba l l fees t  te  worden op  2  maar t  2002 in  E indhoven

Low Countries Trophy

Omdat  n ie t  t i j d ig  de  benod igde Í inanc iè le  garant ies  verworven konden worden,  heef t  deze
Nederlands/Belgische co-productie (NBB en KBBB) in 2000 geen gestalte gekregen. Beoogd wordt
een promotioneel topevent (heren) in september te organiseren met ruime TV coverage t.b.v. de
landskampioenen en  bekerw innaars  van be ide  landen.
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Landel i j ke competities

Organisatie landeli jke competit ies

Heren
Wederom streden twaalf teams dit seizoen in de Heren Eredivisie om het nationale kampioenschap
van Nederland. Na een spannende reeks competit iewedstri jden werden de teams gesplitst in twee
ongeveer even sterke poules van elk zes teams. De teams speelden in deze poules onderling nog een
hele competit ie en de beste vier van elke poule ging door naar de playoffs. Het gehele seizoen stak
het team van Ricoh Astronauts boven de andere teams uit. In de finale waren de Amsterdammers
dan ook favoriet tegenover Vanil la uit Weert. Uiteindeli jk sleepte Ricoh Astronauts de titel in zes
wedstri jden binnen.
Van de 16 teams in de Promotiedivisie was Early Birds/Datastore dit seizoen de sterkste. De Heren
Eerste Divisie was opgedeeld in twee poules van 8 teams. In elke poule werd een dubbele competit ie
gespeeld. In poule A eindigde EBBC 2 uit Den Bosch bovenaan de rangli jst en in poule B was WGW
uit Den Helder duideli jk de sterkste. Naast deze twee teams promoveerde ook de Dunckers uit
Hilversum naar de Promotiedivisie.
De Jongens Junioren Eredivisie kende dit seizoen één poule van 16 teams in plaats van twee poules
van acht zoals vorig seizoen het geval was. Na een volledige competit ie te hebben gespeeld, konden de
beste vier ploegen zich opmaken voor de Final Four. BC Conesco wist in de Íinale van the Challengers
te winnen en orolonoeerden hun titel.

Dames
In de Dames Eredivisie speelden dit seizoen twaalÍ clubs. Halverwege het seizoen werd een Final Four
verspeeld tussen de beste vier ploegen van de eerste competit iehelft. De finale werd gewonnen door
BC Conesco. Daarna barstte de stÍi jd om het kampioenschap los. Aan het eind van de competit ie
lagen de eerste vijf teams zeer dicht bij elkaar In de daaropvolgende playoffs, waar de acht beste
teams aan deel mochten nemen. speelden Sneekhout Lions en Perik Jumpers in een best-of-five
Íinale om het kampioenschap. Pas in de vijfde en beslissende wedstri jd viel de beslissing:
Sneekhout Lions uit Landsmeer werd kampioen. De onderste vier van de competit ie speelden onderling
een hele competit ie om uit te maken welk team zou degraderen. BV Leiderdorp was de ongelukkige.
De Dames Eerste Divisie kende lieÍst achttien teams. Men begon in twee poules van 9 teams. De bovenste
drie van elke poule werden vanaf halÍ februari samengevoegd in de Kampioenspoule. De vijf onderste
ploegen van elke poule werden in twee degradatiepoules ondergebracht. In de Kampioenspoule
haa lde  BV L isse  he t  kamoioenschao b innen.
Ook de Meisjes Eredivisie werd gesplitst in twee poules. Van de acht teams in een poule gingen de
bovenste vier na het spelen van een hele competit ie door naar de kampioenspoule, de onderste vier
van elke poule speelden door in de degradatiepoule. Na opnieuw een hele competit ie te hebben
gespeeld in de kampioenspoule mochten de bovenste vier in de Final Four gaan uitmaken wle kampioen
werd. In de finale stonden BC Conesco uit Den Helder en Perik Jumpers uit Tubbergen tegenover elkaar.
Het leek erop dat BC Conesco de beker mee naar huis mocht nemen. maar achteraÍ bleek dat de tafel
een schrijffout had gemaakt. De wedstri jd moest op een ander ti jdstip over worden gespeeld. In de
rematch wist Perik Jumpers Conesco te verslaan, zodat de beker naar Tubbergen ging.
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Rolstoelbasketball
De zes teams in de Rolstoel Eredivisie werkten een anderhalve competit ie. De bovenste vier gingen
door naar de playoffs. Eastwood Tigers uit Oosterhout prolongeerde hun titel door in de finale
Antilope uit Utrecht te verslaan.
Na een dubbele comoetit ie in de Promotiedivisie nestelde het tweede team van AntiloDe zich aan
de top van de rangli jst en ook zij prolongeerden dus hun titel.
In de eerste divisie is het team van DOV uiteindeli jk kampioen geworden.
De competit ies in de Tweede, Derde en Stimuleringsdivisie werden aÍgewerkt in toernooirondes.
ln de Tweede Divisie was Pioniers uit Odil iapeel de sterkste, in de Derde Dlvisie werd
JBgNoorderhaven 3 uit Julianadorp nipt kàmpioen en in de Stimuleringsdivisie was Arrows '81 3 uit
Rotterdam de beste ploeg.

Nationale BekerÍinales
De bekerfinales van de Dames en de Heren werden dit seizoen in Weert gehouden. Beide Íinales
werden pas beslist in de laatste minuten van de wedstri jd. Bij de dames ging de Íinale tussen
Sneekhout Lions en Perik Jumpers. Perik Jumpers kon na een zinderende wedstri jd met geheven
armen de zaal verlaten.
De Íinale bij de heren tussen BC Virtus uit Werkendam en Vanil la uit Weert werd pas in de allerlaatste
seconde beslist in het voordeel van BC Virtus.
Vooraígaand aan het NBB All*star Gala werden ook dit jaar weer de finales van de Rolstoelbeker
en de Jongens en Meisjes Junioren gespeeld. De rolstoelbekerfinale was een prooi voor Antilope
die Onze Gezellen versloeg, Bij de Jongens Junioren was Conesco te sterk voor het team van Blitz
uit Voorschoten en de bekerÍinale van de Meisjes Junioren werd gewonnen door de meisjes van
Conesco die de Shooters uit Bunschoten van zich af wisten te houden.
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Breedtesport

Breedtesportprojecten

Basketballcard
Basketballcard: dit project is gestagneerd in een poging om Card en spelerskaart te integreren.
Het product geniet om verschil lende redenen sterke interesse uit het bedri. jÍsleven en andere sport-
bonden. Onderzoeksbureau Diopter heeft een vergeli jkend onderzoek gehouden tussen o.a.
BasketballCard, SchaatsPas, Golfvaardigheidsbewijs. VergeeÍs is gepoogd i.s.m. rayons een integratie
te bewerkstell igen met de spelerskaart. Het project is inmiddels als zodanig stopgezet. Wellicht kan
de Card in de toekomst. in samenwerking met het bedrijÍsleven, als zelÍstandig product worden
ontwikkeld.

teugdclinics
Op diverse scholen zijn clinics georganiseerd o.a. in Amsterdam, Rotterdam en Groningen en op de
deelnemende scholen van de Dr. Pepper Hoops Challenge.

Scholierencompetitie
Een samenwerkingsinit iatief met NeVoBo om te komen tot een gezamenlijke (middelbare) scholen-
competit ie naar het model van de voormalige 'Pepsi Play Offs' is stopgezet, nadat bleek dat scl
i.s.m. de KVLO een vri jwel identiek project reeds in de markt aan het zetten was voor basketball,
de  Dr .  Pepper  Hoops Cha l lenge.  De NBB is  inmidde ls  een samenwerk ingsre la t ie  met  sc l  en  KVLO
aangegaan voor dit project, waaraan in het seizoen 20OO 1200'1 75 schoolgemeenschappen hebben
deelgenomen (3.000 schoolcompetit ie spelers). Door stopzetting van het Basketball Card project
kon het voornemen niet worden gerealiseerd om deze deelnemers nauwer bij de NBB te (bli jven)
betrekken.

Bu itenschoolse opvang
Een werkgroep oriènteert zich i.s.m. NISB over buitenschoolse opvang. Met scholen in Nijmegen en
Rotterdam worden pilots voorbereid om in 2001 in het kader van de zgn.'tweede fase'projecten
op te zetten die tot kadervorming leiden.

Samenwerkingsverbanden met gemeenten

Binnen diverse gemeenten zijn activiteiten georganiseerd, is ondersteuning geboden oÍ zijn afspraken
gemaakt om in de nabije toekomst een samenwerking aan te gaan.
Amsterdam (Topscore), Rotterdam (HBW. cursuswerk), Eindhoven (Jump for Joy. PRins, pleintjesbas-
ketball), Enschede. (pleintiesbasketball resp. pleintjesbasketballbegeleiderscursus), Groningen (bas-
ketball als middel), Maastricht (verenigingsondersteuning) en schiedam (onderwijs).

Pleintjesbasketball
Van 8 Vm 16 juli was de NBB vertegenwoordigd op de Megafestatie te Utrecht i.s.m. Campina
MelkUnie (3-on-3). In totaal werd het evenement bezocht door 154.000 bezoekers.

Op 23 december vond voor de 4e maal de finale van de National Fun Games plaats in de RAI te
Amsterdam. Ook hier was de NBB aanwezig en nam de organisatie voor haar rekening voor het
'citybasketball 'event. In totaal namen 200 teams deel aan het slotevenement.

In oktober 2000 is start gemaakt met de voorbereidingen van een pleintjesbasketball circuit in 2001
i.s.m. de stg. ieugd in Beweging onder de naam 'Whoznext 3-on-3 Playgroundtour'. Uit te voeren i.s.m,
clubs, jongerenteams en met ondersteuning van Hil lenaar Outdoor Advertising. In 13 gemeenten
zijn 13 voorrondes georganiseerd dat uiteindeli jk moet worden aÍgesloten met een landeli jke Íinale
e ind  augustus  200 '1 .
Gemeenten die worden aangedêan zijn; Wageningen, Eibergen, Veghel, Enschede, Deventer,
Maastricht, Huizen, Eindhoven, Nijmegen, Haarlem, Almere, Groningen en Arnhem (finale).

Voorts werd opnieuw de facil i teitenservice (vloet baskets) aangeboden aan organisatoren pleintjes
activiteiten en verenigingen.



Recreatieve competities

l .s .m.  veren ig ing  Qu ick  u i t  Hu izen is  in  ju l i  2000 een 4-4-4  toernoo i  georgan iseerd .  In  Katw i jk  i s  een
dergeli jke activiteit helaas niet van de grond gekomen.
In samenwerking met Rayon West is in september een veteranen competit ie van start gegaan.
Tevens zijn in rayon West gesprekken gaande oveÍ het instellen van prestatieve en niet prestatieve
competit ies voor zowel NBB leden, als niet NBB leden. In een fasering van 3 t/m 5 jaar zal getracht
worden om met anders georganiseerde competit ies te starten dan het huidige aanbod.

MiniBaskethalt Camp
Voor de eerste maal werd er een driedaags minicamp georganiseerd in Elst (augustus, 70 deelne
mers, max.). Het is de bedoeling dat in 2001 het minicamp wordt uitgebreid met nog een extra
week.

Oriénterend basketball voor verstandeli jk gehandicapten
Er zijn contacten tussen NBB en NEBAS#NSG omtrent een samenweÍking.

Meisjesbasketball
In 2000 is een onderzoek aÍgerond door stagiaire Hoge school Breda betreffende marktverkenning
par t i c ipa t ie  me is jes .  U i tkomsten van he t  onderzoek  z i jn  gepub l iceerd  in  he t  per iod iek  van de  NBB,
Basketball*inÍo. Een vervolg hierop is gemaakt door middel van een expertmeeting waarin verder
op het onderzoek is ingegaan en gesproken is over praktische handvatten welke in de prakti jk
gebru ik t  kunnen worden.
In i t ia t ieven voor  p ro jec ten 'Min i 'moeders  en  'Vr iend innet jesdag 'z i jn  genomen.  D i t  heef t  ge le id  to t
diverse gesprekken met drie basketballverenigingen in rayon Zuid waar een analyse heeft plaats
gevonden binnen de verenigingen. Vanwege ti jdgebrek bij verenigingen is het hier helaas bij
geDreven.

Vrouwetijk kader
Extra aandacht is besteed voor het werven van dames bij gecombineerde A,/B-cursus die in septem-
ber 2000 van start is gegaan.
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NJP (Nationaal Jeugd Plan)

Beleidsíormulering
In 2000 heeft het Nationaal Jeugd Plan een nieuwe impuls gekregen door middel van het actualiseren
van de notit ie 'Nationaal Jeugd Plan l l, 1997-2002'. Door de beleidsvoornemens uit de notit ie te
vertalen naar concrete actiepunten wordt de komende jaren getracht het jeugdbeleid binnen de
NBB nog meer handen en voeten te geven.

Basketballbolwerken
In 2000 is de gehele procedure rondom 'bolwerken' herzien en waar noodzakeli jk, gewijzigd. Dit alles
heef t  geresu l teerd  in  een hand le id ing  voor  bo lwerken d ie  naar  a l le  be langhebbenden en  be lang-
stellenden is verstuurd. Voor het seizoen 2O0O|20O1 is erkenning verleend aan de basketballbolwerken:
Almere, Amsterdam, Breda, Leiderdorp, Duin&Bollenstreek, Eindhoven, Hanzeland (Zwolle), Hengelo,
Leeuwarden, Noordkop (Den Helder), Windmill Flyers, Two B (Nijmegen). Daarnaast zijn oriènterende
gesprekken gevoerd met verenigingen uit Utrecht en Den Bosch nadat zij hebben aangegeven voor
het seizoen 200112002 mogeli jk een aanvraag tot erkenning te wil len doen. Helaas zijn ook een
aantal bolwerken gestopt, met name de bolwerken Hêaglanden, Bourgondië en Hoeksche Waard.

La nde I ij ke b a s ketb a I I bol we rke n b ij ee nkomst
Na een succesvolle landeli jke bolwerkenbijeenkomst in mei 2000, stond op 13 januari 2001 een
tweede b i jeenkomst  gep land met  a ls  thema' f inanc ién ' .  Vanwege het  lage  aanta l  aanmeld ingen is
besloten om de bijeenkomst niet door te laten gaan. Met de bolwerken die zich wel hadden aan-
gemeld is de afspraak gemaakt dat zij middels een accountbezoek alsnog geïnformeerd zouden
worden over het onderwerp.

Basketballklassen
Met ondersteuning van de NBB zijn in Rotterdam en Amsterdam de basketballklassen voortgezet.
Bovendien is een nieuw init iêtieÍ in Groningen begeleid, waarbij verder betrokken zijn het olympisch
Steunpunt Noord, MPC Donar en NBB rayon Noord. Het 'Talentencentrum Basketball Noord' is het
schooljaar 2000/2001 van start gegaan met in totaal 21 geselecteerde jongens en meisjes. Getracht
wordt om dit aantal omhoog te schroeven naar 28 voor het nieuwe schooljaar. Daarnaêst zijn eÍ nieuwe
ontwikkelingen in Zwolle en Nijmegen die met zelfde een soortgeli jk init iatief wil len gaan starten.

N at i on a I e B asketba I I school
De eerste gesprekken rondom de oprichting van een Nationale Basketballschool zijn gestart tussen
NBB,  NBT en de  gemeente  A lmerc .

N at i on a I e t e ugd K a mp i oe nschappe n
Evenals als in voorgaande jaren zijn ook in 2001 verscheidene Nationale jeugdkampioenschappen gespeeld:
. NJK Miní's

op zaterdag 26 mei kwamen in Tubbergen de beste mini-teams van Nederland bijeen om uit te
maken wie zich kampioen van nationaal kampioen mag noemen. BV Voorburg kwam bij de jongens
als overwinnaar uit de bus. BC Conesco was bij de meisjes het sterkst.

. N.JK Aspíranten
Het Nederlands Kampioenschap voor aspiranten werd op 9 en 16 juni beslist in Den Helder. Zowel
bij de jongens als meisjes werd BC Conesco kampioen. De meisjes van Conesco versloegen in de
finale het team van Onze Gezellen en de jongens van Conesco wisten Hurricanes te verslaan.

. NJK Kadetten
In Den Dungen speelde de top van de kadettenteams op 26 mei en 2 juni om het Nederlands kampioenÍhap.

. NJK lunioren.
De jongens van Canadians versloegen in de finale op 2 juni BC Utrecht en bij de meisjes was
Conesco sterker dan Univentio Grasshoppers.

. NJK Rayonselecties'86
Ook dit seizoen was Stadskanaal weer het toneel voor de NjK-rayonselecties. Op 23 en 34 juni
streden de vijf rayonselecties om het Nederlands Kampioenschap. De jongens van Rayon West
werden kampioen door al hun wedstri jden te winnen. Ook de meisjes van Noord-Holland wonnen
al hun wedstri jden en konden het kampioenschap vieren. Na afloop van het toernooi werden de
selecties voor de nationaal juniorenteams bekend gemaakt.

Het promotietoernooi dat noodzakeli jk is i.v.m. de promotie/degradatie regeling van de nationale
juniorencompetit ie (j) werd gespeeld op 16 juni j l . te Amsterdam. Van de vier deelnemende teams
moest zAC uit zwolle het onderspit delven. Echter vanwege het terugtrekken van een van de deel-
nemende teams kon ZAC toch ingeschreven worden voor de nationale juniorencompetit ie.

1 9



Tech n isch coiird i n ato r
Vanwege de achterstand op internationaal vlak is geprobeerd om zowel alle technische als organi-
satorische zaken aanzienli jk te versterken. Een belangrijke rol wordt daarin weggelegd voor een
technisch coórdinator die zorgdraagt voor het opstellen en bewaken van een technische -en tacti-
sche li jn voor het jeugdtopbasketball. Na een aantal potentiële kandidaten gesproken te hebben is
dit in 2000 helaas niet gelukt. Voor het jaar 2001 is de vacature intern opgelost voor 20 uur per
week. Als belangrijkste taken kent de functie het ontwikkelen, implementeren en bewaken van
een technisch en tactische li jn voor het jeugdtopbasketball en het verder ontwikkelen en imple-
menteren van de persoonli jke opleid ingsplan nen (POP) voor de nationale jeugdselecties.

N ati ona le je ugdse le cti e s
. Meisjes junioren

Het nationale meisjes juniorenteam heeft laten zien dat het een kans kan maken om door het
EK-kwalif icatietoernooi 2001 te komen. zo werden diverse oefenwedstri jden tegen leefti jdsgenoten
uit andere landen succesvol afgesloten. Er werd gewonnen van lerland en Engeland (tevens
tegenstanders ti jdens EK) en ti jdens de oefensessie tegen Duitsland werd drie uit vier gescoord.
Daarnaast werden er diverse nuttige oefenwedstri jden gespeeld tegen o.a. Sneekhout Lions, het
nationale Militaire damesteam en het collegeteam Lady Tigers Missouri uit de USA.
Ook op medische gebied is een grote stap voorwaarts gezet. Zo werden alle speelsters onderworpen
aan een medische keuring en werd met behulp van Sport en Adviesbureau Henk Jan zwolle en
bondsarts John lJzerman, diverse meetmomenten afgenomen waarna een persoonli jk sportadvies
werd gegeven. Tevens is het team voorzien van nieuwe wedstri jd -en vri jeti jdskleding.

.  Jongens jun io ren
Het nationale jongensjunioren team kende het afgelopen seizoen een grote tegenslag door het
weg vallen van de bondscoach Marco v.d. Berg vanwege gezondheidsredenen. Echter, ook hier
kan men zien dat veel trainen en het spelen van oefenwedstri jden een grote progressie teweeg
brengt. Zo werden goede prestaties neer gezet t i jdens toernooien in weert (1e prijs) en twee
maal een derde plaats ti jdens sterk bezette toernooien in Cherbourg en Le Portel. Evenals bij de
meisjes werden ook de jongens medisch gekeurd . Daarnaast is ook dit team helemaal voorzien
van nieuwe wedstri jd -en vri jeti jdskleding.

Coachplatíorms
Gedurende het jaar zijn vier Nationale CoachplatÍorms georganiseerd voor rayoncoaches, clubtrai-
ners en andere belangstellenden. Doel van de coachplatÍorms is dat er kennisoverdracht plaats
vindt van landeli jk niveau naar rayonaal resp. clubniveau. Vanwege de zeer matige opkomst is er
een nieuw voorstel gemaakt dêt nauwer aansluit op de wensen en behoeften uit de rayons.

F!o-l
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Meisjes en iongens kadetten
Eind 2000 is gestart met de soll icitatieronde voor de nieuwe coachstaven voor de nationale kadetten
selecties. Beide selecties gaan onderleiding van Johan v.d Grift en Hans Bais (meisjes) en Hans Dekkers
en Kostas Kaparounakis (jongens) in augustus 2001 van start ter voorbereiding op het EK-kwalif icatie-
toernooi in 2003.

Persoon I ij k op le i d i n gsp I a n
Een nieuwe stap waar het gaat om de relatie speelster/speler-onderwijs-sportmedische zorg. is het
ontwikkelen van een persoonli jk opleidingsplan (PoP). Hierin wordt voor iedere speelster/speler
een apart plan geschreven waarin de genoemde relaties staan beschreven.
Na een concept te hebben ontwikkeld in 2000 is in 200'l gestart met de implementatie hiervan.
Voor de beide nieuwe selecties zal direct bii aanvanq een POP worden qeschreven.

NBB Camps
H e t  i s  d i t  j a a r  v o o r  d e  3 8 e  k e e r d ê t d e N B B v o o r h a a r l e d e n i n d e l e e f t i j d s c a t e g o r i e v a n l 2 v m ' 1 5
en 16 Vm '18 jaar het NBB Camp organiseert. Tevens is 2000 het eerste jaar waarin de jeugdigen van
9 Um 11 hun eigen basketball camp hebben gehad. Na een lang kamp verleden op het sportcomplex
van Papendal is het dit jaar al weer de 8e keer dat de NJHC sportherberg te ELST (U), als locatie
dient. Dit is niet verwonderli jk dêar de NBB deze sportherberg als haar tweede "home" ziet.

Graag w i l t  de  NBB gebru ik  maken van de  ge legenhe id  om de gehe le  s ta f  te  bedanken voor  hun
inzet en hopen dat we volgend jaar wederom een beroep op hun deskundigheid en enthousiasme
KUnnen ooen.

Head of stafÍ:
Camp managers :
Fysiotherapeuten:
Technische staÍ:

René Spandauw en Peter Strikwerda
Robin v.d. Bilt, Alwin vd. Pluym. Kees van Daal en Mariska v.d. Veen
llse RouW Cindy Kole, Hendrike Vreeman en Maja Loebritz
Henk Pieterse, Erik Buis, Robert Lee Sedney, Cleo Wright. Ton Bootsman,
Dimitri Thijsing, Thomas Roijakkers, Dick de Boer, Marloes Driessen,
lrene Sloof, Yvonne Lansink-Rotgerink, Monique Kortman, Mariska vd. Veen.
Raoul Heinen, Marti jn Rengelink. Bertjan Tjeerde, Frank van Druyten en
Pau l  van  Heuve l

Tevens wilt de NBB de head of stafi campmanagers, íysiotherapeuten, coachingstaf van week 1, 2 en 3,
NJHC-Elst. NIKE. Spalding, @ Serve en Eorn Sportcare harteli jk bedanken voor hun medewerking en
zien graag een voortzetting voor 2001.



Deskund igheidsbevorderi ng

Inhoud, oÍganisatie en ondersteuning van de opleidingen 2O0O/2001

Alternatieve vormen van leren en opleiden, samenhang sportopleidingen, visie op leren en kwalií iceren
waren onderwerpen die aan de orde kwamen ti jdens het Platform Kader Het Platform is gericht op
het effectief en efficient uitwisselen van kennis en ervaringen over kaderbeleid onder sportbonden,
NOC*N5F en andere sportorganisaties. Er zijn dit jaar twee bijeenkomsten geweest die december
2000 en juni 2001 werden gehouden op het Nationaal Sportcentrum Papendal.
In ieder rayon is een bijeenkomst georganiseerd met de NBB-docenten om te spreken over de
inhouden en  organ isa t ie  van de  versch i l lende op le id ingen.  De resu l ta ten  van deze gesprekken,
waarbij in totaal 30 docenten aanwezig waren, zullen onderwerp van discussie zijn op de landeli jke
docentendag in  he t  na jaa Í  van  2001.  Er  zu l len  werkgroepen ge Íormeerd  worden,  d ie  z ich  zu l len
bu igen over  de  inhouden van de  versch i l lende cursusboeken.
In samenwerking met de ALO Amsterdam. de instructeursopleiding van de Marine, CIOS Sittard en
Arnhem, het Echnaton College in Almere, alsmede de deelgemeente DelÍshaven zijn verschil lende
modules gegeven als aanvull ing op de eigen opleiding. Hierbij werden in totaal 87 cursisten opgeleid.
In Rotterdam en Nijmegen werden in samenwerking met de KVLO twee clinics georganiseerd voor
docenten l ichamelijke opvoeding. De bijeenkomsten met als onderwerp "hoe basketball in te passen
binnen de opvattingen van het huidige spelonderwijs", werden in totaal door zo'n 60 belangstellenden
bezocht.
De clinics waren gekoppeld aan een ere-divisie wedstri jd van Gunco, resp. Eiffeltowers.
De Bonds Commiss ie  Op le id ingen is  d i t . iaar  d r ie  keer  b i jeen  gekomen.  T i jdens  deze vergader ingen
werd gesproken over beleid, inhoud en organisatie van deskundigheids bevordering in het algemeen
en de  op le id ingen in  he t  b i j zonder .

In Rayon West werden dit seizoen Mini basketball trainer cursussen gehouden in Sassenheim en
's Gravendeel.
Modules 1, 2 en 3 werden gegeven in Mijdrecht, Sassenheim, Schoonhoven, Rotterdam, Den Haag,
Delft, Gouda, Hardinxveld. In Delft werd module 4 en 5 verzorgd en in Leiden werd, samen met
Rayon Noord-Holland, een trainer B-cursus gehouden. In Vianen werd een scheidsrechter D-cursus
georganiseerd. Door een opeenhoping van opleidingen aan het eind van het seizoen was het moeil i jk
om. juist in deze periode, voldoende docenten te vinden.
Een soortgeli jk probleem deed zich voor in rayon Noord-Holland, waar in Landsmeer een complete
JTB cursus afgerond werd. In Enkhuizen werd nog een module 2 en 3 gehouden, terwij l in Heiloo
module 1 werd aígerond. In samenwerking met ALO Amsterdam werd ti jdens een projectweek
modu le  1  en  4  aangeboden.
Verschil lende JTB modules werden in Rayon Zuid georganiseerd in Venlo, Lieshout, Gemert en Tilburg,
terwij l er in Tilburg een gecombineerde JTB en trainer A cursus werd afgesloten.
Modu les  1 .  2  en  3  waren gep land in  Gron ingen maar  g ingen,  vanwege een te  ger ing  aanta l  aan
meldingen, niet door. Verder is er in dit seizoen helaas geen opleiding gerealiseerd in Rayon Noord.
In  Rayon Oost  waren er  op le id ingen in  Zwol le  en  N i jmegen (modu le  1 .2  en  3) .  In  Arnhem en Bemmel
werden resp .  modu les  3 ,2  en  5  georgan iseerd .

Naast de scheidsrechter D-cursus die gehouden werd in rayon West, werden er in alle rayons verschillende
scheidsrechter F- en E-cursussen gehouden. In Nijmegen is voor het bolwerk TwoB een jurycursus
genouqen.

Mede door de enorme inzet en ondersteuning vanuit de verschil lende rayons, docenten, BCO
vertegenwoordigers en andere vri jwil l igers (o.a. cursusleiders en verenigingsbestuurders) kunnen we
spreken van een fl inke toename aan geslaagden in vergeli jking met het seizoen 1999/2000. Totaal
aantal geslaagden in het afgelopen seizoen 2000/2001: 700 teqenover 458 in het seizoen 1999/2000.

clinics

In augustus 2000 werd ti jdens de Ricoh Classic in Amsterdam een coachesclinic Aehouden. Ruim 30
coaches waren aanwezig om te luisteren naar de nationale coach van Nederland. Maarten van
Gent, die zijn visie op het coachen aan de orde stelde. Tijdens dezelÍde clinic behandelde Mario
Palma, coach van Angola, een motion offense voor relatieÍ kleine spelers.



De 12e International @ Serve HBW coaches clinic werd gehouden op 28 en 29 december 2000 in de
Sche ldeha l  te  Rot te rdam.  In le iders  waren de  l ta l iaanse na t iona le  coach Mar io  B lasone,  de  Be lg ische
coaches Eddy Casteels en Paul Vervaeck, Marco van den Berg van Eiffeltowers samen met de psycholoog
Rico Schuiers en Toine van den Goolberg, conditie- en herstel trainer bij Feijenoord RotteÍdam.
Onderwerpen die resp. aan de orde kwamen waren aanval en verdediging, zowel individueel als
collectieÍ, basketball is een fundamental game, motion offense en secondaÍy break, aanvallende
press ie  en  teambui ld ingsprocessen,  spec i Í ieke  toepass ing  van sprongkracht  en  sne lhe id  b innen he t
basketball. Beide clinic dagen werden bezocht door in totaal 179 coaches.
In rayon West werd op zondag 3 maart 2001 een clinic georganiseerd m.m.v. Rico Schuijers. als
sportpsycholoog o.a. verbonden aan de basketballorganisatie van Eiffeltowers. Deze clinic werd
bezocht door zo'n 25 actieve coaches. Tijdens de coachesclinic in Rayon Zuid (25 bezoekers) behandelde
Jelle Esveldt, hoofdcoach bij Vanil la Weert, de snelle overgang van aanval naar verdediging en
werd door Peter van Wijk het onderwerp "krachttrêining voor opgroeiende jongeren met het
e igen l i chaam a ls  ba l las t "  verzorgd .
Tijdens de Nederlandse kampioenschappen voor Rayon selecties op in Stadskanaal werd door
Herman van de Belt (hoofdcoach van Landstede zwolle) op zaterdag 23 juni 2001 een clinic gehouden
met als onderwerp: twee tegen twee basketball. Op dezelfde dag konden de 25 deelnemers hun
kenn is  ver r i j ken  v ia  he t  onderdee l  "en t r ies  in  de  aanva l " ' ,  waar  René Spandauw,  coach van he t
na t iona le  meis jes  jun io ren  team,  de  in le ider  was.

Seminar

Op zaterdag 3 maart 2001 werd te Eindhoven voor de derde achtereenvolgende keer het Nationaal
Basketball Seminar gehouden, geli jkti jdig met het NBB All*star Gala. Het Seminar werd bezocht door
ruim 100 bestuursleden, vertegenwoordigers van sportorganisaties, trainers en coaches. In twee rondes
werden vier verschil lende workshops aangeboden. Ton Janssen en Jim Krijnen verzorgden namens
het basketballbolwerk Breda een workshop met als titel: "het basketballbolwerk in de prakti jk".
Namens de Hockeyclub Den Bosch behandelde wim Kemps, technisch coórdinator bij de club, de
opzet van een jeugdplan en hoe dat in de prakti jk functioneert. De positie van de vri jwil l iger was het
onderwerp van de workshop die verzorgd werd door Tiny Hendirks van de NK5. Hans van Egdom
en Hennie Kui.iken, resp. NOC*NSt en basketballbolwerk Eindhoven, brachten het onderwerp
Professiona lisering in de Sport (PrinS) aan de orde.
Uit de evaluatie onder de deelnemers bleek, dat men zeer tevreden was over de inhoud van de
verschil lende presentaties en dat het 5eminar een.iaarli jks terugkerend evenement moet zijn,
dat voorziet in een behoefte.

In het volgende overzicht vindt u terug waar de verschil lende opleidingen plaatsvonden en hoeveel
curs is ten  er  per  op le id ing  ges laagd z i jn .

Cursussen
Modules

Rayon NOORD
ceen opleidingen

Rayon NOORD HOLLAND
Aantal opleidingen:
AantaI geslaagden:

Rayon OOST
Aantal opleidigen:
Aantal geslaagden:

Rayon WEST
Aantal opleidingen:
Aantal geslaagden:

Rayon ZUID
Aantal opleidíngen:
Aantal geslaagden:

MBT JTB
1

8
117

4
56

Trainer A
4 5

I
1 4

4
57

2

I
t )

1 1
t J  t )

4 ' l
43  15

SchDTB Tot.

4
5 5

2
20* *

2
22

1
1 3 *

7
123

1 0
1 1 9

303

1 1
1 5 5

2 2 1
3 5  3 5  9

2
44

2 3
34 34

3
36

2 2
32 34

1
1 7

2
3 5

TOTAAL opleidingen 4
TOTAAL geslaagden 55

MBT= Mini  Basketbal l  Trainer

1 6 9 7
2s1 111 138

ITB=Jeu9d TÍainer Basketbêl l

1 1 4 9
'f 3* 17 700

*Trainer B in Leiden (West en Noord Hol land) nog niet  helemaal  afgerond
** lesgeven in Hardinxveld nog niet  helemaalaÍgeÍond

SchD=Sóeidsrechter D



Bestuur, personeel en organisatie

S a me n ste I t i ng Bo ndsbe stu u r
Per  20  jun i  2001 vergaderde he t  Bondsbestuur  in  de  vo lgende samenste l l ing :

Cees Free (Voorzitter)
Pau I Boersma (Penningmeester)
Pi et B rouwer (Vice-voorzitter)
Martin Gommers
wim vd Molen
Rob Tuin
Hans Witvoet
Bondsdirecteur Peter Notten vervult in het bondsbestuur de functie van adviseur en (ambtelijk) secretaris.

Functies binnen de NBB

Directie
Bondsdirecteur

lopsport
Programma Manager Topsport
Technisch coórdinator
Projectmedewerker NJP
Competit ie le ider

Assistent competit ieleider
Medewerker TGC
Secretarieel medewerker

Breedtesport
Programma Manager Breedtesport
Coórd ina tor  Veren ig  ingsonders teu  n  ing
Medew. Deskundigheidsbev.
Ass. Deskundigheidsbev.
Medew. Rolstoe lbasketba l l
Projectmedewerker
Projectmedewerker
Projectmedewerker
Secretarieel medewerker

Beleidsondersteuning
Medew. Jur Zaken/Reglementen
Communica t ie  Íunc t ionar is

Facititeiten
CheÍ de Bureau/Administr.
Financieel medewerker

Management-assistente/CvB
Secretariaatsmedewerker

NBB-bureau

m a n : v r o u w
leefti jdsopbouw

Peter Notten

Vacature
Hans N ieboer
Pieter Kodde
Brenda James
Ju l ie t  F ransen
Mar t in  Ho Su ie  Sang
Renate  K lomp
Vacature

Frans  van de  Geer
Mar ië l le  van Houtum
Ju l ie t  F ransen
Kar in  Moumhy
Jan van der  Haar
Noe l  C immermans
Hans N ieboer
Vacature
Vacature

Jan van der  Haar
Esther Wender

Gelmer Veen
Aukje Selie

Barbara  Mura
Jeann ine  de  Bru i jn
Debora Lenten

8  :  l 0
20-30 5
31-40 8
4 '1 -50  4
51-60 1
60+
1 0  :  8

24

Itr

f  u l l t ime :  pa Í t t ime



lechnische stal
Er ik  Braa l ,  Herman vd  Be l t ,  Marco  van den Berg ,  Frans  van Breughe l ,  Mar loes  Dr iessen,  Maar ten  van
Gent ,  Conrad Jackson,  René Spandauw,  Meinder t  van  Veen,  ]ohan vd  Gr i Í t ,  Rob Verheuve l ,  Korne l i s
van de WerÍ.

Medische staí
Anneke Bouwhu is ,  Sas ja  ceur tse ,  Jacque l ine  van K larenbosch,  René Mol ,  l l se  RouW Nie ls  Wi jne ,
John l j zerman.

Teammanagers
Marcel de Jong, Martin Moerman, Luc Vergoossen, jan de Vroom, Esther Wender.

M e d e w e rke r s r a yon bu re a u s
Noord Tom Heite, Harry Wiersema
Oost Jouetta Wanders, Margreet Meijer
West Lenie Vonck, Gerda Sparreboom
Noord-Holland Lotte Heijnis, Jeroen de Groot, Sonja Beuckens
Zuid Mirjam Breedveld, José Kops, Ad Pijnenburg

Bestuurli ike organisatie peÍ 30 juni 2001

Bondshestuur
C. Free, vz.
P Boersma, pen n.
P Brouwer
M.  Gommers
W.  v .d .  Mo len
R.  Tu in
H. Witvoet
P Notten, dir

Eondscommissie Bonds.ommissie Eonds Rolsioelbasketball Bonds
Automatisering Opleiding Scheidsre(hter Scheidsrechter Reglement

Commissie Commissiê Commissie
W. v.d. Molen, vz. P Brouwer, vz. G. Halbersma, vz. E. Wallaart, vz. J. Herweijer
F. Knegt G. Halbersma E. de Jager R. Bobbink, secr. J. Abma
F. Berteling .1. Timmermans M. Bosch Reitz J. Staarthoí G.Brinkman
R. Pelsinger L de long G. Peeters P Kusters p de Hoop
L Luiken A. v.d. Vlugt B. lames, secr. E. v.d- Broek I Joziasse
H. de Boer H. Arends J. vd Haar, secr
G. Yeen, se(r. t. v.d. Geea se<r.

Stg. Nederlandse Adviescommissie NJP Comité
Basketball Top Wedstrijdzakên
P Brouwer, vz. H. Witvoet, vz. M. Gommers, vz_
P Notten B. Eollen J. Timmermans
J. Smulders, dir. E. v.d. Eroek A v.d. Vlugt
). Tilmans, dir. F Berteling L. Orelio

A. Rommelse M. Kuiper
B. Wassink E. v.d. Woestijne
A. de Zwaan P Kodde, secr.
J. fransen, secr.

N ie t  vermeld  z i jn :  o rgan isa t iecomi te  A l l *S tar  Ga la  en  Ho l land Basketba l l  Week.



Commissies van de Algemene vergadering

Commissie
van Beroep
D- van Teerns, vz.
G. Blommestein
P Biesheuvel
M. van Bracht
B. Hoekstrê
A. Mandersloot

Financiële
commissiê
G .  G i j zen i j ,  v z .
L .  Kà l i 5
J .  Tamme l i ng
Ë  Penn ings
mw' M. v.d.Vlugt

Tuchl €n Geschil lencom]nissie
Kernleden Leden

P Bokern D. Croes
H. v.d. Heijden T. Doornbos
l .P  B le i j e r ve ld  G .  Gommers
A. Brakel A. v. Gurp
B. Bakker P Kusters
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Algemene vergaderingen
Dit seizoen zijn er twee Algemene Vergaderingen gehouden. Op 25 november 2000 en op 16 juni 2001.

Onderscheidingen
. Hanna van Gent, oud -intern ationa I en assistente van de Commissie van Beroep heeft de

Bondsspeld gekregen
. Piet Leegwateí Most Valuable Member, pri js die door Cees Free is uitgereikt op het NBB

Al l *s ta r  Ga la  2001.

overteden
. Martin Pijpers, 63 jaar uit Roermond, overleed. Vanwege zijn grote inzet en nauwe betrokkenheid

bij de basketballsport werd Martin jaren geleden verkozen tot Lid van Verdienste. Daarna bleeÍ
h i j  ac t ie f ,  onder  meer  a ls  a Ígevaard igde en  a ls  l id  van de  F inanc iè le  Commiss ie .

. Piet Meuwsen, eerste NBB voorzitter van 1947 tot 1950, overleed. Piet was betrokken bij de
oprichting van de NBB en keerde terug als NBB voorzitter in 1954155.

Leden- en kader opbouw per 30 juni 2ool

Bet re f t :  man/v rouw verhoud ino  leden en  kader

Rayon

ZUID

WEST

ooST

NH

NRD

TOTAAL: 1442

BêstuuÍ

man vrouw

465 137

385 123

22Q 67

230 80

142 35

Afkortingen gebruikt in tabellen op volgende pagina's.

DS Dames Sen ioren
HS Heren Sen ioren
JA Jongens Aspiranten
JB Jongens Ben jamins
JJ  Jongens I  un io ren
JK Jongens Kadet ten
JM Jongens Min i ' s
JW Jongens Welpen
MA Meisjes Aspiranten
MB Meis jes  Ben jamins
MJ Meis jes  Jun io ren
MK Meisjes Kadetten
MM Meis jes  Min i ' s
MW Meisjes Welpen



Overzicht AIle 5 de rayon's samen

DS 3958
HS 8412
JA 4223
JB 2515
| 2472
JK 3722
JM 3691
JW 956
MA 1433
MB 674
MJ 127 4
MK 1421
M M  1 1 7 1
MW 267

69
298

8
I

1 0
7

1 0
2
4
0
8
3
3
0

RE NS Totaal

513 760 s300
1480 2403 12593

182 7A 4491
280 128 2924
108 99 3089
119 55 3903
236 95 4032
261 146 1365

61 33 1531
89 41 804
60 55 1397
59 31  1514
71 4a 1293
71 45  383

Totaa I

5 1 9 8
r  2 1 8 3
4474
2915
3 0 1 7
3856
4024
1 3 3 8
1 5 3 1
800

1379
1493
1292
379

43911
3A00 600a 90aa 12400

Tot 36589 423 3596 4017 4/,625

Overzicht Rayon ZUID

Cat: WS R5 NS Totaal

125 1162
495 3020

1 0  1149
17 799
1 7  7 6 1
8 965

13 1073
25 405

6 39s
5 231

15 386
6 359

10 405
6 120

754 11236

Tota a I

1141
2924
1 1 4 7
796
761
963

1072
402
395
230
383
356
405
288

1 1 2 7  3

D5
H 5

J B

] K
J M

MA
M B
MJ
M K
M M

860
1901
107 6
687
7 1 2
920

1000
292
371
205
352
340
3 7 7
89

9 1 8 8

1 4
99

2
0
3
'I

1 6 3
5 1 9

3
1
0
0
2
0
0
0

125

95
3 5
36
51
87
1 8
2 1
1
3
8

Tot.

2 5

1 1 6 5

overzicht Rayon WEST

Cat: WS Rs RE

1 1 8
395
24

23
29
74

1 3
8

1 3

9

NS Totaal

283 1518
817 37 43

2 1  1 3 0 7
14 908
43 884
17 1148
2 8  1 2 1 1
53 444
8 441

'13 1 93
21 313
10 455
1 3  3 1 7
20 98

Tota a I

1466
3605
1297
905
444

' 1 1 1 9

1213
422
435
1 9 0
362
441
3 1 6

94

1 2 7  0 9

D5
H 5
JA
J B

J K
J M

MA
M B
MI
M K
M M

Tot

1092 25
2438 93
1258 4
832 1
8 1 3  5

1099 3
1112 3
341 1
417 3
1 7 2  0
336 3
421 2
2A6 3
6 9 0

10692 146 841 1361 13046

Fs=a
rffi



Overzicht Rayon OoST

Cat: WS Rs NS Totaal Totaal

DS 593 10 107 114
Hs 1295 37 250 387
JA 704 1 42 28
J B  3 6 2  0  1 4  5 5
J) 528 1 22 ', l l

J K  6 4 4  1 8 1 6
JM 594 3  10  19
JW 125 0 16 34
M A  2 6 7  1 7  8
MB 120 0  1  11
MJ 216 1  16  1
M K  2 6 6  1 4  6
M M 2 2 9 0 6 1 2
M W  5 9  0  0  1 0

824
1969
775
431
562
669
626
175
283
132
240
277
247

69

822
1 9 5 1
7 7 5
431
558
667
626
175
283
132
238
275
247

69

Tot. 718 72790 7 249

overzicht Rayon Noord Holland

cat: WS RS RE NS Totaal Totaa I

1284
2 506

764
5 5 5
502
662
7 1 7
264
255
1 8 6
263
258
2 1 7
7a

8 5 1 1

D5 1038
H5 1941
J A  7 1 6
lB 414
JJ 478
JK 625
JM 640
J W  1 5 0
MA 225
MB 142
MJ 246
MK 231
MM 192
MW 38

Tot. 7136

20 67 182 1307
56 134 441 2578

1 4 2 6 7 6 5
0 65 18 557
1  2 1  1 7  5 1 7
2 3 9 8 6 7 4
r  60  19  720
0 90 26 266
o 2 4 6 2 s 5
0 4 1 3 1 8 6
2 1 0 6 2 6 4
0 2 6 2 2 5 9
0 2 3 2 2 1 7
0 3 4 6 7 8

83 676 748 4643

Overzicht Rayon NOORD

Cat: WS RS RE N5 Totaal

56 489
2s1 1283

13 495
24 229
1 1  3 5 9
6 447

1 6  3 9 6
8  7 5
5  1 6 3
9 6 2
6 134
7 164

1 1  1 0 7
3  1 8

432 4/21

Totaal

479
1 '193

495
228
352
445
396
7 5

1 6 3
62

1 3 3
1 6 3
107

1 8

4309

D5
H 5

J B

J K
J M

M B
MJ
M K
M M

Tot.

315
831
469
1 6 0

434
345
48

1 5 3
3 5

124
157
a7

3571

0
1 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

'13

58
142

t l

45
7
7

3 5
1 9
5

1 8
4
0
9
3

405

1400 2004 30aa

L



Tucht- en Geschil lencommissie

De tendens van de aÍgelopen jaren dat het aantal zaken aÍneemt, heeft zich ook in dit seizoen
voortgezet. In het seizoen 1997-1998 waren er 375 zaken, in het seizoen 1998-'1999 350, 305 zaken in
het seizoen 1999-2000 en in het seizoen 2000-2001 kwam het aantal niet verder dan 285. Dit verbaast
en igsz ins  omdat  e r  reac t ies  gehoord  worden van een toenemende agress ie  in  en  bu i ten  he t  ve ld .
Dit is in een toename van het aantêl zaken niet terug te vinden. Daarom doet de TGC een oproep
aan scheidsrechters en rayonbesturen om hier aandacht aan te besteden en niet te schromen om
een s t ra Í -  c .q .  k lach tzaak ,  met  vo ldoende mot iva t ie ,  aanhang ig  te  maken.

Over het algemeen kan gesteld worden dat de afgehandelde zaken weinig opzienbarend zijn geweest.
Wat wel opvalt is dat de in het vorige verslag gemaakte opmerking dat een groot aantalscheids-
rechters een boete opgelegd hebben gekregen vanwege het niet in5turen van de verplichte verklaring,
bli jkbaar vruchten heeft afgeworpen. Dit seizoen zijn aanzienli jk minder van dit soort boetes opgelegd.
Er is wel een toename te constateren van het aantal strafzaken waarbij een coach, als gevolg van
twee technische Íouten voor hemzelÍ, een diskwalif icatie opliep.

De aanwezigheid van een kamer van de TGC bij de playoffs in de Heren Eredivisie heeft zijn nut
andermaal bewezen. Het is bij dergeli jke wedstri jden dit seizoen tweemaal mogeli jk geweest om op
versnelde wijze een uitspraak te doen. Helaas een nieuw fenomeen was dat in twee gevallen een zaak
is behandeld tegen een bij een wedstri jd aanwezige jurylid. Ook voor de eerste keer heeÍt de TGC
aan de Commissie van Beroep een verzoek gedaan om een bindende uitleg te geven aan bepalingen
in de diverse reg lementen.

Met betrekking tot het personele gebeuren kan het volgende worden opgemerkt. Als gevolg van het
beva ll ingsverloÍ van Renate Mouhmy-Klomp tot februari 2001 heeft Juliet Fransen op adequate wijze
administratieve ondersteuning verleend aan de TGC. Bij de leden van de TGC heeft zich een aantal
mutaties voorgedaan. Zo is Frits Brouwer vertrokken als kernlid en zijn plaats wordt ingenomen
door Peter van der Velde. Ook heeÍt Pieter van Vliet bedankt als gewoon lid. Als nieuwe leden zijn
benoemd Luc Reuvers en Kees Kuiier.

Overzicht
2000/01 1999/00 1994t99 1997/98 1996t91 1995/96 1994/95 1993t94 1992t93

spêler vêrsus oÍÍi.ial aantal % ààntal % aantal % àantal % àantal o/o aantal o/o aantal yo aantal yo aantal %
wangedrag 15
àanmerkingen
beledig inq
bedíeig ing
l ich.agressie

<oaó v€rsus ofÍi(ial
wangedía9
aanmerkrngen
beledig ing
bedreig ing

spelêrs ondêr l ing
wangedrag

lich.agressie

verenrgrng
geen straÍ opgelegd

boeking
klacht
overige

Totaal

t 9  1 6
21  24
28 36
1 1  9
2 6

l
27% 81 27% 92

8
26
t 0
3
2

21% 49  t 6%

I  1 8
1 7  2 6
31 48
3  1 0
1 2  1 0
1 6  2 3

26% 8A 27% 135 400/0

6 1
25 21
7 a
3 l
9 0
1 6  3

16% 66 20% 46 130/0

3 1  1 1
1 5  3 8
83 55

4 1 %  1 2 9  4 0 %  1 1 0  3 2 %

4r/o 7 2% 15 4%
2 o / r 5 2 % 2 1 %
5 % 9  3 % 3  1 o / o
2o/o a 2o/o 11 3o/o
1o/o 3 1o/'

11 3yr 15 4vo
1 % O O ' / o 1 O o / o

lo0o/o 325 100% 341 1009o

1 4
30
6
8
l
76

2 2  2 2  1 6  1 6
1 4  1 0  1 r  1 8
43 43 51 35
4  1 1  4  6
9  6  l t  6
6 1 3  1 1  1 7

26./" 98 26./" 105 29% 104 29% 98

6 7 8
46 51 29
2 2  1 2  1 3
3 3 1
1 1 5
9 3 5

15% 89 24% 77 22% 61

a7 27 38 30
1 7  3 0  1 1  4 0
66 67 81 83

37% 170 45% 124 34% 130 37% 153

22 45
4o/o 9 3o/. I

1 3
5

l
59

34
2 1
54
109

5
6
1 7

1 4
1 0

6 9
32 17
1 1  1
1 2
3
1 l
54 15% 56

39 37
1 A  2 1
4t 13

39% 104 34% 131

20/.  19 6% 15
2% 6 2o/o 16
6o/o 33 11o/o 32

4 10/a 4

1 v o  1 5  4 %  9  3 %  t 5
4r/o 13 4o/o 5 l% 9
so/, 13 40Á 11 So/D 20
5 % 5  1 % 5  1 0 / 0 7
Oo/o O% 4 1o/o 2

I  2 9  1 0
2 1 % 9 3 % 4

4 % 3
5 %  1 4
9 %  1 7
1r/o 19

l
22

3o/o

1O0% 305 lOO% 352 l00o/o 377 lo0o/o 367 íOOo/o 355 l00o/o 371

f.



Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep heeft 38 zaken te behandelen gekregen. In 22 zaken werd beroep ingesteld
tegen uitspraken van de Tucht- en Gesch il lencom m issie, in 16 gevallen werd een geschil aanhangig
gemaakt tegen een beslissing van een NB8-instantie en 2 keer werd om een bindende uitleg van
een bepaling uit een reglement verzocht.

Beroepen tegen uitspraken van de TGC (22 zaken).
- Niet ontvankeli jk omdat beroepsschrift niet mede door de gestrafte speler was ondertekend: 1x.
-  N ie t  on tvanke l i j k  vanwege te rmi jnoverschr i jd ing :  2x .
-  Inhoude l i j k  behande ld  met  pos i t ieve  u i tkomst  voor  de  ind iener  van he t  beroep:  5x .

Inhoude l i j k  behênde ld  met  negat ieve  u i tkomst  voor  de  ind iener  van he t  beroep:  12x .
- Inhoudeli jk behandeld met als uitkomst dat de indiener van het beroep zwaarder werd gestraft: 1x.
- Terugverwezen naar TGC: 1x.

Zeventien beroep werden ingesteld door spelers/ speelsters en vier door coaches. Een beroep had
betrekking op een klachtzaak tegen een vereniging. Bijzondere jurisprudentie leverden êl deze
zaken niet op.

Geschillen n.a.v. beslissingen van bondsinstanties (14 zaken).
- Beroep ingetrokken: 3x.
- Niet ontvankeli jk vanwege termijnoverschrijding: 1x.
- Prematuur ingestelde beroepen: 3x. a)
-  Nog in  behande l ing :2  zaken.
- Twee beroepen i.v.m. niet t i jdige spelersopgaven: verworpen. b)
- Twee beroepen tegen sancties o.g.v wedstri jd reg lement: verworpen.
-  Eén beroep tegen a fhande l ing  pro tes t :  toeges taan.  c )

a). Geschil len kunnen slechts tegen bondsinstanties aanhangig worden gemaakt. Indien men het
niet eens is met de beslissing van bijvoorbeeld een rayonwedstri jdcommissie, dient men eerst de
zaak voor te leggen aan het rayonbestuur. Pas daarna kan men, indien de behoeÍte daaraan
nog steeds wordt gevoeld, een geschil aanbrengen.

b). Aan de negatieve consequenties van niet t i jdig ingediende spelersopgaven kan de CvB niet tornen.
Voor de betrokken speler oÍ speelster is het natuurli jk erg zuur vanwege een administratieve
nalatigheid niet in een bepaald team te mogen worden opgesteld. De CvB kan de clubs slechts
oproepen alert te zijn op het t i jdig aÍhandelen van dit soort administratieve zaken.

c). Een protest, ingediend aan het begin van het seizoen, werd pas afgehandeld toen de competit ie
grotendeels al was gespeeld. Volgens het wedstri jdreglement van het betrokken rayon dient
een protest in drie weken te worden aÍgehandeld. Ook al stond het reglement toe dat in
u itzonderingsgeva llen de behandeling eventueel langer duurt, vanuit het belang van de sportieve
rechtszekerhe id  gaat  d i t  n ie t  zover  da t  de  behande l ing  maanden in  bes lag  mag nemen.

Bindende uitleg (2 zaken).
- Indien de AV zulks wenst, kan het een uitzondering mêken op de bevoegdheidsverdeling zoals

die voor TGC en CvB in het reglement TGR is vastgelegd. De AV is en bli j ft wel het enige orgaan
dat daartoe het recht heeft.

- Over wijzigingen in het wedstri jdprogramma van landeli jke competit ies dient reglementair met
het betrokken rayonbestuur overlegd te worden. Bij verschil van mening kan de landeli jke
com petit ie leid er desondanks verlangen dat het rayon meewerkt.

Het geheel overziend moet worden opgemerkt dat beroepszaken tegen beslissingen van de TGC
nog alti jd de hooÍdmoot van het werk van de CvB vormen. Daar staat tegenover dat men meer dan
vroeger gebruik maakt van de mogeli jkheid te ageren tegen een beslissing van een bondsinstantie.
Aangezien de cijfers van dit verslagjaar nauweli. iks afwijken van die van 1999-2000, geeft dit
aanleiding tot de voorzichtige veronderstell ing dat de toename van geschil len een structureel
karak ter  kan  draoen.



Scheidsrechterzaken

Nominaties FIBA-scheidsrechters en commissarissen, 2000-2ool

Verk la r ing  van de  gebru ik te  a fkor t ingen:  ECM=Europees Kampioenschap voor  heren  c lub teams;
SUP=suproleague; ECs=Europese Cup voor heren clubteams (Saporta Cup); ECK=Korac Cup voor
heren clubteams; ELW=Europese Cup voor dames clubteams; ECR= Ronchetti Cup voor dames
c lub teams;  DEKKR=Dames EK Kwal i f i ka t ie  Ronde;  HEKHF=EK Ha lve  F ina le  Heren;  DEKF=Fina le  EK
Dames;  DEKHF= Ha lve  F ina le  Dames EK;  HEKKR=Heren EK Kwal i f i ka t ie  Ronde;  EKF=Heren EK
Fina le ;  JEKK=Jongens Jun io ren  EK Kwa l i f i ka t ie ronde;  JEKF=Jongens Jun io ren  EK F ina le ;
MiEKK=Meis jes  Jun io ren  EK Kwal i f i ca t ie ronde;  MKEKF=Meis jes  Kadet ten  EK F ina le ;  JKEKF=Jongens
Kadet ten  EK F ina le ;  JKEKK= Jongens Kadet ten  EK Kwal i f i ca t ie ronde;  MKEKK= Meis jes  Kadet ten  EK
Kwal i f i ca t ie ronde NEBL:  Nor thern  European Basketba l l  League;  EMSMQ= Europees Kampioenschap
voor  Mannen Kwa l i f  i ca t ie ronde.

Mark Grievink
17/10/00 ECR AB Contern - BCSS Namur {Lux)
1a/10/00 ECR BBC Residence Walíerdange - DJK Wildcats Aschaffenburg (Lux)

25/10/00 ECR Cote d'Opale Easket Calais - CAB Madeira (Fra)

07/12/00 ELW BTV Gold Zêck Wuppertal- Panathinaikos (Dld)

09/01101 ESC Telindus Antwerpen - Lutha Lathi (Bel)

10101101 ELW US Valenciennes Olympic - Lietuvos Telêkomês Vilnius (Fra)

17101101 ECR Asptt D'aix En Proven(e - Caja Rural de Canarias ( Fra)
07102101 ELW U5 Valenciennes Olympi( - El i tzur Delek Rêmla (Fra)

01 05/08/01 JEKK Porto (Por)
s OOIOOIO1 HEKKR Luxemburg slowêkije (Lux)

Paul den Hartog
27l09lOO ECR T71 Dudelange Mosa Jambes (Lux)
18/10/00 ECR Mosa Jambes Namur Lêvezzini Basket Parma {Bel)
2511O/OO ECR Sandra Gran Canaria CD Povoê (spa)
06/12/00 ECR BC55 Namur Cêja Rural de Canarias (Bel)
13112/00 ECK sig Basket Unicaja Malaga (Fra)
11/O1/O1 ECR BCSS Namur Tarbes Gespe Bigorre (Bel)
31/01/01 ELW CIM Bourges Basket Mizo Pecsi VSK Pecs (Fra)
01-05/08/01 MJEKK Aveiro íPor)

f zvoalot EMsMe walferdange (Lux)

Jan chris Herweijer
02 06/08/00 MJEKK Sddertàl ie (Zwe)
02 06/08/00 jEKK Sódertàl ie (Zwe)
26/09100 ECK BBC Etzel la Ettelbruck Adecco Olympique Lausênne (Lux)
21109100 ECK Rêcing Clud Luxembourg Herzogtel Trjer (Lux)
04110/OO ECK Telindus Mons Seixal Futebol Clube (Bel)

24110/OO ECS Cêja san Fernando Sevi l la Paris Basket Racing (spa)
2511O/OO ECK unicaja Malêga Tel indus Mons (spa)
08/11/00 ELW u5 Valenciennes Olympic |SAB Energy Priolo (Fra)

t 06112/00 ECR Cote d'Opale Basket Calais Lavezzini Easket Parma (Bel)
'  24/02/01 NEBL [.Jral Great Perm Great Danes Denmêrk (Den)

25/O2lO1 NEBL Great Danes BC Siaul iai (Den)
0A-12/08/01 MKEKK Lisbon (Por)

Edward dè làEèr
24/ 10/00 ECS Antwerpen Banja Luka (Bel)
30/10/00 NEBL Haribo Towers London BC Siaul iai (  Nld)
31/10/00 NEBL BC Ventspi ls Haribo Towers London (Nld)

* 12111100 NEBL Ural Great Perm - conesco (Nld)
18/11/00 NEBL Conesco - USK Prague (NId)

1A/12100 NEBL Conêsco - Haribo Towers London íNld)
07101101 NÊ81 CSKA Moscow - Conesco (Nld)

16101101 ECK Ricoh Astronêuts - Prokom TreÍl  Sopot (Nld)

16-20105101 DEKKR Limêrick ( ler)

V.=\
3 1

trffi



Piet Leegwater
27 /09/00
17/10t00
18/10/00
19i 10/00
16t11/00
06/12t00
07 /12/00
13/12/00
09/01/01
11/01/01
07 /02t01
13/02/01
06/03t01
07/03/01
28/03/01
29t03t01

Bob Woudstra
27 /09/00
24/10/00
30/10i00
31/10i00
13/11t00
25/11/00
06t12/00
14t12/00
19t12t00
08/01/01
16t01/01
08- 12108/01

Michet Zegwaard
21/09t00
25t10t00
25/11/00
29/11/00
06t12/OO
13/12100
19t12t00
20/12/00
16t01/01
11/01t01
25/04/01

ECK
EC5
ECK
SUP
5UP
ECK
SUP
5UP

SUP
SUP
ECS

ECS
ECK
SUP

ECK
ECK
NEEL
NEEL
NEEL
HEKKR
ECK
N EBL
ECK
NEBL
EC5
M KEKKLa

ECK
ECR
5-nations Cup
5-nations Cup
ECK
ELW
EC5
ECR
EC5
ECK
EM5MQ

MPC-Donar - FLV Athlon (Nld)

Tel indus Antweípen - Adecco Milano (Bel)
Tel indus Mons - Unicaja Malaga (Bel)
Tel indus Oostênde - EÍes Pi lsen lstanbul (Bel)
Plannja Basket Luleê - Part izan Mobtel Belgrade (Zwe)
Jda Dijon Eourgogne - Caceres Club Baloncesto (Fra)
Elan Bearnais Pau Orthêz - TSV Bayer 04 Leverkussen (Fra)
Asvel Lyon Vil leurbannê - Spl i t  Croatiê (Fra)
Hapoel Gali l  Elyon - Pinar Kêrsiyaka 5k lzmir ( lsr)
Maccabi El i te Tel Aviv - Scavolini Pal lacanestro Pesaro ( lsr)
Plannja Basket Lulea - lrakl is Balkan Ex.Thessaloniki (Zwe)
Telindus Antwerpen - Crvenê Zvezda Belgrade (Bel)
TsV Bayer 04 Leverkussen - BC Part izan ICN Belgrade (Dld)
Telekom Bèskets Bonn EV - Mêroussi BC Athens (Dld)
FLV Athlon leper KK HemoÍarm Vrsêc (8el)
Tel indus Oostende UsH CSKA Moscow (Bel)

Landstede the Hammers - CAB Madeirê (Nld)
Ricoh Astronauts BBC Okapi Mêes Aêlst (Nld)
Conesco - BC Ventspi ls (Nld)
BC Siaul iai -  Conesco (Nld)
Conesco - Zalgir i5 Kaunas (Nld)
Engeland - Slowakije (Eng)
Ricoh Astronauts Hoop Pruszkow (Nld)
Polonia Warsaw Conesco (Nld)
Ricoh Astronauts BK Opava (Nld)
Conesco - LMT Riga (Nld)
Têlekom Ba5ket5 Bonn EV Paris Basket Racing (Dld)
Corunê (Spa)

AB Contêrn - Bingoal Bree BBC (Bel)
Íarbes Gespe BigoÍre salamanca Halcon Viajes (Fra)
Frankri jk - l tal ië (Dld)
Duitsland - Litouwen (Dld)
FLV Athlon leper - SIG Basket (Bel)
CJM Eourges Basket - Dynamo Moscow (Fra)
Tel indus Antwerpen - Anwil Wloclawek (Bel)
ECSS Namur - ASPTT D'aix en Provence (Bêl)
Cêjê San Fernando Sevi l la Keravnos Keo Nicosia (Spa)
Unicêja Malaga - Sig Easket (5pa)
DubÍin ( ler)

Nominatiês IWBF-scheidsrechters en commissarissen, 2OOO-2O01

André Eosveld Chàmpions Cup voorronde te UÍecht  (maart  2000),  Finale Championr Cup te Gul ianova,  l ta l ië (mei  2001)
Eelco Gielen Vooíronde Chàmpions Cup te Zwi(kau (maart  2000),  Finale André Vergàuwen Cup te Rotteídam (mei2001)

The Vlug Pàralympic5 Sydney (oktobeí  2000),  Finale André Vergauwen Cup te Rotterdam (mei  2001)
Edwin Wal laart  5 Landen Toernooi  Amsterdêm ( ju l l  2000),  Rooseveldt  Cup At lanta (àugurtus 2000),

Paíalympics Sydney (oktobeÍ  2000),  Finales Champion!  Cup te Gul iènova,  l ta l ië (m€i  2001)

Karel Kraaijeveld Jr

Het bestuur heeft bondsarbiter K. Kraaijeveld jr van de l i jst moeten halen a.g.v. een FIBA-
reglementering die het niet toestaat dat officials, die zich bij de ULEB hebben aangesloten, als official
actieí zijn binnen hun nationale federaties. Ook zijn afspraken gemaakt die waarborgen dat de HBW
in december 2000'ULEB-vrij '  kan verlopen. Het Ministerie van VWs is van de ontwikkelingen op de
hoogte gesteld.

Spelregelboek

Invoering van nieuwe FIBA-spelregels heeft voor 2000/2001 gestalte gekregen via productie van een
nieuw spelregelboekje (mede t.b.v de KBBB) en via de organisatie van regionale bijeenkomsten.
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lnternationale Zaken

lrainerscursus in Kenia en Curacao.
Een NBB delegatie heeft in juli 2000 een bezoek gebracht aan Kenia. Voor de trainers van de
Keniase Basketball Federatie (KBF) en de.Jeugdorganisatie MYSA in de sloppenwljken vên Nairobi is
een trainerscursus verzorgd. Tevens is er gedurende twee dagen ondersteuning verleend aan het
bestuur van de KBF. In mei 2001 is op Curagao de trainer B cursus afgesloten, aan het bestuur van
de Basketball Federatie (CuBaFe) is ondersteunino verleend.

Sportieve resultaten

71-53
76-92
73-56
99-75
a1.71

Nationale Dames Íeam
Het Nationale Damesteam heeft het aígelopen jaar al leen een trainingsprogramma aÍgewerkt.

Dames Jeugd (selèctie '84 en tateÍ)
Officiêle oefeninterlands maart 2001 :

Nederland - Duitslênd
Nederland - Duitslênd
Nederland - Duitsland
Nederland - Duitsland

Nationale Rotstoetbasketball Team Heren
Toemooí Amsterdam
Nederland - Frankri jk
Nêdêrland - Engeland
Nêdêrland - Canada
NedeÍland - Zweden
Nederland - Zweden

Pa ra I ym p i cs G rc epswedstrij de n
Nederland - Korea
Nederland - Japan
Nedêrland - Zweden
Nederland - Frankri jk
Nederland - Austral ië
Para lympics kwa rtf i naler Nederland - Duitsland
Paralympics halve finale. Nederland - Amerika
Paralympics finêle: Nedêrland - Canada

Nationaal Rotstoetbaskelbatl Íèam Dames
Pa Ê lym pi cs G rce pswe dstr U d e n
Nederland - Austíal ie 26-38
Nederland - Amêrikê 46-25
Nederland - Engeland 34-21
Paralympics kruisfinale: Nederland - Canada 23-42
Wedstrijd dedelvierde p/aatsr NêdeÍlànd - Japan 4a-25

V"T
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Sportieve resultaten van 1 juli 2000 tot en met 30 juni 2001

Nationate Heren leam
Kwal if i.atiewedstri id en E K 2001 :

Nederland - lsraël
zweden - Nederland
Nederland - Bosniè-Hêrzegovina
Bulgari je Nederland
Nedê r l and  -  F in l and

22-11-2000
25-'t 1-2000
29-11-2000
24-01-2001
2J 01 2001

06-03-2001
07-03-2001
08-03-2001
09-03-2001

66-56
70-66
50-78
a2-75

57 -51

4a-64
55-48
67 36
57 49

83-48
62-52
62-45
76-51
48-47

63-62
43-57



Europa Cup
Ricoh Astronauts uit Amsterdam was de enige Nederlandse ploeg diê van zich dêed spreken in de Europa Cup.
De Amsterdammers haalden maar l iêíst de halve finale van de Korac Cup. De uitslaqen:
Okapi Maes Aalst
RICOH Astronauts

BK Opêva
RICOH Astronauts
Píokom TreÍl Sopot
RICOH Astronauts
Hoop Pruszkow Pol.
RICOH AstÍonauts

Achtste Finale
RICOH Astronauts
Avtodoí Sêratov

RICOH Astronauts
FenerbahCe Instanb.

RICOH Astronauts
Unicaja Malaga

- RICOH Astronauts
- Okapi Maes Aalst

RICOH Astronauts
- Hoop Pruszkow Pol.
- RICOH Astronauts
- BK Opava
- RICOH Astronauts
- Prokom TreÍl sopot

- Avtodor Sêrêtov
RICOH Astronauts

- Fenerbah(e Instanb.
- RICOH Astronauts

- Unicajê Mêlaga
RICOH Astronauts

32-44
32 42
32-38
32-30
32-28
32-10

Uitslagen landêlijkê competities

. Heren Eredivisie

Eíndstand Poule A
Ricoh Astronauts

B.C. Virtus

NAC
BV Voorburg

Uitstagèn Ptdyofls

Ricoh Astronauts
EtÍel lowers
Rícoh Astronàuts wint de best of-three serie met 2-0

8C Conesco - EBBC

Eindstand Poule B
Vanil la-Basketbal
MPC/Celeri tas-Donar
EB  BC

GUNCO
Land5tede The Hammers

67 -85
66-62

a2-76
89,68
80-50
98-94
63-61
89-68

89-76
75-73

93-73
79-69

46-59
86-5s

91- 76
55- 80

86- 99
75- 69

93- 82

80- 77

93- 87
70- 72

65- 51

83- 62

a2- 73
70- 64
1 1 3 - 1 0 3
91- 84
1 1 1 -  9 6

32-40
32 38

32 36
32-22
32-14

EBBC BC Conesco
EBBC wínt de best-oÍ-three serie met 2-0

- EifÍel Towers
- Ricoh Astronêuts

- 8.C. Virtus
- MPgCeleritas-Donar
- B.C. Virtus

- BC Omníworld
85 Weert

- MPC/CeleÍ i tas-Donar
- Ricoh Astronauts
- MP?Celeri tas Donar

MPclceleitas-Donar wint de best-of-three seríe met 2-1

MPgCeleritas-Donar
LC. Virtus
MPgceleritas-Donar

BS Weert
8C Omniworld

Ricoh Astronauts
MPgceleri tas-Donar
Ri(oh Astronauts

85 Weert

85 Weert
Ê  BBC
BS Weêrt

BS Weeít winl de best-of-thtee ,erie met 2-0

Ricoh Astronàuts wint de bett-of-five terie met 3-0

-  EBBC
- BS Weert
-  EBBC
- 85 Weert
- ÉBBC

V.'q
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BS Weert wint de best-of-fíve serie met 3-2



Ricoh Astronauts
BS Weert
Ricoh Astronauts
B5 Weert
Ricoh Astronêuts
BS Weert

- BS Weert
- Ricoh Astronauts

B5 Weert
- Ricoh Astronauts
- BS Weert
- Ricoh Astronêuts

91  70
a2- 14
106-67
79 78
16 -  51
62- 78

Ricoh Astronauts wint de best-of-seven serie met 4-2 en is landskampioen.

Bartels Dêta/Early Birds i5 kampioen.
Gunco 2, Bl i tz en SpringÍiêld de Hommel dêgraderen naar de Eerste Divisie.

. Heren Eerste Divisiê A

EBBC 2 28 42
Cady'73 28-38
Almelo Bouncers 28-38
JtêÍren Altacus 2a- it)
The Black Eagles 2a-2A
D.B.V Rowic 2a-26
KEPU Írêcks 2814
BC Utrecht 2 28- 8

Promotíewedstríjden
Dunckers

. Heren Promotiedivisie

Bartels Data/EB
VBC Akrides
Red Giants
HBV The . lumpers
The chal lengers
De Groene Uilen
8C Utrecht
BV Aris

Per;k Jumpers
Filtech Five

30 44
30-42
30-40
30 38
30-36
30,34
30-34
30-32

- Almêlo Bouncers

22-34
22-36
22-36
22-34
22-34
22-24
22-18
22 12
22-10
22- 8
22- A
22-  4

Kfcon AÍíonêut z 3u 32
MsV basketball 30-32
A.s.VU. 30-28
BV Wyba 30 24
PsV ALMONTE 30.24
SpringÍield/De Hommel 30 18
Bl i t z  30-14
GUNCO 2 30- 8

. Heren Eerste Divisie B

w.G.w. 2a 46
de Dunckers 2a-34
BS Leiden 2a-32
MPoce|êritês-Donar 2 2a 2a
BCA 2a-26
The Challengers 2 2a-20
The Jugglers 28 18
Risne staÍs 28-16

EBBC 2 en WGW promoveren rechtstreeks naar de Promotie Davisie.
Kepu Tracks, BC Utrecht 2, Jugglers en Risnê Stars degraderen rechtstreeks naar het rayon.

Almelo Boun(ers Dunckerr
Dunckers prcmoveert naar de Promotie Divisie

DegGdatiewedstrijden
The Challengers 2 - D.B.V. Rowic
D.B.V Rowic - The chal lengers 2
D.B.V. Rowi( degëdeeft naar het rayon

. Damês Êrêdivisie

Sneekhout Lions
Perik Jumpêrs
BV LELY A'dam
MPCICELERITUDO
BV Dên Heldeí
Univentio/Grasshoppers
Fil tech Five
BC tjtíecht
B innen land
DrFoots/Lieshout
8V Leiderdorp
BV Hoofddorp

Uitslagen Playoffe

Kwaftíinale
5neêkhout Lions
BC Utrecht
Sneekhout Lioni wint de best-oí three serie met 2-0

83 61
1TA1

90 63
4916

79- 40
32 93

79- 57
33- 64

- BC Utrecht
- Snêekhout Lions

- Fi l tech Five
Perik Jumpers

Perik Jumpe6 wint de best-oí-three serie met 2-0
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BV LELY A'dam - Univentio/Gíasshoppêrs 56- 60

Univentio/Grasshoppeís - BV LELY A'dam 49- 59

BV LELY A'dam - Univentio/Grasshoppers 58- 41

BV Lelv wint de best-of thrce serie met 2-1

BV Den Helder wint de best-oí-three serie met 2'1

BV Den Heldêr
MPClCelêri tudo
BV Dên HeIdET

Sneekhout Lions
BV Den Helder

BC Shooters
Conesco

- MPClCeleri tudo
- BV Den Helder
- MPClCeleri tudo

- BV Den HeldeÍ
- 5neekhout Lions

BV LE LY A'dam
- Perik Jumpers

69 55
62- 55
76 63

57- 60

65- 56
40' 42

70- 69
15- a5
65 76
61- 63
79 -  71

Sneekhout Lions wint de best-oí'three serie met 2'0

Perik JumpeÍs
BV LELY A'dam
Peíik .lumpe6 wint de best-oí three serie met 2-0

Sneekhout Lions
Perik Jumpers
Sneekhout Lions
Perik Jumpers
Sneekhout Lions

- Perik Jumpe15
5neekhout Lions

- Perik Jumpers
- Sneekhout Lions
- Perik Jumpers

Sneekhout Lions wint de best-of five setie met 3-2 en is landskampioen'

Eindstand Degadatieqoule A

Da mes E red ivísie Deg GdatiePou I e

Binnenlênd 12-16 \771 6a9)
DrFootíLieshout 12_12 ( 660- 649)
BV Hoofddorp 1210 (646- 739)
BV Lêiderdorp 12'10 \737-137),
BV Leiderdotp degíadeert.

E i ndstand Degradatie Poule I

. Dames Eerste Divisiè

E i ndstand Kam p ioensqou I e
BV Lisse
Íhe chêl lengers
HBV The Jumpers
VBC Akrides
Sneekhout Lions
Or(ê's

Sneekhout Lions
DAS
Onze Gezêllen
B innen land
BV Wyba
Bourgondiè
BV HooÍddorp
Twente lce Cubes

10 -18  GUNCO
10 12 Van Doesburg shar
10-12 Quo Vadis D/G
10  10  Ba ros
10- 6 Starren Attacus
10- 2 BC Vlissingen

. tongêns Junioren Erêdivisie

8V Lisse is kampioen en promoveert naaí de Dames Eredívisie.

. Meisjes Junioren Erêdivisie

Eindstand KampioensPoule
BV Den Helder 14-24
Univentio/Grasshoppers 14-20
Perik lumpers 14'20
BC shooters 14-20
BC Utrecht 14-14
Van Doesbuíg sharklêts 14- 8
BV Leideídorp 14 4
PSV.ALMONTE 14- 2

Eindstand DegíadatiePoule

1 0  1 6
10 -16
10,' , l0
10 -  8
10 -  6
10 ,  4

BC Shooters
Wildcats
De Groene Uilen
A.S.V.U.
BV LELY A'dam
Baske t i e r s ' 71

96-58
64-52

60-77

1 0 - 1 6
1 0 , 1 6
10-14' r0 ,8
1 0  4
10- 2

The Challengers
BC Conesco
Bli tz
Cênadians
BV Wyba
Vanil la-Easketbal
Thê Black Eagles
MPCJCeleri tas-Donar
GUNCO
BV Voorburg
BS Leiden
Onze Gezellen
PSV-ALMONTE
BC Shootêrs
BC Utrecht
DA5

30,50
30-50
30-44
30-42
30-40
30-40
30-36
29-34
30-30
29-28
30-22
30-20
30 18
30-12
30-10
3 0 , 0

Cones(o _ BC Shooters
Perik Jumpers - Univ. GÍasshoppers

14-24
14-20
1 3 ' 1 6
14-14
14-14
1 4 1 4
14 -  8
1 3 -  0

- Univ. Grasshoppers
- Perik JumpeÍs

BC Conesco 'BV Blirz12 71
The ChallengeÍs - Canadians 71-60

BV Bli tz - Canadiêns 54 80
The Chêllenger5 - BC Conesco 61-94

Conesco is kampioen.
DAS, BC lJtrecht en BC Shooterc
degraderen nêat het rcYon.I

I

Perik Jumpe6 is kamqíoen.
lwente tce Cubes, BV Hooíddorp en Bourgondië
degraderen naêr het íaYon.



. Rol stoe lbasketha I I com peti t iê

Rolstoel Eredivisie
Eastwood Tigers
5C Anti lope Utrecht
A r rows '81
Onze Gezellen
Eindhoven Flàmês
JBC/Noorderhaven

Uialagen Playo{ís
A r rows '81
SC Anti lope

- 5C Anti lope
Ar rows '81

15 -30
15 -20
1 5 - 1 8
15-12
1 5 -  6
1 5 -  0

20-34
20-32
20-24
19-14
20- 8
19- 2

20-34
21-34
21-32
21-24
21,12
20-10
21-10
21- 8

20-26
20-25
20-23
20-22
20-14
20 '10

SC Antilope door naar de íinale.

Onze Gezellen - Eastwood Tigeís
Eastwood Í igers - Onze Gezellen
Eastwood Tigers door naar de finale.

3e/4e plaêts
Onzê Gêzellen - Arrows'81

Eêstwood Tigers - 5C Anti lope
5C Anti lope - Eastwood Tigers
Éêstwood Tigers - 5C Anti lope
Eastwood Tige6 wint de best-oí-five serie met 3-0 en is landskampioen.

Degrcdatiewedstrijden
JBC/Noorderhaven EindhovênFlamês
Eindhoven Flames - JBC/Noorderhaven
E i nd hoven Fla mes deg rad eert.

43- 54
62- 66

33 -  55
16 -  31

40- 52

65- 46

62- 47

39,38
39 36

. Rolstoel Tweede Divisie

Pioniers 1a-24
Barons  18 -21
GSVA 18-20
Den Bosch 1a 20
RBVM 18 .19
Hantex/Jump 18-13
ISV Hengelo 2 18 7
Pioníers is kampioen.

. Rolstoel Promotiedivisie

5C Anti lope Utr 2
BV LE LY A'dam
Devedo
Arrows '81 2
l.S.V Hengelo
Redeos5
SC Antilope 2 is kampíoen.

. Rolstoel Eêrste Divisie

D.O.V
RBV Aalsmeer
Kameleon
Arnhemia Eaglês
KEPU Tracks
Eindhoven Flame 2
IBC/Noordêrhave 2
SC Anti lopê Utr 3
DOV is kampioen.

Arrows '81 3

Kamêleon 2

Peperbus 2
Steenen Dijck
Aírows'81 3 ís kampioen

. Rolstoel Derde Divisiê

JBC Noorderhaven
t5R
Roll ing Game Setters
Woody Blues
Waterland
Springers
lBc Noorderhaven is kampioen.

. Rolstoel st imuleÍ ingsdivisiê

18-28
18-21
1 0  1 8
18 -  14
1a -12
1a -7
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Trends en determinanten
in de sport

Het  Soc iaa l  en  Cu l tu ree l  P lanbureau heef t  onderzoek  gedaan naar  de  "Trends  en  de terminanten  in
de spor t " .  ln  he t  kader  van d i t  onderzoek  is  een werkdocument  u i tgegeven da t  de  on tw ikke l ingen
schetst in de sportdeelname en de belangstell ing voor sport onder burgers, in de periode tussen
1979 en 1999. Er is onder andere gekeken naar sportdeelname, l idmaatschap van een sportvereniging
(verenigingsgraad) en deelname aan competit ies of trainingen. Auteurs van het werkdocument zi. in
Jos de Haan, coórdinator ICT en Koen Breedveld, wetenschappeli jk onderzoeker ti jdsordening en
vrijeti jdsbested ing. Uit het onderzoek zijn een aantal trends naar voren gekomen die interessant
en/of herkenbaar zijn voor de basketballsport oÍ juist speciÍiek voor de basketba l lsport.

In voorgaande onderzoeken wordt reeds gesproken over de "versporting van de samenleving".
Hiermee wordt bedoeld dat sport midden in de samenleving staat. Tegeli jk hiermee is echter ook
sprake van een maatschappij die steeds meer doordringt in de sport door sport te beladen met tal
van maatscha ppe li jke functies. Ook het onderzoek van sCP toont êan dêt het aantal mensen dat
sportief actief is groeit en sport steeds meer een centrale plaats in de samenleving inneemt.
Anderzijds onttrekt een groeiende groep sporte15 zich echter aan traditionele sportorganisaties en
sportvormen en wordt sport steeds meer recreatie.

Opvêllend is dat de netto vri jeti jd de laatste jaren niet echt is toegenomen ondanks het feit dat het
gemidde ld  aanta l  a rbe idsuren is  a Ígenomen.  D i t  komt  onder  andere  doordat  men meer  "andere"
verplichtingen heeft. Maatschappeli jke processen als individualisering en een hang naar meer auto-
nomie in de eigen ti jdsindeling gaan goed samen met de geconstateerde gedaalde verenigingsgraad
en gegroeide deelname aan solo-sporten. Toch sti jgt de sportdeelname nog steeds. Het aêndeel
sporters dat wekeli jks sport daalt echter. Naast de daling in het aandeel sporters dat l id is van een
sportvereniging is er ook een daling waarneembaar bij het aandeel sporters dat deelneemt aan
competit ies oÍ trainingen.

De sportdeelname onder jongeren tot 20 jaar is al jaren constant. Deze jongeren sporten het meest en
het intensiefst. Ook zijn zij het vaakst l id van een sportvereniging en nemen zij het meest deel aan
competit ies. Binnen de groep jongeren tot 20 jaar is echter een tweedellng waar te nemen. Er is
namelijk sprake van een dalende verenigingsgraad en een afnemende deelname aan competit ies en
trainingen onder de 12-19 jarigen. Dit in tegenstell ing tot de 6-1 1 jarigen. Uit de door de NBB gevoerde
accountgesprekken is gebleken dat deze trend ook duideli jk merkbaar is binnen het basketball.
Basketballverenigingen ervaren het als zijnde zeer moeil i jk om deze groep jongeren te behouden
voor de vereniging. Toch steekt het sportgedrag van jongeren, inclusief die van 12-19 jaat gunstig af
vergeleken bij oudere personen. Wel is er een sterke sti jging waar te nemen in de sportdeelname
onder ouderen en zijn ook vrouwen steeds meer gaan sporten.

In het onderzoek is tevens aandacht besteed aan het accom modatiege bru ik van sporters. Over het
algemeen is een daling in het gebruik van accommodaties waarneembaar onder de sporters.
Opvallend is echter het afnemend accommodatiegebruik bij het basketball, dat samengaat met een
afnemend lidmaatschap van basketballverenigingen. Dit wijst op informalisering van het basketball
(pleintjesbasketball).

Ondanks het Íeit dat de sportdeelname onder jongeren tot 20 jaar al jaren constant is en er een
aÍname in  dee lname is  waar  te  nemen onder  de  12-19 ja r igen,  i s  he t  opva l lend da t  u i t  een ander
onderzoek van SCP bli jkt dat er bij het basketball een sti jgende trend (6%) te zien is in deelname
onder jongeren uan 12-24 jaar De deelname door deze groep jongeren is zowel in clubverband als
ongeorganiseerd gestegen.

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van bestaande ti jdreeksen op sportgebied geactualiseerd
met gegevens uit het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek-1999.



Quotes

NBB Relaties

Behalve met eigen clubs, bolwerken en rêyons onderhoudt de NBB vanuit Bunnik relaties met tal
vàn instanties uit sport, overheid, bedrijÍsleven en media in binnen- en buitenland en gaat er waar
mogeli jk samenwerkingsverbanden aan. Hieronder een overzicht.

AA-Drink
Action Work
Advi5ie
Ahoy Rotterdam
ANP
Avios Arbozorg
Ealance
BLG Hypotheken
Bond v. werknemers in de sport
BUVA Sport 8V
Cámpina Melkunie
Coru Vision
Comité lntern.de MiniBasketbal l
De Lotto
Diopter
DoCoNed
Dr. Pepper
Eilers Sport
Endemol 5ports
FEB
F IBA
Fundacion Pedro Ferrandiz
Gemeente Almere
Gemeente Amsterdam
Gemeente Eindhoven
Gemeente Enschede
Gemeente LeeuwaÍden
Gemeente Rotterdam
Gemeente Utrecht
Gruben/HalÍmouw
Hil lenaar Outdoor Advert ising
Indoor Sportcentrum Eindhoven
IWBF
Interprovinciaal Ovêrlêg Sport

lnterstroom
Jeugd in beweging
Kathol ieke Universiteit  Brabant
KBEB
KN HB
KNKV

KVLO
KPMG
Landeli jke Contactraad
MB Sport Promotion
Ministerie van VWS
MTE
Muêller @serve
Nationaal Fonds Sport
Gehandjcapten
Nationale Hoge School
voor Toerisme en Verkeer
Nationale Sportbonden
N8A
NBA Europe
NSC Papendal
NEBAS
NeCeDo
Nederlandse Basketbal l  Top
NHV
NJHC
NOC*N5F
NOS
NOS Teletekst
OAD-Sportreizen
Océ
OfÍermans Desi9n
PGGM

Píicê Wateíhouse Coopers
Prin(ess Sport
Provinciêle Sportraden
Ricoh Europê
Schelde lnternational
SENA
Showbizz NL
Smêll ingerland Uitg.
Smulders, Ti lmans & Partners
Sponsoí Company
Sport Consult IntêÍnêtionêl
SportÍonds Leo vên deí Kêr
stg. Fair play
stg. Holland Basketbal l  Week
stg. Huisvesting Bondsbureau
stg. Rotterdam Topsport
Sydnêy Organising Committee
íor thê Olympic Gêmês

Topsport Marketing Group
Íop5port Noord-Nederland
Triple Double
Uitgeveri j  Small ingerland
Unique Sources
Vadê GíaÍische Producties
Vêrêniging vên Nederlandse
Gêmeenten
Weekbladpers Tijdschriften
wo5
WNBA
World Associat ion oÍ Easketbal l
Coaches
WisseQ/Wowiê
wwwbasketbal l .vuurwerk.nl
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Spectarulaire "American Party' in Eindhoven

Titel artikel door Will iam Pomp in croninger Dagblad
over 24ste NBB All*Stasr Gala



Financiën

Balans peÍ 31 december 2000

A C T I V A

1 VAsTE ACTIVA

1.1 Materiële vaste activa
1 . 1 . 1  M e u b i l a i r
1  .1 .2  Kantoormach ines
1 .1 .3  Computers
'1. 1.4 Basketballvloeren
'1. 1.5 Leden'/wedstri jdadm. lSs

1.2 Financiële vaste activa
1 .2 .1  S t ich t ing  BouWExplo i ta t ie
L2.2  Ho l land Basketba l l  Week

Balans  per
31 december
2000

Balans  per
3'l december
1999

2 VLOTTENDE ACTIVA

2.1 Voorraden

2. '1 .1 Voorraad ar t ike len

ss.092
6 . 9 1 1

52.524
0

187.568

500.000
0

477.740
92.210

296.579
1 . 5 2 8

1 1  . 4 7  2

302.O99

500.oo0

41.300

479.929

37 .7 42
1 1  . 3 7  5
70.038

0
262.596

500.000
45.000

119.27  4
96.727
3 1  . 3 1  5
55.921
42.847

639.988
106.623

0

381.751

545.O00

346.084

46.524

2.2 Vorderingen en overlopende activa
2 .2 .1  Deb i teuren
2.2.2 Voorschotten
2.2.3 Overige vorderingen
2.2.4 Vooruitbetaalde kosten
2.2.5 Belastingen en 5oc.verz.

2.3 Liquide middelen

2.3.1 Deposito's
2 .3 .2  Banken
2.3 .3  Kas

524.M3

2.247.771

746.511

2.065.973TOTAAL ACTIVA



Balans per 31 december 20OO

P A S S I V A

3 EIG EN VERMOGEN

3.1 Eigen Vermogên

4 VOORZIENINGEN

4.í Best€mde fondsen
4.1.'1 Personeelsfonds pensioenen
4.'1.2 Sociale lasten (ziektewet)

5 VLOTTENDE PASSIVA

5.1 Schulden en overlopende passiva

5.1.1 Vooruitontvangen opbrengsten
5.1 .2  Cred i teuren
5.1.3 Nog te betalen kosten

TOTAAL PAsSIVA

Bêlans per
3'l december
2000

Balans per
3'1 december
1999

44.407
84.000

1,020.949

84.OOO

1.142.422

2.247.771

295.459
174.493
291.'199

1.176.415

124.407

761. Í5 Í

2.065.973

0
84.000

105.137
446.251
590.834



Staat van baten en lasten

B A T E N

6 Algemene baten

7 Landeli jke competit ie

8 Deskundigheidsbevordering

9 Basketballontwikkeling

10 Nationaal Jeugdplan

1 I Internationale contacten

12 Overige projecten

13 Overige opbrengsten

TOTAAL BATEN

Jaar
l rerk€lijk

2000

2.430.291

908.570

104.530

451.225

325.O00

85í.830

255.255

Jaar
Begroting

2000

Jaar
werkeli jk

1999

1.931.405 1.495.A72

92a.OO7

120.O00 84.145

73Í .OOO 2148.O50

392.000

956.500 784.105

294.000

57.914

5.147 .145 4.920.O74

762.240

206.405

505.576

$1.=\
?52

,*{ÉÉ

Nadelig saldo 155.466



Staat van baten en lasten

L A S T E N

14 Algemene kosten

'15 Landeli jke competit ie

16 Deskundigheidsbevordering

17 Basketballontwikkeling

18 Nationaal Jeugd Plan

I 9 InteÍnationale contacten

20 Overige projecten

21 Overige kosten

TOTAAL LASTEN

Jaar
Werkeli jk

2000

2.647.M9

849.082

94.474

298.391

1 . 1 7 1 . 8 3 0

341.994

15.658

5.482.167

Jaar
Begroting

2000

2.460.445

645.800

120.000

285.O00

394.000

956.500

325.000

5.187 .145

Jaar
werkeli ik

1999

23.245

2.356.426

825.018

75.70,4

44.793

24O.759

784.105

4.835.285

46A.4aO

Voordelig saldo 44.749



ALO

BCA

BCO

BIM5

BRC

BSC

BW5

BWZ

CvB

D B

FC

FTB

FEB

FIBA

GAISF

HBW

toc
ro5
IWBF

JIB

KUB

KVLO

LC

NBA

NBB

NBT

NEBAS

NFWS

NISB

NJK

NJP

NOC*N5F

5NS

STK

TB

TGC

VNG

VW5

WNBA

wo5

Lijst van afkortingen

Academie Lichamelijke Opvoeding

Algemene Vergadering

Bonds Commissie Automatisering

Bonds Commissie Opleidingen

Bureau Internationale Militaire Sport

Bonds Reglementen Commissie

Eonds Scheidsrechter Commissie

Bond voor Werknemers in de Sport

Bonds Commissie Wedstri jdzaken

Commissie van Beroep

Dageli jks Bestuur

Financiële Commissie

Face the Basket

Federatie Eredivisie Basketballclubs (Heren)

Fédération lnternationale de Basketball

General Association of International Sports Federation

Holland Basketball Week

Internationaal olympisch Comité

Interprovinciaal Overleg Sportraden

International Wheelchair Basketball Federation

Jeugd in Beweging

Katholieke Universiteit Brabant

Koninkli ike Vereniging van Leren Lichamelijke opvoeding

Landeli jke Contactraad

National Easketball Association

Nederlandse Easketball Bond

Nederlandse Basketball Top

Nederlandse Bond voor Aangepaste Sporten

Nationale Federatie voor Werkgevers in de Sport

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen

Nationale Jeugd Kampioenschappen

Nationaal Jeugd Plan

Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie

Stichting de Nationale Sporttotalisator

Sport Technisch Kader

Totaal Bestuur

Tucht- en Geschil len Commissie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Women's National Basketball Association

Werkgevers Organisatie in de Sport
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