


VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag 1999/2000 van de Nederlandse Basketball Bond. Het ziet terug op
een seizoen waarin een nieuw softwarepakket binnen de totale bondsorganisatie is
ingevoerd, binnen de topsport zich turbulente ontwikkelingen voordeden, antidopingbeleid en
verenigingsondersteuning zijn geïmplementeerd en er op ons bureau sprake was van
personele onderbezetting.

De start van het seizoen was het meest succesvol met de organisatie van de Europese
Kampioenschappen rolstoelbasketball 1999 m/v te Roermond. Een perfect verlopen
evenement met kwalificatie van onze teams voor de Paralympics 2000. Ook aan het einde
van het seizoen werd er een voor onze sport belangrijk succes geboekt: met de NOS werd
een nieuw vierjarig mediacontract gesloten.
Deze feiten behoren tot de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen seizoen, die in 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 inbreng en getoonde inzet.

Cees Free,
voorzitter.

Peter Notten,
directeur.
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DE SPORTER ALS AFNEMER

Missie

De NBB heeft zich in de jaren negentig omgevormd tot een meer ondernemende en
klantgerichte sportorganisatie met als beleidsmotto 'continufteit', 'kwaliteit', 'service' en'efficiency'. De missie van de bond is als volgt geformuleerd:

De Nederlandse Basketball Bond wil de geëigende organisatie zijn die de zorg op
zich neemt om voorvvaarden te (doen) realiseren, die nodig zijn om zoveel mogelijk
inwoners van Nederland - al dan niet binnen enig georganiseerd verband - optimaal
te voorzien in hun behoeften op het terrein van de basketballspott.

Daar waar gesproken wordt van basketball wordt tevens inbegrepen rolstoelbasketball.

Kerntaken

o Kaderondersteuning door middel van versterking van de kwaliteit van de NBB-
infrastructuur ten behoeve van de continuileit (incl. informatisering,
deskundigheidsbevordering, vrijwilligersbeleid).

o Basketball 'op maat': productontwikkeling en -innovatie (kwaliteit), optimaliseren van het
aanbod van producten en diensten, marktgerichte competitie, basketballpromotie,
organisatie / exploitatie van activiteiten en producten.

. Ledenzorg, het voeren van een servicegericht beleid naar leden, belangstellenden,
media ledenwerving, ledenbinding, (commerciële) dienstverlening.

Een belangrijke stap is dit jaar gezet met de ingebruikneming per december 1999 van het
email adres van de NBB: info(à.nbb.basketball.nl Gebruikmakend van de elektronische snelweg
zijn dit seizoen twee opvallende wijzigingen opgetreden:
c in 2000 zijn voor het eerst de verkiezingen voor de seizoenpijzen, die jaarlijks worden

uitgereikt tijdens het NBB All*Star Gala, mede via email georganiseerd. Van het resultaat
werd 50% bepaald door basketbail liefhebbers die hun stem uitbrachten via de site van
wtrtw.basketball.yuurwerknl Op deze site was er de mogelijkheid om online een keuze te
maken voor de diverse categorieën: rookie, ahiter, coach, MVP. De oveige 50/o komt
vooft uit stemmen van spelers/sters, coaches en besturen van de eredivisieclubs,
scheidsrechters e n jou rnaliste n.

. ln 2000 is het mogelijk geworden om het NBB Media Nieuws per email te ontvangen.
Veel mensen hebben aangegeven dit wekelijkse bulletin op deze manier te willen
ontvangen. ln de praklijk is gebleken dat de geadresseerde het NBB Media Nieuws dan
gemiddeld twee dagen eerder bereikt.
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Beleidsaccenten

Tijdens de Algemene Vergadering op 20 november 1999 koos de NBB voor de volgende
speerpunten van beleid:

Ontwikkelinq van nieuw beleid
o ontwikkeling van een nieuw topsportbeleidsplan; de marsroute vooziet in een aantal

expertmeetings en vaststelling op 25 november 2000;
. ontwikkeling van een nieuw rolstoelbasketball beleidsplan; hier wordt hetzelfde resultaat

beoogd en ook gebruik gemaakt van een expertmeeting en vaststelling op 25 november
2000;

. ontwikkeling van een nieuw kaderbeleidsplan ten behoeve van vaststelling op 25
november 2000:

. ontwikkeling van vrijwilligersbeleid; vooruitlopend daarop heeft het bestuur bepaald dat
het jaarlijkse All*Star Gala een evenement moet zijn van en voor de NBB, waar onder
andere de vrijwillige bondsfunctionarissen en hun partner als gast worden uitgenodigd.

Versterkinq van de infrastructuur
o implementatie van het financieel beleid en nadere bepaling van de hoogte van het eigen

vermogen; de discussie over het laatste onderwerp is nog niet afgerond;
o implementatie van het beleid t.a.v. verenigingsondersteuning via de aanstelling van een

coórdinator en het aangaan van een samenwerkingsverband met IOS en NKS;
. implementatie van het arbitragebeleid, a.g.v. beperKe middelen via een beperkt aantal

projecten (o.a. persoonlijk opleidingsplan en herzien cursus inhouden) uitvoering geven
aan het beleid;

. implementatie van het antidopingbeleid door in samenwerking met DoCoNed
dopingcontroles te doen uitvoeren en in samenwerking met NeCeDo voorlichting te
verstrekken:

o herinrichting van de bondsorganisatie via afsluiting van de reeds in 1996 gestarte interne
discussie aan de hand van een slotnotitie welke in de Algemene Vergadering van 17 juni
2000 is besproken;

. verzelÍstandiging van de heren eredivisie competitie, welke op l juli 2000 formeel
gestalte heeft gekregen;

. verdere implementatie van het informatiseringproject via een nieuwe release die de
gebruiksvriendelijkheid van het |SS-pakket zal doen toenemen; ten behoeve van het
clubniveau zal de nieuwe release begeleid worden door verenigingsbijeenkomsten;

. afsluiten van een nieuw mediacontract, waartoe in april 2000, mede namens de FEB, een
akkoord is bereikt met de NOS voor de periode 20O0-2004;

o commerciële activiteiten via het afsluiten van overeenkomsten met De Lotto, Spalding en
een sportmarketingbureau; inmiddels is duidelijk geworden dat de overeenkomst met De
Lotto in 2000 niet meer wordt verlengd, terwijl met betrekking tot een
sportmarketingbureau kan worden gemeld dat de onderhandelingen in een ver gevorderd
stadium verkeren.

NBB Jaarverslag | 999 D000



TRENDS EN ONTM KKELI NGEN'N DE SPORTMARKT

NBB-Ledenbestand 2000

Categorie

Senioren
Jeugd
Mini's
Niet spelend
Recreant

't3.361

15.928
10.709
3.085
z.ooo

Totaal 45.749

Schoolieugd
Zoals bekend behoort basketball tot de populairste sporten onder de vaderlandse middelbare
schooljeugd. De Top-10 voor jongens en meisjes ziet er als volgt uit:

1. basketball 44oÀ
2. voetbal 43%
3. volleybal 41%
4. Íitness 36%
5. z$remmen U%
6. honkbal 31%
7. vechtspoÍt 23o/o
8. tafeltennis 20%
9. hockey 19Yo
í0. atletiek '18%

Basketball in media
De gegevens van het NBB-ledenbestand bevestigen dat basketball bij uitstek een spoÍt voor
jongeren is, Uit het NOS Kijk- en Luisterondezoek í999 blijkt dat basketball op TV voor 15-
tot 2g-jarigen eveneens populair is, terwijl basketball bij so-plussers niet in de top-10
voorkomt:

15 - 29 jaal

Schaatsen 61
Voelbal 59
Autosport 47
Darts 47
Tennis 46
Sóansspringen 41
Basketball 39
Skiën 39
Motorsport 36
Kunstrïden 36

nr.

1 .
2.

4.
c-
6.

8.
9.
10.

50 plus

Schaatsen 63
Voetbal 50
Tennis 47
Wielrennen 44
Afletiek 44
Kunstrijden u
Schansspringen 42
Marathonsch. 41
PaaÍdensport 39
Skiën 38
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Voor sommigen is er nooit genoeg aandacht in de media voor basketball. ln oktober 1999 is
het lezersonderzoek uit november'1997 voor Face the BaskeÍ herhaald. Daaruit blijkt dat
93% van de lezers de artikelen goed beoordeelt, 13% vindt dat er meer artikelen in moeten
en maar liefst 97% wil deze NBB-ledenkrant in een hogere frequentie ontvangen dan de nu
gebruikelijke viermaal per jaar:

waatdedng 'Face the Basket'

vindt de aÍtikelen goed
vindl de artikelen zeer goed

hoeveelheid informatie is goêd
hoeveelheid informatie is voldoende
hoeveelheid informatie is le weinig

1999 1997

720/o 60%
21% 35Yo

27% 43o/o
5870 49Yo
130/0 6%

97% 94voFtB liever vaker dan 4x

Afhakers
Een op de vier jongeren stopt tussen 14 en 17 jaar met sporten. Mede daardoor doet één op
de drie jongeren in deze leeftijdscategorie niets aan sport. Slechts 6% van de jongeren heeft
helemaal nooit iets aan sporl gedaan. Van de sporters is driekwart lid van een vereniging.
Deze cijfers komen uit een ondezoek dat adviesbureau KidWise heeft gedaan onder 250
jongeren. De vraag was vooral waarom jongeren stoppen met sporten. 'Tijdgebrek'is de
meest genoemde reden. Dit betekent uiteraard dat deze jongeren andere prioriteiten stellen.
Opvalfend is dat onder de niet-sporters 65% een bijbaantje heeft, tegenover 44o/o van de
sporters. Of het werken te maken heeft met bittere noodzaak geld te verdienen - en of dus
vooral de minder bedeelde jeugd stopt met sporten - of met een luxere levensstijl valt niet op
te maken uit dit ondezoek.
Van de afhakers doet meer dan de helft dat al voor hun 1s-de levensjaar. Huiswerk haalt
jongeren overigens ook bij de sport weg. Daarnaast gaan vrienden een grotere rol spelen en
meer tijd opeisen. Opvallend is dat veel 'stoppers' aangeven dat ze geen tijd meer hebben
vanwege hun vrienden, teruvijl voor de sporters die gezelligheid van vrienden binnen de
sportvereniging een grote rol speelt. Naast de vaak genoemde gezelligheid zijn ze lid van de
sportclub vanwege het belang van goede trainingen, het sporten in teamverband en het
groepsgevoel. Commercieel directeur Nico van Offeren van Adidas (en voormalig bestuurslid
van NBB-Amsterdam) waarschuwde bij de presentatie van het onderzoek dat - mede onder
invloed van internet en andere moderne communicatiemiddelen - de belangstellingswereld
van de jeugd de komende jaren nog wel eens drastisch kan veranderen: "We zullen daar
heel snel op in moeten spelen en niet om de brei heen blijven draaien".

Meisjesbasketball
De NBB liet dit jaar ondezoek doen naar de kansen van meisjesbasketball. De conclusies
zijn op zichzell niet spectaculair, maar vormen wel een belangrijk signaal. Uit het onderzoek,
dat door Ross Paterson (Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer) is uitgevoerd,
blijkt dat het meisjesbasketball in Nederland er niet rooskleuring uitziet. De terugloop van
speelsters, waardoor geen volledige teams kunnen worden samengesteld, heeft als gevolg
dat het steeds moeilijker wordt om meisjesleden te behouden en te werven. Deze negatieve
cyclus zorgt voor een afname van de kwaliteit en kwantiteit van het Nederlandse
meisjesbasketball. Voor verenigingen blijkt het moeilijk deze neergaande spiraal te
doorbreken. Desondanks zijn er mogelijkheden om het meisjesbasketball in Nederland op
een hoger niveau te brengen. Er is gebleken dat er niet één sleutel bestaat tot succes. Hier
zijn meerdere sleutels voor nodig, in elk geval een concreet plan van aanpak voor de totale
bondsorganisatie, met professionele begeleiding en een centrale promotie.
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EVENEMENTEN

23' NBB All*Star Gala

Volle tribunes, enthousiast publiek, veel vrolijke gezíchten onder de spee/sÍers, spe/ers en
coaches en een soepel lopend geheel. Koflom de 2f editie van het All*Star Gala was een
geslaagde. Reeds om 09:00 uur in de ochtend werd er van staft gegaan met 3-tegen-3
toernooi voor baslsscho/en en brugklassen. Maar liefst 45 teams deden mee aan dit toernooi
dat onderdeel was van het Jump-for-Joy spectacle- Voorst werd er een uitstekende clinic
gegeven aan 130 kinderen die extra lessen kregen in schieten, dribbelen, passen en andere
facetten van de basketballsporÍ. De clinics werden geleid door onder andere CIeo Wright,
Jos Kuipers, Kendall Mack en Werd Goedee- Deze onderdelen vonden plaats in het voorste
gedeelte van het lndoor Sporicentrum te Eindhoven.
ln het achterste gedeelte werden, op het center court, tegelijk met het Jump-fonJoy
Spectacle, Nationale Bekertinalx gespeeld van de rolstoelers en de meisjes en jongens
junioren. In de Rolstoelbekertinale waren de Eastwood Tigers te sterk voor S.C. Antilope.
De Oosterhouters wonnen met 50 - 32 van de Utrechters. Topscorer was Ben Kerks van
Eastwood Tigers die 13 punten liet aantekenen.
De Meisjes Junioren Bekeftinale werd gewonnen door NUVA Den Helder die 8C Shooters
uit Bunschoten klopte met 68 - 35. Laura Kooij van NUVA was met 29 punten de absolute
ÍopscoorsÍer.
De jongens bekeiinale was een ontmoeting tussen Hans Verkerk Keukens uit Den Helder
en BS Weert. Topscorer van de wedstrijd werd Tju de Paula Geraldo van Hans Verkerk
Keukens met 18 punten. Toch waren het de junioren van Weeft die met de beker naar huis
gingen. Na een 27-26 ruststand was de eindstand 60-47. De meest scorende man aan de
zijde van Weeft was Eric Smit met 15 punten.

Om 18:00 uur werd het All*Star Gala geopend met een spectaculaire dansshow van de
Amsterdam Admirals cheerleaders; deze dames waren de rest van de avond nog meerdere
malen aanwezig en brachten keer op keer veel spektakel met uitstekende acts.
De Dames All'Star Game werd een spannende. Na een 19-25 russtand in het voordeel van
het team Noord/Oost wist dit team aan de goede kant van de score te blijven door uiteindelijk
met 42-46 te winnen van de geselecteerde dames van West/Zuid- Topscoorsters van de
wedstijd waren (weer) Laura Kooij (NUVA) en Petra Olsen (Perik Jumpers uit Tubbergen)
met ieder 12 punten- Zij wisten elkaar ook uitstekend te vinden blijkens de'behind the back'
passes die de twee elkaar gaven. Petra Olsen werd door de aanwezige pers gekozen tot
MVP van de wedstijd.

VeMolgens was het de beuft aan de driepuntkanonnen om gedurende een minuut zoveel
mogelijk 3-punters in het netje te laten vallen. Bij de dames waren het Mafte Linthout
(Sneekhout Lions) en Petra Olsen die met 15 rake pogingen naar de finale gingen. Ze
werden op de voet gevolgd door Jitka van der Bruggen (Sneekhout Lions) met 14 punten en
Nienke Geefts (NUVA) met 12 punten. ln de finale was het Mafte Linthout die 16 punten liet
aantekenen tegen 7 voor Petra O|sen.
Bij de heren was het Rob de Graaf van Gunco die met I rake pogingen naar de finale ging.
Erik Strand (Canoe Jeans) viel af met slechts 4 rake pogingen. Er moesten twee tie-breaks
aan te pas komen om de bepalen wie naast Rob de Graaf in de finale zou komen. ln de
eerste ronde schoten zowel Maft Hunt (Haaglanden Cobra's) als Patrick Codenraede (Canoe
Jeans) 7 diepunters raak. In de tweede ronde schoten beiden 15 punten en pas in derde
ronde was Matt Hunt sterker, hij schoot er 8 en CorÍenraede 7. ln de finale was Maft Hunt
sterker dan Rob de Graaf. 13 - 7.

Na deze Three-Point-Shooting-Contest was het tijd voor de Heren All*Star Game- Voor de
derde maal was het Nationale Heren Team de opponent van de gekozen Á//.SÍars se/ecÍie.
Tot het derde kwart kon het oranje van Bob Gonnen het United Nations team bijbenen -
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ruststand 45- 46 in het voordeel van de United nations -, daarna liepen de 10 Ameríkanen,
de Spanjaard en de Nederlander uit naar een uiteindelijke overwinning van 96 - 87- Aan
Nederlandse zijde excelleerde Orange Oostende speler Erik van der Sluis met maar liefst 27
punten. MVP van de wedstrijd werd echter Chris McGuthrie, de topscorer van het United
Nations Team (19 punten).
ln de pauze werden de seizoensprijzen uitgereikt. De prijzen werden overhandigd door
zevenvoudig All"Star Kees Akerboom die aangekondigd werd als de man die nog raak
schoot vanuit de kleedkamer.

Na een demonstratie van de Europese Kampioenen Taekwondo nadat het publiek al eerder
had kunnen genieten van wereldtoppers in het touwspringen, was het tijd voor de Slam-
Dunk-Contest. Doordat het deelnemersveld nogal sterk was - onder andere de MVP van
1999, Ralph Biggs, die a/s specla/ guesf naar Eindhoven vanuit Oostende naar Eindhoven
was gehaald - probeerden de deelnemers extreem spectaculaire huzarenstukjes het publiek
voor te toveren. Dan is de kans groter dat de bal er niet ingaat, maar gelukkig werd deze lef
door het publiek beloond met een enthousiast onthaal. Zo vielen in de eerste ronde
gerenommeerde dunkers als tweevoudig winnaar Chris Mims (Hans Verkerk Keukens), Erik
Ne/son (Landstede Hammers), Thijs Mulders (lmagecenter) en special guest Ralph Biggs af.
Vier dunkers bleven over voor de halve finale- Shanne Jones (BS Weeft) en LeRoy Watkins
(MPC Donar) waren niet opgewassen Íegen het dunkgeweld van de uiteindelijke finalísten
Koen Rouwhorst (Ricoh Astronauts) en Calveft White (Gunco). Beide waren zeer populair bij
het publiek omdat ze al dunks hadden vertoond met twee ballen en vanaf de vije worplijn
over een teamgenoot heen (Koen Rouwhorst) en dunks met abnormale sprongkracht en één
die net mis ging omdat hij tijdens de aanloop zich van zijn shiftjes ontdeed (Calvert White).
Uiteindelíjk koos de uiterst deskundige jury bestaande uit MVP's Jitka van der Bruggen en
Joe Sprnks, zesvoudig Gala-organisator Annemieke Graveland en Nederlands
basketballlegende Jan Janbroers voor Calvert White als de Slam-Dunk koning.
Na afloop vele tevreden gezichten. Het publiek had een uitstekend Gala gezien, de spelers
en spee/sÍers vierden een mooi feestje en de organisatie had een goed gevulde zaal en een
praktisch vlekkeloos verlopen avond.

Dames All'Star Team
Petra Olsen Perik Jumpers
Jitka van der Bruggen Sn€ekhoul Lions
Marte Linthout Sneekhout Lions
Elke Sniider CeleÍitudo'7s
Inge ten VaaÍwerk CeleÍitudo'75

Rookie
- vrouwen
- mannen:

Petra RutgeÍs NUVA
Ron Borslel Canoe Jeans

Heren All'Star Team
Chris McGuthrie Ricoh Astronauts
Quentin Hall lmagecenter
Joe Soinks Ricoh Astronauts
Marcel Huybens Canoe Jeans
Lamont Randolph MPC Donar

Arbiter van hetjaar
- mannen
- vrouwen

Coach van hetjaar
- vrouwen
- mannen

MVP's
- vrouwen Jitka v.d. Bruggen Sneekhout Lions
- mannen 'Rik Smits Award' Joe Soinks Ricoh Astronauts

Henk Koorenhof
Kees Kuïer

Roy Leysner
L.P. Nichols

Sneekhout Lions
Canoe Jeans
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í8" Holland Basketball Week

Van 26 tot en met 30 december was de Rotterdamse Ahoy het decor voor de achttiende
Holland Basketball Week (HBW). Deelnemers waren Bauru Tilibra Copimax (Brazilië),
Hapoel Holon (lsraël), Estudiantes Olavarria (Argentinië), Asvel Villeurbanne (Frankrijk) en
de Nederlandse clubteams Canoe Jeans EBBC en The Landstede Hammers. The
Landstede Hammers vervingen op het laatste moment het Nederlandse Heren Team dat
door afzeggingen en blessures geen volwaardig team op de been kon brengen.
Het toernooi werd uiteindelijk gewonnen door Asvel Villeurbanne. De Franse ploeg won in de
finale van het Argentunse Estudiantes Olavarria.
Naast uitstekend basketball stond deze HBW ook in het teken van het aÍscheid van
organisator Frank Voskuilen. Na achttien maal de roerganger geweest te zijn van
Nederlands grootste basketballevenement gaf hij het stokje over. Voskuilen verkreeg een
plek in de HBW Hall of Fame, een shirt met nummer 18 en Voskuilen achterop werd
'geretired'en hij ontving uit handen van NBB voorzitter Cees Free de speld behorende bij de
titel 'Lid van Verdienste'. De verwachting is dat er in Rotterdam voldoende mogelijkheden
zijn om de HBW te laten groeien.

Einduitslag HBW:
í. Asvel VilleuÍbanne
2. Estudiantes Olavarria
3. HoDoel Holon
4. Bauru Tilibra Copimax
5. Canoe Jeans EBBC
6. The Landstede Hammers

EuÍopese Kampioenschappen Rolstoelbasketball m/v

Frankrijk is Europees Kampioen geworden bij het EK rolstoelbasketball í999, dat van 3 tot
en met 10 juli plaatsvond in Roermond. Zij versloegen in de finale Duitsland met 57 - 40. Het
Nationaal heren team behaalde de bronzen medaille. Nederland won de wedstrijd om de 3u
plaats van Engeland met 53 - 49.
Het Nationale dames team kwam in de finale uit tegen Duitsland. Zij moesten met minimaal
12 punten verschil winnen om de Europese titel te prolongeren. Nederland slaagde hier
helaas niet in en behaalde een zilveren medaille. Ze wonnen de wedstrijd met 40 - 37.
Zowel het nationaal heren als dames rolstoelbasketball team hebben zich gekwaliÍiceerd
voor de Paralympics 2000 in Sydney.
Met voldoening kan de NBB op dit evenement terug zien, zowel sportief als financieel en
organisatorisch. Wat dat laatste betreft heeft de stichting Promotie Gehandicaptensport
Nederland een indrukwekkende bijdrage geleverd. De NBB werd voor het evenement
gecomplimenteerd door dê IWBF, waarvan het Wereldbestuur te Roermond tijdens deze EK
tevens een vergadering belegde. Bovendien was er een Algemene Vergadering van IWBF
EuroZone. Bij die gelegenheid ontving de scheidende Europese voozitter - Hans Tukker -
namens de NBB het Lidmaatschap van Verdienste uit handen van de bondsvoorzitter.

National Fun Games

Voor het tweede jaar op rij heeft de NBB geparticipeerd in de National Fun Games. Het
onderdeel Citybasketball, waarbij 225 teams, 3-3 volgens de pleintjesbasketballformule
spelen, werd door de NBB georganiseerd met medewerking van ruim 50 vrijwilligers uit de
regio Amsterdam. Ruim 900 deelneemsters en deelnemers hebben op de 20 uitgezette
velden in de RAI te Amsterdam genoten van dit jongerenspektakel waarbij ook
beachvolleybal, voetbal, inline skate en dance-contests onderdeel van het totaalprogramma
vormen.
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Special Olympics

De Special Olympics European Games zijn spelen voor mensen met een verstandel'rjke
handicap. ln Groningen hebben circa 2.000 mensen deelgenomen in de leeftijd tussen 8 en
67 jaar, aan 1 1 Olympische en 2 demonstratiesporten. Voor wat betreft het
basketballtoernooi kan worden gemeld dat iedereen zeer tevreden is over de grote mate van
enthousiasme en deskundigheid waarmee de bond in samenwerking met de organisatie dit
onderdeel heeft gerealiseerd.
In totaal hebben er 23 basketball teams deelgenomen. Deze teams zijn middels
vaardigheidstesten ingedeeld in diverse toernooipoules. Middels deze opzet is geprobeerd
de competities in te delen op sterkte, zodat er leuke wedstrijden gespeeld konden worden.
Dat is dan ook gebeurd. Vervolgens zijn er in de diverse poules halve competities gespeeld.
Zo kwam men tot een aantal Special Olympics kampioenen.
Het niveauverschil tijdens een dergelijk evenement is enorm. Het varieert tussen mini niveau
tot kern senioren niveau, en dus is het maken van een indeling op sterkte noodzakelijk.

De rangschikking in de diverse poules:
DêllgtPoule 1
1" plaats Hongariie
2'olaaG Griekenland

UêllClPoule 1
1'plaats Letland
2" plaais Griekenland

Poule 2
1'plaats Sloveniè
2" plaats ltaliè

Poule 3
í'plaats LuxembuÍg
2" plaats Duitsland

Poule 4
1' plaats Azerbeidzjan
2' plaats Zwitserland

Poule 2
1" plaats Spanje
2' plaais Duitsland

In Nederland wordt er door verstandelijk gehandicapten niet in georganiseerd verband
basketball gespeeld, derhalve was er geen deelname vanuit Nederland.

NBB Camps

Vast op de agenda is het NBB BasketballCamp dat iedere zomer in de sportherberg te Elst
(Utr.) georganiseerd wordt
De eerste week heeft zich o.l.v. René Spandauw afgespeeld van 16 Y'n 22 juli voor
jeugdfeden van 10 ï,n 14 jaar en er hebben in totaal 102 campers deelgenomen. De tweede
week o.l.v. Peter Strikwerda heeft gelopen van 23 juli |/,n 29 juti en was voor leden van 15 V.
18 jaar. Hier hebben in totaal í 00 campers deelgenomen.
Nieuw is het MiniCamp geweest dat zich onder leiding van René Spandauw heeft afgespeeld
van 30 juli '/, 1 augustus voor jeugdleden Y. 10 jaar; er hebben in totaal 70 mini-
basketballers aan deelgenomen.
Mede dankzij het fantastische weer, de medewerking van de technische, en medische staf,
het personeel van de NJHC, Nike, Spalding, @Serve en Born sportscare zijn het drie
geweldige weken geweest. Wegens het succes en de groeiende belangstelling zullen in
2001 de NBB-Camps naar vier weken worden uitgebreid.

Pleintjesbasketball

f n 2000 is een start gemaakt met het opzetten van een nieuw landelijk circuit
pleintjesbasketball. Het op í0 juni geplande afsluitende Open Nederlands Kampioenschap
pleintjesbasketba// te Hengelo kon geen doorgang vinden, ondermeer vanwege de diversiteit
aan inschrijvingen waardoor van een volwaardig NK geen sprake zou kunnen zijn. Daarnaast
verleende de NBB faciliteiten (handleidingen, mobiele baskets, geluidsinstallatie, etc) aan
diverse basketballverenigingen.
Met medewerking van Quick Runners op 8 juli 1999 te Huizen het 4-4-4 Beachline
Basketball Evenl georganiseerd. Aan dit unieke evenement met de combinatie van zon,
strand en basketball hebben 40 teams deelgenomen.
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BESTUUR, PERSONEEL EN ORGANISATIE

Dit jaar is het proces afgerond om tot een formulering te komen van de koers die de NBB
gaat varen. Hiertoe is de afgelopen jaren veelvuldig intern overleg gevoerd, ook met de
rayons via de rayonvoorzitters in de Bondsraad en uiteindeluk met de afgevaardigden op l7
juni 2000.

De keuze is gemaakt voor één bondsorganisatie - dat wil zeggen het totaal van de bond en
zijn rayonale afdelingen/bureaus - met:
. centraal een bondsbestuur voor de beleidsbepaling en een beroepsmatig geleid

management voor een op producten toegesneden, efficiënte en effectieve
projectorganisatie, waarin zowel beroepskrachten, externen en vrijwilligers werkzaam
zijn. Hierdoor transformeert de werkorganisatie van een staforgaan van het bondsbestuur
naar een uitvoerende lijnorganisatie met resultaatverantwoordelijkheid.

. decentraal een uniform profiel voor NBB-rayons.
Voor de realisatie (incl. implementatie) is in beginsel een periode van twee jaar ingeruimd,
dat wil zeggen totjuni 2002. Het managementteam is gevraagd een 'plan van aanpak'te
ontwikkelen.

Aan het einde van het seizoen 1999/2000 is in het Noord-Hollandse uitvoering gegeven aan
het besluit om de binnen de NBB nog resterende districten Amsterdam, Haarlem en Noord-
Holland Noord op te heffen en te ontbinden, waardoor tegelijkertijd een 'echt' rayon Noord-
Holland ontstond.

Het bondsbestuur onderging dit seizoen een wisseling. Ben Pereboom verliet het bestuur in
november 1999, terwijl Martin Gommers na een inwerkperiode in juni 2000 van het bestuur
deel ging uitmaken. Per 30 juni 2000 vergaderde het bondsbestuur in de volgende
samenstelling:

Cees Free
Paul Boersma
Piet Brouwer

- voorzitter, PR, commerciële zaken en reglementzaken
- penningmeester
- vice-voozitter, breedtesport

MartinGommers -talentontwikkeling
Wim van der Molen - personeel&organisatie, verenigingszaken en informatisering
Rob Tuin - topsport, internationale zaken
HansWitvoet -wedshijdzaken/arbitrage,rolstoelbasketball

Bondsdirecteur Peter Notten vervult de functie van adviseur en (ambtelijk) secretaris.

Algemene Vergaderingen

Dit seizoen zijn er twee Algemene Vergaderingen gehouden. Op 20 november 1999 (NSC
Papendal) stelde de AV de strategische begroting 2000 vast, alsmede het nieuwe Algemeen
Wedstrijdreglement. Voorts is het reglement 'Opleidingsvergoeding bij overschrijvingen'
aanvaard.

DeAVvan 17 juni 2000 (Nulde-Putten) stelde de Jaarrekening 1999 vast, alsmede het
jaarverslag 1 998/1999 en enkele reglementswijzigingen. De herinrichting van de
bondsorganisatie werd besproken evenals de wijze van invoering van nieuwe spelregels
voor de diverse speelniveaus. Voorts werd het besluit genomen tot het aangaan van een
collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsvezekering binnen de NBB.
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Onderscheidingen

Frank Voskuilen (50, Hoofddorp) is benoemd tot Lid van VeÍdienste, met name vanwege z|n
inzet voor de Haarlem Basketball Week. Hij was 16 jaar lang voozitter van het
organisatiecomité van de HBW en maakte dit tot het belangrijkste basketballevenement van
ons land. ln de HBW gaan topsport en entertainment samen. Voskuilen maakte voorts de
verhuizing van de HBW van Haarlem naar Rotterdam mee en maakte in die hoedanigheid in
1998/1999 deel uit van het stichtingsbestuur van de Holland Basketball Week. De
versierselen werden hem bij zijn afscheid tijdens de HBW 1999 in Ahoy'Rotterdam
opgespeld.
Diverse bondsfunctionarissen werden vanwege hun verdienste voor de basketballsport
voorts verrast met een Koninklijke onderscheiding, met name de heren Karel Kraayeveld sr.
(Zwijndrecht), Cor Onrust (Diemen) en Rob Verheuvel (Diemen).

Personeel

Na de organisatorische veranderingen van vorig jaar zijn voor dit jaar de peÍsonele mutaties
opmerkelijk. De gespannen arbeidsmarkt, met name in het centrum van het land, bevordert
dit verschijnsel. De werkdruk op het bondsbureau bleeí als gevolg daarvan uitzonderlijk
hoog. Management-team en secretariaat waren continu onderbezet, terwijl de vertraagde
invoering van het ISS-systeem veel problemen leverde.
Uit het tijdsregistratiesysteem blijkt dat het percentage productieve uren, over het
kalenderjaar 1999 t.o.v. 1998 vrijwel gelijk is gebleven.

Activiteit 1999 í998 1997

Basketballontwikkeling 10,O%
Nationaal Jeugd Plan 9,2o/o
Secretariaatswerkzaamheden 9,'l%
Landelijke competities 8,87o
Deskundigheidsbevordering 6,8%
Financiële administratie 6.20/0
Evenementen 5,1Vo
Tucht- en Geschillenzaken 3,9%
Nationale leams 3,0V"
Werkoverleg 2,9Vo
Publicaties 2,5%
Bestuur & commissies 2.3o/o
Befeidsontwikkeling 1,4o/o

12,5o/o 7,9Yo
6,8% 6,20/0
9,7o/o 9,1o/o
9,8% 8,5%
5,Ao/o 5,20/0
5,4o/o 6,6%
7 ,O% 2,40/o
3,20h 3,1%
3,2% 4,8%
2,5o/o 3,3o/o
2,7o/o 2,2%
3,1o/o 3,6%
1,2o/o 2,8o/o

Totaal 7'l,2Yo 72,9Yo 65,70/o

Enige statistische gegevens over de personeelsformatie per 30 juni 2000 zijn in
onderstaande tabel weergegeven. Deze aantallen zijn exclusief de in het
Sportbondengebouw werkzame penionen op receptie, reprografie en gebouwbeheer,
alsmede de bij de diverse NBB-rayons werkzame administratieve krachten.

man : vrouw

leeítijdsopbouw 20-30
31-40
41-50
51-60
60+

fulltime : perttime

projectmedewerkeÍs

1 0  :  I
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voor het personeel is een PC Privé pro./'êct gestart waarvan door vrijwel alle medewerkers
gebruik is gemaakt. Met oog op het operationeel worden van het email adres van de NBB
hebben alle bureaumedewerkers een cursus 'email gebruik' gevolgd.
De voorgenomen instelling van een Personeelsveftegenwoordiging is in overleg met de
medewerkers i.v.m. het leggen van prioriteiten elders, uitgesteld tot seizoen 200012001.

Overzicht functionarissen peÍ 30 juni 2000

directie

sectoÍ beleid
Deskundigheidsbevordering FÍans van de Geer
Verenigingsondersteuning MarièllevanHoutum
Communicatie Jasper Steppé
Reglementen/rolsloelbasketball JanvanderHaar
CompetitieleideÍ Marloes Gebuijs
Competitie assistentie Brenda James
Competitie assistentie Juliet Fransen
Projectmedewerkers Noël Cimmermans

tieter Kodde
'lans Nieboer
Mart van Ooijen

Barbara Mura
Jacqueline EbbenhoÍst
Renate Klomp
Aukie Selie
Foppe Bloemsma

staoiaires
Onderzoekmeisjesbasketball RossPatterson(NHTV)

Medewerkers ravonbureaus

Bondsdirecteur
manaoementteam

Chef de bureau / adminislÍ.
PÍogramma manager

faciliteiten
Management assistente
Secretariaalsmedewerker
Secretariaat TGC
Assistente fin.adm.

Peter Notten

vacalurê
Marco Hoogendijk

Tom Heite, Harry Wiersema
Jouetta Wanders, Margreet Meijer
Lenie Vonck, Gerda SparÍêboom
Sonja Beuckens, Lotte Heijnis
Mirjam Breedveld, Jose Kops, Ad Pijnenburg

Nootd
OosÍ
West
Noord-Holland
Zuid

Technische staÍ
Erik Braal, Marco van den Berg, Frans van Breughel, Marloes Driessen, Maarten van Genl, Bob Gonnen. conrad
Jackson, Ben Klerks, Gert Jan van der Linden, Henk Makkenze, sybe Metis, Ben ponsioen, pelra van schaik.
René Spandauw, Duco Tieerde, Meinderl van Veen, Rob Verheuvel, Komelis van de Werf.

Medische staf
Anneke Bouwhuis, Sasja GeuÍtse, Jacqueline van Klarenbosch, René Mol, llse Rouw, Niels Wiine, John
ljzerman.

Teammanaqers
Cees Burgen, Eelco Gielen, MaÍcel de Jong, Martin Moerman, Simone ScheepeÍs, Luc Vergoossen, Jan de
Vroom.

NBB Jaarverslas 1999 /2000 1.1.



BESTUIJRLIJKE ORGANISATIE PER 30 JUNI 2OOO

Stg. Nederlandse
Basketball Top
B. Geersing, vz.
P. BÍouwer
J. Smulders, ctir-
J. nhans, dir.

Bondscommissie
AutomatiseÍing

W. v.d. Molen
F. Knegt
F. Berteling
R. Pelsinger
J. Luiken
Vacature, secr,

Commlssiê van BêroeP
D. van Teerns, vz.
G. Blommestein
P. Biesheuvel
M. van Bracht
B. Hoekstra
A. MandeÍslool
H. v. Gent, notuliste
B. James, secretadaat

Bondsbestuur
c. Free, vz.

P. Boersma, penn.
P. Brouwer

M. GommeÍs
W. v.d. Molên

R. Tuin
H. Witvoet

P. Notten, dir.

Bondscommissie Rol-
stoelbasketball
A. v.d. Merwe, vz.
E. Wallaart
J- v-d. HaaL secr.

Adviescommissia
Wedstrijdzaken
H. Witvoet. vz.
B. Bollen
E. v.d. Broek
F. Berteling
A. Rommelse
B. Wassink
A. de zwaan
M. Gebuijs, secr.

Rolstoelbasketball Bonds
Scheidsrechter Reglement
Commissie Commissie
E. Wallaart, vz. J. HeÍwei
R. Bobbink, secr. J. Abma
J. Staarthof G.Brinkman
P. Kusters P. de HooP
E. v.d. Broek T. Joziasse

Bondscommissie
Opleiding

P. Brouwer, vz.
G. Halbersma
J. Timmermans
J. de Jong
A. v.d. Vlugt
F. v.d. Geer, secr.

Bonds Scheidsrechter
Commissie

G. Halbersma, vz.
E. de Jager
M. Bosch Reitz
G. Peeters
M. GebuÍs, secr.

Niet vermeld zijn: NJP Comité, organisatiecomité All*Star Gala en Holland Basketball Week'

Financiële Commissie
G. Gijzení, yz.
M. Pijpers
J. Tammeling
P. Jongeian
L. Kalis

Tucht en Geschillencommissie
Kernleden Leden
P. Bokem D. Croes
H. v.d. Heijden T. Doombos
J.P. Blei.lerveld G. Gommers

H. Odemald-Mul
E. Patliselanno
J. v. WijnbeÍgen
W. MateboerA. van GurpA. Brakel

B. Bakker
R. Mou hmy -Komp, secreta riaat

Cursief vermetd ziin de namen van de betrokken bureaufunctionaissen'
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ANDELIJKE COMPETITIES

Heren

Opnieuw bestond de Heren Eredivisie dit jaar uit 12 teams. Na een hele competitie werden
de teams opgesplitst in een Elite A en een Elite B. In de Elite A acteerden de eerste zes uit
de competitie en in Elite B de onderste zes. De 6 teams uit Elite A aangevuld met de twee
hoogstgeklasseerden uit de Elite B gingen door naar de kwartfinales van de Play-offs. In de
uiteindelijke finale was Ricoh Astronauts uit Amsterdam (die redelijk gemakkeluk de finales
hadden behaald) te sterk voor het verrassende lmageOenter uit Werkendam.
ln de Promotiedivisie deden dit jaar 16 teams mee, zij speelden daarom ook 30 wedstrijden.
VBC Akrides uit lJmuiden prolongeerde haar titel.
De Heren Eerste Divisie was opgedeeld in twee groepen van acht. In de Eerste Divisie A
werd Red Giants uit Meppel kampioen en de Eerste Divisie werden The Challengers uit
Hoofddorp gekroond tot kampioen. Red Giants, The Challengers en BC Markt (na
promotiewedstrijden tegen WGW uit Den Helder) uit Utrecht promoveerden naar de
Promotiedivisie.
Aan de Jongens Junioren Eredivisie deden 16 teams mee. Verdeeld over twee poules. De
eerste vier van elke poule ging naar de Elite A en de laatste vier gingen naar de Elite B. De
vier eerst geplaatste teams streden via een play-off voor het kampioenschap. Kampioen
werd Hans Verkerk Keukens uit Den Helder die in de finale te steÍk waren voor BS Weert.

Dames

De damescompetitie startte met I 1 teams aan de competitie. Zij speelden een compleet
programma van 20 wedstrijden. Vervolgens gingen de eerste zes naar de Elite A en de
laatste vijf naar de Elite B. De vier hoogstgeplaatsten speelden play-offs voor het
kampioenschap. Hierin was NUVA Den Helder te sterk voor MPC-Celeritudo.
De dames Eerste Divisie begon met twee poules. Poule A met zeven teams en poule B met
acht teams. De eerste vier van de poules gingen naar de kampioenspoule. De overige zeven
teams werden geplaatst in de B-poule.
Kampioen werden de dames van The Challengers. zij wenste geen gebruik te maken van de
promotieregeling naar de Dames Eredivisie. In hun plaats vertrok BV Lely Amsterdam naar
de Dames Eredivisie.
De Meisjes Junioren werkte een zelfde competitie af als de Jongens Junioren met als enige
verschil dat het kampioenschap niel behaald kon worden via play-offs, maar door een Final
Four. In de Íinale van deze final four ging NUVA Den Helder met de winst naar huis, zij
waren te sterk voor het Katwijkse Univentio/Grasshoppers.

Rolstoelbasketball

In de Eredivisie werd Eastwood Tigers (Oosterhout) kampioen door de play-offs te winnen
van het Utrechtse SC Antilope.
In de rolstoelpromotiedivisiê ging de titel naar het tweede van SC Antilope. In de Eerste
Divisie werd BV Lely Amsterdam kampioen.

Nationale Bekerfinales

Bij de heren werd Canoe Jeans EBBC de bekeruinnaar. De Bosschenaren klopten in een
bomvolle Martinihal te Groningen en tijdens een live-uitzending van NOS-televisie finalist
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MPC Donar. De dames van MPC-Celeritudo wisten in dezelfde Martinihal wel de beker in
Groningen te houden. Zij versloegen in de finale Sneekhout Lions uit Landsmeer.
Voorafgaand aan het All*Star Gala te Eindhoven wordt traditiegetrouw de bekerfinales van
de rolstoelers, meisjes en jongen junioren gespeeld. Bij de rolstoelerbasketballers was
Eastwood Tigers te sterk voor SC Antilope. Bij de meisjes was NUVA Den Helder te sterk
voor BC Shooters en bij de jongens versloeg het team van BS Weert het team van Hans
Verkerk keukens.

Europa Cup

Het damesteam van NUVA Den Helder had zich ingeschreven voor de Ronchefti Cup. ln de
eerste ronde werd echter tweemaal verloren van het Belgische BCSS Namur en was NUVA
Den Helder uitgeschakeld.

NUVA - BCSS Namur 51 - 61
BCSS Namur-NUVA 66-35

ln de Korac Cup (Heren) hadden twee Nederlandse teams zich ingeschreven. MPC Donar
(Groningen) en Hans Verkerk keukens (Den Helder). Ook deze teams werden in de eerste
ronde uitgeschakeld.

Vacallo Win (Zwitserland) - MPC Donar 86 - 73
MPC Donar - Vacallo Win 61 - 78
Hans VerkeÍk Keukens - Clube Amigos (Portugal) 68 - 80
Clube Amigos- Hans Verkerk Keukens 72 - 53

In de SaporÍa Cup werd Nederland vertegenwoordigd door de Amsterdamse Landskampioen
Ricoh Astronauts. Allereerst speelden zij in een poule van zes teams waar de eerste vier
zouden doorgaan naar de volgende ronde. Ricoh Astronauts behaalde in deze poule de
volgende resultaten:

Ricoh Astronauts - BC Lietuvos Rytas (Litouwen) 54 - 80
Ricoh Astronauts - Elan Sportif (FrankÍijk) 33 - 58
Apoel (Cyprus) - Ricoh Astronauts 6A-74
Maccabi Renanim (lsÍaëD - Ricoh Astíonauts 67 - 59
Ricoh Astronauis - Albacomp (Hongarije) 61 - 53
BC Lietuvos Rytas - Ricoh Astronauts 75 - 5í
Elan Sportif - Ricoh Astronauts 63-60
Ricoh AstÍonauts -Apoel 98 - 38
Ricoh Astronauts - Maccabi Renanim 66 - 57
Albacomo - Ricoh Astronauts 64 - 66

Eindsland Doule:
1. BC Lieluvos Rytas í0 - 16
2. Maccabi Renanim 10-12
3. Elan Sportrt 10 - 12
4. Ricoh Astronauts 10 - í0
5. Albacomp 10- l0
6. Apoel l0- 0

In de 1/í6 finales troffen de Amsterdammers het Franse PSG Racing Basket uit Parijs.
Na twee zinderende wedstrijden trokken de Amsterdammers tijdens de verlenging van de
tweede wedstrijd aan het kortste eind.

Ricoh Astronauls - PSG Racing Basket 60 - 6í
PSG Racing Basket - Ricoh Astronauts 75 - 70 (62 - 63 na reguliere speeltijd)
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N AT I O N A LE J EU G DS ELECT'ES

Dames jeugd ('84 sêlectie en later)

In 1999 is een nieuwe start gemaakt met een 2 jaar durend traject als voorbereiding op het
EK kwaliÍicatietoernooi in 2001. Deze nieuwe opzet heeft als doel om aansluiting te vinden
bij de Europese top.
Het seizoen 1999/2000 stond met name in het teken van om de week trainen en
meerdaagse stages en uitwisselingen met andere nationale jeugdteams. Zo werd in juni een
trip afgelegd naar Engeland waar vier keer tegen Engelse leeftijdsgenoten werd gespeeld
en gewonnen.

Heren jeugd ('84 selectie)

Het programma voor de jongens junioren selectie maakt grote sprongen voorwaarts. Werd er
in 1999 nog vrijwel uitsluitend getraind, in 2000 stonden diverse stages, oefenwedstrijden op
het programma. Zo heeft de selectie deelgenomen aan de Leo van der Kar Sportfondsweek,
gehouden op het Nationale Sportcentrum te Papendal. Via het Sportfonds heeft men een
week kunnen trainen met een Amerikaanse trainer die door de NBB was uitgenodigd. De
Leo van der Kar sportfonds betaalde zijn vlucht en verblijf in Papendal. De selectie heeft een
week lang kunnen trainen met Craig Hartman. Deze Hartman is assistent van de UCLA en is
jarenlang de rechterhand geweest van de legendarische collegecoach Bobby Knight.
Aan de hand van de uitslagen kan men concluderen dat de ingeslagen weg haar vruchten
begint af te werpen.
Naast het spelen van wedstrijden en stages werd ook twee maal deel genomen aan
toernooien in Frankrijk waar een vierde en vijfde plaats werd weggesleept respectievelijk in
Beauvais en Le Portel. Naast sporttechnische zaken was er ook een try-out op het gebied
van mentale training.

Heren Jong Oranje ('82 selectie)
In 2000 is besloten om met de huidige jong Oranje selectie te stoppen. Reden hiervoor een
tekort aan voldoende financiële middelen. Hierdoor is gekozen om te stoppen met de '82
selectie en de '84 selectie als speerpunt te kiezen.

De'82 selectie heeft zowel in 1999 als in 2000 nog enige trainingen afgewerkt in Alphen a/d
Rijn en Almere. Daarnaast heeft de selectie nog deelgenomen aan een All'Star wedstrijd
tijdens de HBW.

Heren Under 22
Onder feiding van Jos Kuipers en Henk Kerssens heeft de Nationale Selectie Under 22
deelgenomen aan een Internationale toernooi in Werkendam. Het team eindigde als tweede
na de finale verloren te hebben van het Portugese Nationale Team Under 22. Eerder werd
wel gewonnen van onder meer St. Vincent College uit de Verenigde Staten en Ealing
Tornados uit Engeland.
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SCHEIDSRECHTERz/.KEN
Het seizoen begon voor de scheidsrechters, snuffelaars, beoordelaren en commissarissen
met de jaarlijkse Bondsscheidsrechtersstage in Den Bosch. Met naast de gebruikelijke
conditie- en spelregeltesten, ook voor allen praktijksessies met coaches Frans van de Geer
en Cor van Esch. Ook is er een aparte commissarissenmeeting gehouden.
Een bijzonder seizoen, omdat de NBB de leeftijdsgrens voor arbiters heeft losgelaten voor
het arbitreren van wedstrijden. Een en ander betekende voor de BSC een aanpassing van
de conditie-testnormen; een aanpassing zowel voor te fluitenklasse als wel voor
leeftijdscategorieën. Wel werden in Zwolle en Den Bosch de drietal januariapplicaties voor
A,/A'i en B/C-arbiters gehouden
In het kader van de deskundigheidsbevordering is er in mei 2000 een zeer succesvolle trip
georganiseerd voor talentvolle arbiters en snuffelaars naar het grote toernooi van Gótenburg
in Zweden.
Ook dit jaar kampten we weer met scheidsrechterstekorten, ondanks de goede medewerking
van de rayons. Het instituut "snuffelaa/ werkt fantastisch als opstap naar het landelijk fluiten,
maar kan toch niet de tekorten aanzuiveren. Er zijn rayons die achterlopen met de te leveren
aantallen landelijke arbiters. Te verwachten valt dat een en ander vorm van verplichte
leveringen wellicht soelaas biedt in de toekomst.
Alle wedstrijden konden echter bemand worden; het aantal blessures liep dit jaar terug maar
de blessures wel langduriger van aard; ook de 24-uurs-economie is hier helaas debet aan.
Herbezetting wordt dus een steeds grotere aanslag op de tijd van de voozitter van de Bonds
Scheidsrechter Commissie.
Verheugend is te melden dat de aanjaagprojecten (gestart in seizoen'98/'99) vruchten
beginnen af te werpen. Twee nieuwe intemationale scheidsrechters zijn o.a. het resultaat
van de inspanningen van de FIBA-instructor, internationals, commissarissen en niet in de
laatste plaats de heren zelf: Paul den Hartog (zomer 1999) en Mark Grievink (mei 2000).
Afscheid werd dit seizoen genomen van Cor Onrust, die in 50 jaar tijd een waslijst van
functies binnen de NBB heeft bekleed en daarvoor terecht geridderd is door hare majesteit
op 15 juni 2000.

Bêgeleiding scheidsrechters

Het afgelopen seizoen hebben de leden van de Juniorclub, alsmede de kandidaat
bondsarbiters centraal gestaan bij de toewijzing van beoordelaars, hetgeen er in
geresulteerd heeft, dat slechts twee van de zes kandidaten van de Juniorclub aan de
gestelde norm hebben kunnen voldoen en dat van alle vijftien voorgedragen kandidaat
C-arbiters de voorlopige status in een definitieve is omgezet.
De negen beoordelaars hebben kans gezien, dankzij hun grote inzet 380 rapportages uit te
brengen, hetgeen een gemiddelde van zeven rapportages per arbiter tot gevolg heeft gehad.
Op de jaarlijkse bijeenkomsten met de B- en C-arbiters heeft ditmaal een tweetal eredivisie
coaches interactief een drietal onderwerpen voor het voetlicht gebracht, hetgeen door
arbiters en beoordelaars als leezaam werd ervaren. Tevens zijn de gesignaleerde
tekortkomingen uit de rapportages onder de aandacht van de aanwezigen gebracht. Met de
beoordelaars heeft er aan het einde van het seizoen een evaluatie over de wijze van
beoordelen plaatsgevonden, met bijzondere aandacht voor de toekenning van dê punten. De
scheidsrechters hebben middels een "rapport" kennis kunnen nemen van hun prestaties en
activiteiten, waardoor inzicht wordt verkregen in de punten welke voor verbetering in
aanmerking komen.
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TO P S PO RT / TALEN TO NTWI KKELI N G

De NBB heeft de afgelopen twee jaren intern de discussie gevoerd omtrent de kerntaken,
werkwijze en corresponderende inrichting van de bondsorganisatie. Topbasketball (inclusief
rolstoelbasketball) is en blijft een kernactiviteit - en daarmee de zorg - van de NBB. Dit wil
niet in alle gevallen zeggen dat de NBB alle verbandhoudende activiteiten zelf (geheel)
uitvoert. Indien en voor zover anderen kunnen en willen bijdragen aan de ambitieuze en
veelomvaftende beleidsdoelstelling, zal de NBB meer volstaan met het sturen op aÍstand,
faciliteren en een complementaire rol vervullen.
Zo zijn na goedkeuring door de ledenvergadering de exploitatierechten van de nationale
seniorenteams vanaf 1997 voor bepaalde tijd en onder voorwaarden ondergebracht binnen
de Stg. Nederlandse Basketball Top (NBT) en die van de gewone heren eredivisie competitie
vanaf juli 2000 bij de Federatie Eredivisie Basketball (FEB). In beide gevallen behoudt de
NBB controle en sturingsmogelijkheden d.m.v. samenwerkingsovereenkomsten, bestuurlijk
overleg en frequent directie overleg.
Een en ander heeft ertoe geleid dat de NBB dit jaar, in samenspraak met de diverse
beleidssubjecten, een topsportbeleidsplan 2001-2005 gaat ontwikkelen. Dit plan, waarin de
NBB mede een extra impuls aan de talentontwikkeling wil geven, wordt in november 2000
aan de ledenvergadering ter goedkeuring aangeboden. Tijdens de ontwikkeling van de
beleidsnotitie zal overleg worden gevoerd met de diverse betrokken beleidssubjecten.
Daarbij vervult het verenigingsniveau een belangrijke rol. Talenten en topsporters verblijven
immers verreweg het grootste deel van het seizoen binnen de omgeving van hun vereniging.

De uitbesteding van de gewone heren eredivisie competitie kan per 2000/2001 gerealiseerd
worden, nadat de FEB een businessplan aan de NBB heeft gepresenteerd en een
zogenoemd 'vergunningensysteem' is vastgesteld dat het geïntegreerd bondsbeleid (t.a.v.
bijv. Nationaal Jeugd Plan (NJP), en nationale teams) ook bij een vezelfstandigde eredivisie
competitie optimaal waarborgt.

Trainings- en wedstrijdprogramma voor topspoÉ en talentontwikkeling

M.i.v. seizoen 1997/1998 is er een enorme intensivering van trainingen en wedstrijden
gerealiseerd in zowel het NJP-programma als het NBT-programma. Het meest in het oog
springen daarbij voor 2000:
- voor het nationale herenteam de doorlopende zomertrainingen / toernooien, stage en

de kwalificatiewedstrijden voor de EK-2001,
- voor het nationale damesteam een aangepast plan met een sterke toename van

trainingen gericht op kwalificatie voor de EK-2003,
- voor het nationale rolstoelbasketballteam voorbereiding met diverse trainingsstages

en internationale toernooien op de Paralympics 2000,
- voor het nationale rolstoelbasketballteam met een intensivering van een

testwedstrijdencyclus, persoonlijk opleidingsplan en enkele trainingsstages t.b.v. de
voorbereiding op de Paralympics 2000,

- voor de nationale jeugdteams (/m) intensivering van trainingen ter voorbereiding op
kwalificatie voor de EK-2002,

- extra impuls voor projecten waar mogelijk i.s.m. Olympische steunpunten, gemeenten
en LOOT-scholen in het kader van:

- themadagtalentontwikkeling(zie:deskundigheidsbevordering)
- Persoonlijkopleidingsplan(talentontwikkelingsprofielen)
- Professionalisering in de sport
- Regionalebasketballklassen (Amsterdam,Groningen, Rotterdam)
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TopspoÉbegeleiding

T.a.v. de organisatorische begeleiding is een taakverdeling tussen NJP-project
(talentherkenning en -ontwikkeling incl. nationale jeugdteams) en NBT-project (nationale
senioren teams, prospect team) overeengekomen. VooÍ de interne coórdinatie van de
diverse bondsprojecten draagt de programmamanager (voorheen: topsportcoórdinator) zorg,
die tevens de leiding heeft over de projectmedewerkers (voorheen: STK'ers) die voor 30 %
inzetbaar zijn t.b.v. NJP. Vooral via ontwikkeling en begeleiding van basketballbolwerken
alsmede organisatie van de talentontwikkeling vanuit rayonniveau dragen zij in
organisatorische zin bij aan het integrale sportbeleid.

Antidopingbeleid

In het kader van een antidopingbeleid heeft de NBB vanaf medio 1996 i.s.m. het NeCeDo
een dopingreglement voorbereid dat spoort met de voorschriften van VWS, FIBA, IWBF en
de NBB zelf. De ledenvergadering heeft in 1996 het daaruit ontwikkelde dopingreglement
vastgesteld, dat m.i.v. seizoen 'l999/2000 van toepassing is op zowel basketball als
rolstoelbasketball. Aan de implementatie is inbedding in de tucht- en geschillenrechtspraak
voorafgegaan en wordt een voorlichtingscampagne gevoerd. Na overleg met NeOeDo heeft
het bondsbestuur bepaald volgens welke verdeling de dopingcontroles plaatsvinden bij alle
landelijke topcompetities en nationale selecties. Out-of-competition controles behoren tot de
mogelijkheden.

Deskundigheidsbevordering

Juist ook toptrainers, -coaches en andere begeleiders van topbasketballers dienen zichzelf
regelmatig bij te (laten) scholen. Daartoe zijn georganiseerd:
- Nationale Coach Clinics (scholing van toptrainers)
- Nationaal Coach Platform (uitwisseling van kennis voor toptrainers)
- Nationaal NJP Platform
- NationaleThemadagTalentontwikkeling
- Nationale Bondsarbiter Clinic

Marketing en Íinanciën topspoÉ / talentontwikkeling

In de gehele financiering brengen de NBB en haar rayons de nodige eigen middelen in en
dat geldt eveneens voor de sporteÍs zelf, die -voor zover zij in aanmerking komen voor een
uitkering uit het Fonds voor de Topsporter- een deel daarvan bestemmen in het
bondsprogramma voor nationale teams. Bovendien is De Lotto in 1999 als NBB-
hoofdsponsor toegetreden. Meer projectgebonden sponsors zijn zoals Nike, M-Drink en
Mueller, terwijl hier ook gemeentelijke ondersteuning wordt bereikt, m.n. Almere (hometown
Nationale teams, ProspectTeam) en Rofterdam (HBW).
Vanaf 1996 bestaat t.g.v. het met de NOS afgesloten mediacontract een geldstroom die
verdeeld wordt tussen financiering van de nationale teams en de eredivisie competities
(m/v). De NBB handhaafde zijn coórdinerende rol bij het onderhandelen over en het
opstellen van een nieuw mediacontract (vanaf augustus 2000) voor het totale
basketballpakket. Opnieuw met de NOS is door de NBB een contract gesloten naar vier jaar
(2000-2004), overigens in goed overleg met de FEB.
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Internationale evenementen

De Holland Basketball Week (HBW) is het meest prestigieuze basketball evenement in ons
land. De NBB vormt samen met de Stg. Rotterdam Topsport de initiatiefnemer van dit
jaarlijkse internationale herentoernooi, tussen kerst en oud & nieuw te Rotterdam. Voor het
nationale herenteam is de HBW de gelegenheid bij uitstek om zich voor eigen publiek te
manifesteren. Helaas kwam er dat dit jaar niet van. Door onvoldoende beschikbare spelers
moet het team zich op het laatste moment terugtrekken. Het niveau van de HBW is te
vergelijken met dat van een EK-kwaliÍicatietoernooi. Aan de HBW is onder meer een
internationale Coach clinic gekoppeld.
De HBW bevindt zich in een cruciale doorgroeifase, die erop gericht is om tot het
belangrijkste Europese toemooi uit te groeien. De NBB heeft inmiddels erkenning verkregen
van FIBA, dat de HBW op de ofÍiciële kalender heeft geplaatst. Verwacht wordt dat het
evenement binnen drie jaar de gewenste positie heeft bereikt en selfsupporting is.

Nederlandse Basketball Top

Mannen
Ondanks een verdergaande professionalisering van de organisatie blijven de sportieve
verwachtingen achter bij eerdere doelstellingen. In het najaar 2000 zal een herfiking van het
NBT-project plaatsvinden ten einde ook richting geldgevers de eerder uitgesproken ambities
te kunnen blijven waarmaken. Bijstellen van niet alleen de sportieve doelen, doch wellicht
ook organisatorische, zal daarin voorop staan. De NBT-directie heeft daartoe een bijgesteld
plan van aanpak gereed. Plaatsing voor een EK blijft voor het mannenteam de belangrijkste
doelstelling.
In juli 1999 nam voor het eerst sinds vele jaren weer een Nederlands studententeam
basketballteam deel aan de Universiade en wel in en op Palma de Mallorca. Na wisselende
successen in de poulewedstrijden werd in de shijd om de 9e tot 11" plaats duidelijk van de
Grieken verloren en werd Engeland met ruim verschil geklopt. Nederland eindigt het toernooi
tenslotte als 'l 1'.

Vrouwen
Het team slaagt er, tijdens het in mei 1999 in Almere georganiseerde toernooi, niet in zich te
kwalificeren voor het EK. De activiteiten voor de vrouwen omvatten in de omschreven
periode dan ook niet meer dan een beperkt (trainings)programma. Voor het vrouwenteam
zullen de activiteiten in de periode 2000-2001 beperkt zijn. Het voornemen is een aantal
zondagtrainingen te organiseren en een of twee toernooien en / of trainingsstages
(waaronder één in de USA) te volgen.

Vrouwen- en mannen rolstoelbasketballteam
Voor beide teams staat de periode juli 1999 tot juni 2000 volledig in het teken van de
voorbereiding op de Paralympics te Sydney. Tijdens het van 1 Um 1'l juli 1999 in eigen land
verspeelde EK (in Roermond) hebben beide teams kwalificatie afgedwongen, zij het dat dit
minder makkelijk ging dan vooraf gedacht.
Zowel het vrouwen- als het mannenteam spelen een groot aantal trainingswedstrijden en
bereiden zich uiterst serieus op de Paralympics 2000 voor. Vooral het mannenteam heeft
een druk en zwaar programma. Zo zal o.a. begin juli 2000 worden deelgenomen aan een
sterk internationaal toernooi in Amsterdam. De organisatie van dit toernooi ligt in handen van
de NBT en wordt financieel mogelijk gemaakt door een aanzienlijke bijdrage van de zijde van
de Gemeente Amsterdam.
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Home town

De betrokkenheid van NBT bij dit project in Almere is in het voorjaar van '1999 helaas
beëindigd. De club, c.q. de Stichting Omniworld Sport & Marketing neemt vanaf dat tijdstip
zelf de leiding in handen. Geconstateerd wordt, dat op een aantal onderdelen wordt
afgeweken van de afspraken die over het project eerder tussen partijen zijn gemaakt.

In het najaar van 2000 wordt een deÍinitief besluit veÍwacht over het wel of niet doorgaan van
het project Omniworld. NBT zal op basis hiervan bezien of zij de eerder aangegane
samenwerking met de Gemeente Almere voortzet. Belangrijke rol daarin speelt de
bereidheid van zowel de basketballclub als van de Stichting Omniworld Sport & Marketing
om vast te houden aan het uitgangspunt om in Almere te komen tot een basketballteam
bestaande uit spelers, die allen behoren tot de Nederlandse selectie.
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NATIONAAL JEUGD PLAN (NJP)

Bolwerken

In het seizoen 1999/2000 zijn de richtlijnen en procedure tegen het licht gehouden en
getracht alles op de juiste manier te formuleren.

Vanaf begin 2000 zijn diverse verenigingen aan de slag gegaan om te bezien welke
mogelijkheden er lagen om aan het begin van het seizoen als bolwerk te worden erkend.
Zo zijn de verenigingen Wild Cats, Wyba en Eiffel Towers als bolwerk Maas en Waal,
Omniworld Almere en Almaar Meer als bolwerk Almere en Conesco Den Helder en WGW als
bolwerk Nieuwdiep geadviseerd en begeleid.

Voor het seizoen 2000/2001 zijn de volgende bolwerken door het bondsbestuur erkend:
1. Bolwerk Almere (Omniworld Almere, Almaar Meer)
2. Bolwerk Amsterdam (Canadians, Piranha's, Ricoh Astronauts)
3. Bolwerk Breda (BBF Migliore, Barons, Eastwood Tigers, AA-Drink Sharks, Van Doesburg Sharklets)
4. Bolwerk Bourgondië en BZ72
5. Bolwerk Nieuwediep (BV WGW en Hans VeÍkeÍk Keukens)
6. Bolwerk Duin & Bollestreek (MSV, Grasshoppers en Jump)
7. Bolwerk Eindhoven (Achilles'71, BC Best, BC Bladel, EBCG, BC Heeze, EBC Psv/Almonte, Mdo)
8. Bolwerk Haaglanden (BV Voorburg, Team ten DÍeamers, HBV The Jumpêrs)
9. BolweÍk Hanzeland (Landstede Hammers en ZAC)
10. Bolwerk Hengelo Owente lce Cubes en ATC'65)
11. Bolwerk Hoeksche Waard (SRBH) (BOB, HeÍons, Rebound)
12. Bolwerk Leêuwarden (Aris en de Groene Ster)
13. BolweÍk Maas en Waal (EiffelTowers, Wyba, Wildcats)
14. Bolwerk Windmill Flyers (GOBA, River Trotlers, New Blue Stars)

Nationaal bolwerkenbijeenkomst

Voor de eerste maal heeft de NBB op í 3 mei 2000 te Bunnik een landelijk bolwerken
bijeenkomst georganiseerd.
Van alle bolwerken/samenwerkingsverbanden waren de volgende aanwezig; The Windmill
Flyers, BourgondiëlBZ'72, BBRE, SRBH, , Hengelo, Hanzeland, Haaglanden, Maas en
Waal, Rijnland, Almere en tot slot Duin- & Bollenstreek en NJP-afgevaardigden van de
rayons Zuid en Oost.
Tijdens deze bueenkomst z'rjn de vemieuwde richtlijnen die vooÍ het seizoen 200012001
gelden, besproken. Gezien de vele wijzigingen in de reglementen is dit goed ontvangen.
Mede dankzij Martin Gommers (NBB bestuurslid, NJP) is deze bijeenkomst een succes
geworden en zal zeker een vervolg krijgen in 2001.

Samenwerki ngsverbanden

Gedurende het seizoen 200012001 zal de NBB, in samenwerking met Rayon West , trachten
de thans huidige samenwerkingsverbanden te intensiveren om zo te komen tot een
bolwerkaanvraag voor het seizoen 2001/2002. Het betreft'
Regio Utrecht; béstaande uit Prisma College (Utrecht), BC'tr4arkt (Utrecht) en Woodpeckers
(Houten)
Regio Leiden; bestaande uit BV Leiden (Leiden), BV Leiderdorp (Leiderdorp) en Blitz.
Ook in de regio Den Bosch zijn gesprekken gaande om een bolwerk te vormen.
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Nationaal Coach Platform

Zowel in 1999 als in 2000 zijn er zowel voor de dames als voor heren diverse bijeenkomsten
geweest waarbij coaches op nationaal, rayon en verenigingsniveau geïnformeerd werden
over technische en tactische zaken vanuit het NJP middels de Nationale Coach Platforms
(NcP).
Zo vond er onder leiding van Marco v.d. Berg een bijeenkomst plaats op 21 oktober in
Zwolle, waar een eerste aanzet is gegeven tot het komen van een eenduidige technische en
tactische lijn voor het Nationale jeugdbasketball bij de jongens. Een vervolgbijeenkomst vond
plaats tijden de HBW van 1999 waar rayoncoaches de technische en tactische lijn kregen
voorgelegd en toegelicht door Erik Braal, Ben Ponsioen en Duco Tjeerde. Er waren l2
belangstellenden.
Op 26 maart 2000 vond er in Almere een bijeenkomst plaats waar Marco v.d. Berg zijn visie
gaf over talentherkenning en talentontwikkeling. Helaas waren hier maar 3 coaches bij
aanwezig.

Op 19 maart 2000 vond er een NCP plaats voor rayon -en verenigingscoaches van de
meisjes onder leiding van Rene Spandauw. Naast toelichting over de technische en tactische
gang van zaken werd er ook gesproken over activiteiten rond de nationale meisjesselectie en
de belastbaarheid van de speelsters. Er waren í 6 coaches aanwezig.

Actualisatie Nationaal Jeugd Plan

ln oktober 1999 is een begin gemaakt met het uiteen zetten van en status aparte voor
spelers en speelsters uit de nationale junioren selecties. Deze aanzet heeft er toe geleid dat
het NJP is hezien en waar mogelijk is geactualiseerd in concrete actiepunten ten behoeve
van het Nederlands jeugdbasketball. Gekozen wordt voor een structurele aanpak waarbij
geleidelijk punten uit het actualisatieplan worden geïmplementeerd.

Persoonlijk opleidingsplan

Een van de concrete actiepunten uit het actualisatieplan is een eerste aanzet tot het komen
van een persoonlijk opleidingsplan voor spelers en speelsters van de nationale
jeugdselecties. In het opleidingsplan staan naast sportspecifieke zaken als kwalitatieve en
kwantitatieve trainings -cn wedstrijdgegevens ook zaken als relaties met betrekking
onderwijs, Olympische Steunpunten, vereniging, rayon en nationale bond.

Basketballklassen

De initiatieven die de voorgaande jaren gestart zijn in Rotterdam en Amsterdam zijn ook in
het seizoen 1999/2000 ondersteund bij de voortgang en uitbreiding van de betreffende
klassen.
Daarnaast krijgt het Basketball lnstituut Groningen steeds meer handen en voeten mede
door de inzet van MPC Donar, Olympisch Steunpunt Noord, rayon Noord en de NBB. Zo zijn
in drie regio's clinics georganiseerd waaraan ruim 200 jongens en meisjes hebben
meegedaan. Door middel van scouting zijn í6 talenten overgebleven die 3x per week extra
trainen, naast de club- en selectietrainingen.
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Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door sponsoring en subsidie van het Rayon,
de NBB, de gemeente Groningen en de provincie Groningen.

Symposium'Talentontwikkeling'

Voorafgaande aan het NBB All*Star Gala 2000 heeft het Symposium 'Talentontwikkeling', als
onderdeel van het NBB-Seminar, plaatsgevonden in Motel Eindhoven.
Gastsprekers waren Remco Kapteijn die als hoofd jeugdopleiding van PSV Eindhoven een
verhaal hield over scouting en jeugdopleiding binnen de voetbalorganisatie PSV Eindhoven.
Als tweede gastspreker was technisch directeur Tony Souveryns die namens de Koninklijke
Belgische Basketball Bond een inleiding hield over de jeugdopleiding binnen de Koninklijke
Belgische Basketball Bond.
Directeur Frank Lambrechts, eveneens werkzaam binnen de Koninklijke Belgische
Basketball Bond, hield een verhaal over structuur van Topbasketball in België met als
specifi ek onderdeel het Jeugdfonds.
Door ziekte van inleider Marco v.d. Berg (Bondscoach Nationale jongens Juniorenselectie en
trainer-coach The Landstede Hammers Zwolle) is het onderwerp 'Talentherkenning' waarbij
centraal de vraag zou staan 'wat zijn criteria waarop een (mogelijk) talent herkend kan
worden' niet doorgegaan.
Ruim 60 deelneemsters/deelnemers uit het hele land hebben het symposium bijgewoond en
konden na afloop, onder het genot van een hapje en drankje, genieten van de wedstrijden
tijdens het NBB All"Star Gala 2000.

Nederlandse Jeugd Kampioenschappen

In Rotterdam stond op 27 en 28 december 1999 in het nieuwe Topsportcentrum in
Rotterdam het NJK voor rayon kadetten op het programma. Vijf jongen en vijf meisjes teams
stonden twee dagen lang tegenover elkaar om te strijden om de Nederlandse titel. Bij de
jongens ging de titel naar Rayon West bij de meisjes ging de titel naar Rayon Noord Holland.

Op 27 mei 2000 vond in Barendrecht het NK clubteams voor Mini's plaats. CBV Binnenland
was hier de gastheer dat ook de eerste prijs weg sleepte bij de jongens. Bij de meisjes won
Univento/ Grasshoppers het toernooi.

In Roden vond op 10 en 17 juni 2000 het NK Aspiranten voor clubteams plaats i.s.m.
basketballvereniging Noord Lease Flying Red. Bij de jongens wonnen de Black Eagles, bij de
meisjes NUVA Den Helder.

Op 27 mei en 3 juni 2000 vond respectievelijk in Amsterdam en Den Helder het NJK
Kadetten voor clubteams plaats. Bij de meisjes was NUVA Den Helder veel te sterk in de
finale voor MSV, bij de jongens won ZAC het in de Íinale van Challengers.

Op 24 en 25 juni 2000 vond het NJK voor rayon junioren toernooi plaats in Stadskanaal waar
de sterkste spelers en speelsters in de leeftijdsklasse Um 18jaar uit het rayon, vochten om
de titel.
Gastheer was ook dit jaar BV Jahn ll. Het toernooi werd bij de meisjes gewonnen door
Rayon Noord Holland en bij de jongens door Rayon Noord.
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BREEDTESPORT

Samenwerking gemeenten

l.s.m. de gemeente Enschede is getracht een (experimentele) cursus
'Pleintjesbasketballbegeleide/ op te zetten. Helaas werden niet voldoende cursisten
gevonden om aan deze cursus deel te nemen.
Een nieuwe poging om deze cursus op te starten zal in het najaar van 2000 plaatsvinden.
Daarbij worden ook organisatoren van pleintjesbasketballtoernooien in de omgeving van
Enschede betrokken.
NBB-Docent Ben Wiersema staat te popelen om deze cursus te geven.
Wel is inmiddels, wederom in samenwerking met de gemeente Enschede, een
Minibasketball Trainerscursus van start gegaan. O.l.v. NBB-docent Constant van Loenen is
op de voor Enschede zo fatale zaterdag 13 mei 2000 een start gemaakt met deze cursus.
Vanwege de vuurwerkramp is het geplande programma niet doorgegaan.
Met de vergenoemde gemeenten zijn tijden het seizoen gesprekken gevoerd omtrent
(venegaande) samenwerking. Naast de activiteiten in Enschede zijn er ook gesprekken
gevoerd met de gemeenten Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Rofterdam, Assen, Eindhoven en
Drachten over verregaande samenwerking. Met de gemeente Groningen zijn afspraken
gemaakt wat beheft het talentencentrum en lopen er nog afspraken op het gebied van
sportstimuleringsactiviteiten voor diverse doelgroepen.
Binnen het project 'Topscore' dat geihitieerd is vanuit de gemeente Amsterdam wordt
wekelijks een dagdeel personele ondersteuning verleend middels de inzet van een
projectmedewerker.

Rolstoelbasketball

In 2000 is een hernieuwde start gemaakt met het rolstoeljeugdteam. Zo vonden er diverse
trainingen plaats en werd er deelgenomen aan een internationaal vierlandentoernooi in
Antwerpen.
Daarnaast hebben diverse gesprekken plaats gevonden tussen NEBAS en NBB omtrent het
maken van duidelijke afspraken rond het rolstoelbasketball met als specifiek punt het dubbel
lidmaatschap van rolstoelbasketballers bij zowel NBB als NEBAS.

Welpen- en Benjaminbasketball

Door familieomstandigheden is de werkgroep Welpen- en Benjaminbasketball van het rayon
Zuid in het seizoen 1999/200 niet bijeen gekomen. ln oktober 2000 zal de eerste bijeenkomst
plaats vinden.
Op 7 november 1999 kwamen in de Extranhal in Haarlem 350 mini's bijeen voor het
jaarlijkse evenement onder de noemer 'Mini Campus Day'. Dit project werd georganiseerd in
samenwerking met Sportconsult Nederland en de jeugdcommissie van de regio Haarlem.
Een zelfde evenement vond op 19 maaÉ 2000 plaats in de Apollohal te Amsterdam. Ook hier
namen ruim 300 mini's deel.

Scholierenbasketball

Jump for Jov Soektakel
Voorafgaande aan het NBB All.Star Gala 2000 vond het jaarlijkse Jump for Joy Spektakel
plaats dat in samenwerking met bureau 'Sportformule' van de gemeente Eindhoven, wordt
georganiseerd.
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Er hebben 53 kennismakingslessen basketball op de basisscholen in Eindhoven
plaatsgevonden waaraan + 1.500 leerlingen hebben deelgenomen.
N.a.v. deze lessen hebben 13 teams deel genomen aan het 3-3 toernooi voor basisscholen,
groepen 7 en 8. Eveneens hebben 15 teams vanuit het voortgezet onderwijs, klassen 1,
deelgenomen aan een 3-3 toernooi.

De bijscholing voor leerkrachten op de basisscholen is, evenals voorgaande jaar, niet
doorgegaan wegens te weinig deelnemers. Inmiddels is contact gezocht met de KVLO om te
bekijken hoe het een en ander een volg kan krijgen.
De jeugdbasketballclinic, met onder andere medewerking van een speelster van Dr.
Foots/BC Lieshout en (ex) internationals, werd bezocht door een 135-tal speelsters en
spelers uit het hele land. Deze clinic werd aan het einde van de dag afgesloten met een
demonstratie door bondscoach Bob Gonnen.

Clinics
Op de Wilgenborchschool, de Leon van Gelderschool en de Vensterschool werden diverse
clinics georganiseerd. Deze vonden allen in Groningen plaats en hieraan gaven spelers van
MPC Donar hun medewerking.

Recreatieve com petities

Deze competities zijn bedoeld voor leden en niet-leden van de NBB die niet aan de reguliere
competitie deel willen of kunnen nemen. Uitgangspunt is het uitbreiden van het reguliere
aanbod om nieuwe doelgroepen te bereiken en te binden. Hiervoor zijn richtlïnen met onder
andere wedstrijdschema's en reglementen opgesteld. Dankzij de medewerking van Rayon
West is de minicompetitie volledig opgenomen in het programma en zal met ingang van
seizoen 2000/200'l de nieuwe veteranen competitie van start gaan.

In Rayon West is men gestart met de opzet van een landelijk project onder de naam
"Prestatieve en NIET prestatieve competities'. In een 3 tot 5 jarenplan zal er een aanpassing
volgen in het competitieaanbod. Naast de reguliere competities zullen andere vormen van
basketball ruime aandacht krijgen. Te denken aan bedrijven toernooien/competitie, 3 tegen
3, 4 tegen 4 tegen 4, scholieren competities enz.

Kaderondersteuning

In samenwerking met de Rayon Commissie Basketball Ontwikkeling van Rayon West is
invulling gegeven aan het landelijke project verenigingsondersteuning. Hiervoor zijn er in
februari 2000 twee themabijeenkomsten georganiseerd met als thema vrijwilligersbeleid. In
totaal hebben 20 verenigingen de bijeenkomsten bezocht.

In maart zijn bijeenkomsten georganiseerd voor wedstrijdsecretarissen. Hier is uitvoerig
gesproken over de invulling van het project 'Prestatieve, NIET prestatieve competities".

Op 5 april 2000 vond er een themabijeenkomst plaats voor scheidsrechtersfunctionarissen.
Hier hebben 33 functionarissen deelgenomen.

Op 1 I en 13 april zijn twee bijeenkomsten georganiseerd over het thema 'verenigings-

ondersteuning', voor alle verenigingsvoorzifters van Rayon West. Verdeeld over beide
bijeenkomsten zijn 39 vertegenwoordigers van 16 verenigingen aanwezig geweest.

20 mei 2000 tijdens het Rayon West Gala zijn een drietal themabijeenkomsten
georganiseerd ter ondersteuning van alle verenigingen. De geplande thema's Blessure
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preventie/hehandeling, Sportsponsoring en Kaderondersteuning "Ouders graag gezien", is
door geen enkele vereniging bezocht.

De informatieve bijeenkomsten welke met de verenigingen Kepu Tracks (fusie van de
verenigingen BC Braggarts, BV Kerkrade en Kepu Tracks), Giants en BV Landgraaf, in de
regio Parkstad (HeeÍlen/Kerkrade en omgeving) hebben plaatsgevonden hebben tot op
heden alleen geleidt tot het organiseren van interne minicompetities/toernooien.

Verenigingsondersteuning

De onderstaande verenigingen hebben op enige wijze ondersteuning gevraagd en gekregen,
de ondersteuning bestond veelal uit telefonische en/of schriftelijke informatie c.q. advisering.

ABO-Basketball BC Boemerang
Akros BSW
BC Stanen Attacus BC Bumpers
BC Best BC Dunatos
The Black Eagles Fanatics'71
Memo Systêms/Den Dungk Patrick
ELBC TSM All Stars
Barons Dr Foots/BC Lieshout
BV Oostburg Falcons
OBC Scheldesport
Quo Vadis D/G FiveDack
BvTyphoons ESCA
Assist Rebound
Flying Red BAS/GS Stars
BV Olympia Mosquíto's
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Seminar

Ruim honderd bestuursleden, trainers, coaches en andere belangstellenden bezochten l9
februari 2000 het 2u Nationale Basketball Seminar, dat gehouden werd tijdens het NBB
All*Star Gala te Eindhoven. De NBB wil middels dit jaarlijks te organiseren evenement haar
leden informeren en van gedachten wisselen over relevante en actuele zaken. Namens de
NeCeDo behandelde Maurice Leeser de dopinglijst van het lOC, aangevuld door bondsarts
John lJzerman met praktijkervaringen binnen de basketballsport. De Sijtsma groep
verzorgde een lezing over bestuurlijke aansprakelijkheid en de mogelijkheid om zich daar
tegen (collectief) te verzekeren. Het seminar werd afgesloten door de heer Tjeerd Veenstra,
directeur van De Lotto (Stg. de Nationale Sporttotalisator), hoofdsponsor van de NBB. In zijn
presentatie sprak hij over de relatie tussen de (basketball)sport en de Lotto en de
mogelijkheid om via de actie Sportkas extra geld voor de verenigingskas te verdienen.

Clinics

Tijdens de Ricoh Classic in Amsterdam werd een basketballclinic voor trainers en coaches
georganiseerd. De inleiders waren David Blatt, assistent van het nationale lsraëlische team,
Henk Jan Zwolle en Bob Gonnen. De ondenrverpen die aan de orde kwamen, waren resp. de
Princeton offense, Inspanningsfysiologie en basketball en Fundamentals en jeugdbasketball.
Deze Clinic kreeg een vervolg tijdens de zevende Ricoh Classic 2000 waar Maarten van
Gent, de kersverse coach van het Nederlands Herenteam zijn filosofie betreffende het
Nationale Team ontvouwde en Mario Palma een motion offense met relatief kleine spelers
behandelde.
De 11d' f nternationale HBW Coaches Clinic werd gehouden op 27 en 28 december í999 in
Rotterdam. De verschillende onderwerpen die aan de orde kwamen, waren aanval en
verdediging, schieten en balvaardigheid, explosiviteit en snelheid binnen het basketball en
transition game. De docenten waren resp. Tony Ronzone, Lawrence P. Nichols, Dave
'shotdoctor' Hopla, Henk Kraaijenhof en Tony Garbelotto. "lnterpreting contact. Why refs call
what they call or rather what they should call", was een interessant item voor coaches en
arbiters gepresenteerd door FIBA docent en (ex)scheidsrechter Alan Richardson.
Tijdens de Nationale Kampioenschappen voor Rayon Junioren selecties 1999 in
Stadskanaal werd een clinic (JTB en A status) georganiseerd, waarbij de inleiders waren:
Jaap Smit (looptrainer KNAU), Ben Ponsioen (bondscoach jongens junioren) en Rob Nieboer
(coach MPC Celeritudo); in Rayon Zuid behandelde Toon van Helfteren voor dezelfde groep
coaches de ins and outs van het twee-tegen-twee basketball. In september 1999 werd er in
Rayon West een clinic gehouden in Den Haag met de Belgische coach Tony Souveryns.
Peter Krilssmann, Herman vd Belt (beide Landstede the Hammers) en Dirk Bauermann
(Brandt Hagen) waren in Harderwijk aanwezig om de bijscholing te verzorgen voor de
coaches aldaar . Al met al voldoende gelegenheid voor gelicenseerde coaches om de tijdens
cuÍsussen opgedane kennis te verrijken en wellicht voor anderen een eerste aanzet om zich
in te schrijven voor door de NBB te organiseren opleidingen.

NBB Jaarverslag 1999 12000 29



Docentendag

In september 1999 werd op Urk een speciale docentendag gehouden. Deze dag,
georganiseerd i.s.m. het bureau Transact, stond in het teken van het thema'seksuele
intimidatie'. Na het uitproberen van verschillende werkvormen en discussie over het
onderwerp, werd besloten het onderwerp als onderdeel van module 2 in de praktijk te
toetsen, alvorens te komen tot implementatie in het moduleaanbod.

Inhoud en organisatie van opleidingen 1999/2000

Tijdens het Platform Kader, met als deelnemers de verschillende sportbonden en NOC.NSF,
kwamen naast het "Project Samenhang Sportopleidingen", als kadervraagstukken het
licentiebeleid en arbeidsvoorwaarden docenten aan de orde. In het kadervan het "Project
Samenhang Sportopleidingen" (o.a. ALO, CIOS, opleidingen van de door VWS
gesubsidieerde sportopleidingen en lerarenopleidingen L.O.) wordt beoogd beroeps-en
functieprofielen af te stemmen, eindtermen af te stemmen en samen te werken bij de
uitvoering van onderwijs. De NBB is o.a. via inventarisatie van de inhouden en profielen van
de eigen opleidingen nauw betrokken bij het gehele traject.
Via evaluatie en in overleg met docenten wordt de inhoud en de organisatie van de
verschillende modules en de handleidingen voor de docenten kritisch bekeken en waar nodig
aangepast. De hernieuwde versie zal in de praktijk getoetst worden, geëvalueerd en
vervolgens in de verschillende modules ingevoerd worden.
In overleg met het KVLO wordt gewerkt aan de inhoud en organisatie van deelcertificaten, te
gebruiken binnen het vak Lichamelijke Opvoeding in het Voortgezet Onderwijs. Hieraan
gekoppeld worden clinics georganiseerd voor docenten L.O. Een en ander zal begin 2001
als pilot uitgevoerd moeten worden.
In Rotterdam zijn na overleg en met ondersteuning van de deelgemeenten vier modules
georganiseerd. Voor (ex) top sporters, trainers met ervaring in de landelijke competitie en
mensen met een A-licentie is in Almere een versnelde A,/B cursus gestart die in december
afgesloten zal worden.
De Bonds Commissie Opleidingen, is dit jaar twee keer bijeen gekomen om de recente
ontwikkelingen op het gebied van opleidingen met elkaar te bespreken.

In rayon Noord werd een cursus mini basketball trainer in Smallingerland gehouden en
werden er modules 2 gehouden in Assen, Stadskanaal en Leeuwarden, waar B. Wiersema,
H. Nieboer en W. Zwart de leiding hadden.
In Nijmegen, Enschede, Urk en Rijssen (rayon Oost) werden verschillende modules
gehouden, geleid door de volgende docenten: R. vd Wielen, C. v Loenen, S. Geurtse en W.
Mekking
Modules 1, 3 en 4 waren er in rayon Zuid in Oss, Tilburg, Souburg en Weert, waar M.J. vd
Braak, H. Kerssens, A. Dorpmans, J. Elderkamp en R. Dirks als docent aanwezig waren.
In rayon West, in Delft, Rotterdam, Hardinxveld/Giessendam, Oud Beierland en Zoetermeer
hadden G.J. Heijink, GJ van Rangelrooy, A. van Helfteren, D. Tjeerde, F. van Dongen en H.
Wagemakers de leiding over verschillende modules 1 , 2 en 3.
Wieringerwerf/Enkhuizen, Hoofddorp, Alkmaar, Amsterdam, Castricum waren de plaatsen in
rayon Noord Holland waar alle modules (mini basketball trainer, JTB en trainer A) vezorgd
werden door H. Bais, J. vd Grift, M. van Veen, B. Plantinga, P. Schipper en S. Bruin.
Trainer B-cursussen werden gehouden in Almere en Gorssel.
Scheidsrechter D-cursussen waren er in Alkmaar (docenten C. van Dishoeck en B.
Plantinga) en in Warnsveld (Noord en Oost), vezorgd door H. van Ek en E. de Vries. Naast
de D-cursussen zín er in alle rayons scheidsrechter F- en E-cursussen georganiseerd.
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In het volgende ovezicht vindt u terug waar de opleidingen plaats vonden en hoeveel
cursisten er per opleiding geslaagd zijn.

iIIBT JTB
1

Traln€r A
2 3 4 5 6

TB SchDcunsussgn
module

Rayon NOoRD
aantal modules: 1 3
aantal g€slaagdên: 14 44

Rayon OOST
aantal modules; 'l 1 1 Í
aantal gêslaagden: 20 12 10 I

Rayon ZUID
aantal modules: 3 'l 1
aantal geslaagdên: 38 17 12

Rayon WEST
aantafmodules: 5 2 2
aantal gsslaagden: 70 19 17

Rayon NOORD-HOLIAND
aantalmodules: 1 1 í I 1 1 1
aantal geslaagden: 30 26 8 14 17 16 '16

1 1
12 10

,|
1 0

1
20

TOTML modul€: 3 10 7 4 2 2 I 2 2
ToTML geslaagdên: 64 'l 46 81 48 29 24 1 6 32 20

MBT = Mini Basketball TraineÍ JTB = Jeugd Trainer Baskehall TB = TtaineÍ B SchD = Scheidsrechter D

NBB Jaarverslag 1999 D00o 31



COMM'SSíES VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Tucht en Geschillen Commissie

Evenals het vorige seizoen waren er ook dit jaar weinig opvallende zaken die zich hebben
voorgedaan De ingezette daling van het aantal behandelde zaken heeft zich voortgezet: in
1998/1999 waren het er 352 en in 1999/2000 kwamen we uit op 305. Dat het aantal nog
meer dan 300 werd, had mede zijn oorzaak in het feit dat zich op de valreep een aantal
collectieve behandelde zaken voordeden. Wat wel opvalt is dat het steeds vaker voorkomt
dat boetes worden opgelegd aan scheidsrechters en spelers vanwege het niet insturen van
een verplichte verklaring wanneer zij betrokken zijn bij een strafzaak. Ook is een
voortgaande verschuiving geconstateerd van de (mondeling) meervoudig behandelde zaken
naar de enkelvoudig behandelde zaken. Zeker in het begin hebben zich problemen
voorgedaan met het nieuw ingevoerde automatiseringspakket waardoor niet altijd beschikt
kon worden over de juiste NAW-gegevens van leden.

De meest opvallende veranderingen hebben zich voorgedaan op het personele vlak. Zo
vertrok Greet Wink na tientallen jaÍen de TGC op voortreffelijke wijze als administratieve
kracht ondersteund te hebben. Haar werkzaamheden zijn overgenomen door Renate Klomp.
Op een zeer bijzondere bijeenkomst van de TGC-leden en enkele genodigden op 25
september 1999 hebben wij afscheid genomen van Greet. Tijdens die bijeenkomst zijn
tevens diverse zaken met elkaar doorgenomen waaronder het nieuwe dopingreglement met
de daarbij behorende strafnormen. In de loop van het seizoen hebben ook Cor Onrust (na
vele jaren) en Joop van Wijnbergen hun werkzaamheden voor de TGC beèindigd. Inmiddels
zijn twee nieuwe kandidaten benaderd om zifting te nemen in de TGC en zal een voordracht
voor benoeming gedaan worden aan het Bondsbestuur.

Om de rayonbesturen te stimuleren om onregelmatigheden tijdens en rondom wedstrijden te
kunnen laten aanpakken, heeft de TGC een notitie met voorbeeldbrieven opgesteld op welke
wijze omgegaan dient te worden met het aanhangig maken van klachtzaken in dit soort
gevallen. Ook is er een verzoek gedaan aan de rayonbesturen om aandacht te besteden aan
het (op tijd) opstuÍen van de wedstrijdformulieren wanneer daarop een diskwalificerende fout
is vermeld; het komt namelijk te vaak voor dat deze formulieren te laat of helemaal niet
worden opgestuurd. Hierdoor is het voor de TGC moeilijk om haar taak goed te kunnen
uitvoeren.
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Gommissie van Beroep

Bij de Commissie van Beroep (CvB) zijn 39 zaken aangebracht; in 23 zaken werd hoger
beroep ingesteld tegen een uitspraak van de Tuch! en Geschillencommissie (TGC) en in 16
gevallen werd beroep ingesteld tegen een beslissing van een NBB-instantie.

Hoqer beroep in strafzaken
1. Van de drieêntwintig appèlzaken kwamen er acht niet tot een inhoudelijke behandeling.

De meest voorkomende reden was - het moet wederom worden gezegd - dat het door
de vereniging opgestelde beroepsschrift niet mede was ondertekend door degene die
door de TGC was gestraft. Liefst zes keer leidde dit tot een niet-ontvankelijk-verklaring.
Eén zaak werd terugverwezen naar de TGC en in één geval bleek een brief aan de CvB
niet als beroepsschrift te zijn bedoeld.

2. De CvB heeft dertien zaken behandeld waarin een speler (9x) of een coach (4x) zich niet
bij een door de TGC uitgesproken straf kon neerleggen. Slechts in twee gevallen viel het
beroep positief uit in die zin, dat de door de TGC opgelegde straf werd verminderd. ln de
elf overige zaken werd het beroep verworpen.

3. In twee gevallen kreeg de CvB te oordelen over scheidsrechters, aan wie door de TGC
een sanctie was opgelegd vanwege het niet inzenden van verklaringen. In beide gevallen
bleek dat de rapporten wel waren ingediend maar niet binnen de daarvoor gestelde
termijn en dus bij de rechtsgang van de TGC geen rol hadden gespeeld. Van nalatigheid
was dus wel degelijk sprake. Desondanks vond de CvB in de omstandigheden van beide
zaken, met name omdat niet van omwil was gebleken, aanleiding om de
onvoorwaardelijk opgelegde boetes om te zetten in voorwaardelijke boetes.

4. De CvB is gebleken dat het Reglement Tucht- en Geschillenrechtspraak over de
procesgang die reglementair volgt op een diskwalificatie niet geheel helder is. Staat er
een D op het formulier of staan achter de naam van de coach twee persoonl|ke
technische fouten of drie technische fouten van de bank, dan is er automatisch sprake
van een strafzaak en moeten ook automatisch verklaringen bij de TGC worden
ingediend. Maar hoe automatisch is een strafzaak na diskwalificatie indien het
scoreformulier geen uitsluitsel geeft? De CvB zal het initiatief nemen op de reglementen
op dit punt aan te scherpen.

Geschillen teqen NBB-instanties
1. Van de zestien geschillen zijn erzes niet tot een inhoudelijke behandeling gekomen om een

scala van redenen. De reglementen stonden geen beroep toe ('lx), de argumenten voor het
beroep ontbraken (2x), het beroepsschrift was ingediend nog voor het betreffende
bondsorgaan een beslissing had genomen (1x), het beroep mondde uit in een schikking (1x)
en het beroep werd ingetrokken (1x). Daarnaast is een zaak nog in behandeling.

2. Het succes van de appellerende verenigingsbesturen was groot. In zes van de negen
inhoudelijk behandelde zaken werd men door de CvB in het gelijk gesteld. Het ging in
deze gevallen om het niet correct toepassen van de reglementen, vooral de
wedstrijdreglementen. Een team dat afziet van het recht op promotie, behoudt zijn plaats
in de klasse waarin het speelde. Uit sportief oogpunt bezien is het wellicht jammer dat
men van promotie afziet, maar de reglementen - in ieder geval het wedstrijdreglement
dat van toepassing was - kennen geen verplichting tot promoveren. De rechten die
voortvloeien uit kampioenschappen en de regels voor promotie en degradatie zijn niet te
omzeilen. Terecht niet, want op het veld hoort de strijd te worden beslist. Praktijken die
tegen het wedstrijdreglement ingaan kunnen door de CvB niet worden gesanctioneerd.
Het is ook ongewenst dat personen die men mag zien als vertegenwoordiger van een
bondsinstantie, uitlatingen doen die men zou kunnen interpreteren als een toezegging
waarvoor de reglementen geen ruimte bieden. De CvB verwijst naar de verkorte
uitspraken 14-00, 26-00 en 29-00.
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3. Een andere opvallende zaak kwam voort uit het staken van een wedstrijd. Bij de
behandeling van de betreffende zaak (08-00) bleek dat het staken niet aan een van beide
ploegen was toegerekend maar voor verantwoordelijkheid van de scheidsrechter kwam.
In zo'n geval vereist de redelUkheid dat de kosten van het overspelen van de wedstrUd
worden gedragen door de organiserende instantie.
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SPORTIEVE RESULTATEN VAN 1 JULI 1999 TlM 30 JUNI 2OOO

Nationale Teams

Het Nationale Oamesteam heefl hel afgelopen jaaÍ alleen een trainingsprogramma aÍgewerkt.

Nationale Rolstoelbasketball Team Heren

Nationale HeÍen Team
23.'1 1.1999 EKKW
27.'t't.1999 EKKW
30.1í.1999 EKKW
19.02.2000 0
23.02.2000 EKKW
26.02.2000 EKKW

Nationale Dames Team

03.07.1999
05.07.1999
06.07.1999
07.07.r999
08.07.1999
09.07.1999

04.07. t999
05.07.í999
06.07.1999
07.07.1999
08.07.1999
10.07.1999

o
o

02.04.2000 0

í6.04.2000 0

lsrael - Nederland
Nederland - Zweden
BosnièHezegovina - Ned.
Nederland - United Nations
Nederland - BulgaÍije
Finland - Nederland

9 0 - 6 t
61 -66
7 9 - 7 0
87 - 96 (All.Star Gala)
ó c - o o
8 6 - 8 3

74-42

ó o - c /
72-56
6 7 - 7 3
5 3 - 6 5

3 5 - 7 1
8 1  - 5 7
6 9 - 4 7
q 5 - Á í

74-62
4 5 - 6 0

z o - 5 ó
1 0 - 6 0
41 -21
15-48
í 8 - 3 4
40-37

6 5 - 5 4
4 0 - 6 5
6 0 - 4 8
52-48
48-54

43 - 100
9 3 - 5 6
73-62

6 0 - 5 9

7 4 - 7 7
6 7 - 5 7
8 0 - 5 8
42-58

6 5 - 4 í
c9 -  t z

J J - C à

EK Nederland - ltalië
ÉK OostenrÍk - Nederland
EK lsraël- Nederland
EK Nederland - Frankrijk
EK Spanje - Nederland
EK Nededand - Duitsland'10.07.1999 EK Engeland - Nederland 49 - 53

Augustus 1999. Roosevelt Cup in de VeÍenigde Staten (46 ptaats)
JaDan - Nederland
Nederland - USA
Nederland - Mexico
Canada - Nederland
Nederland - Australié
Nededand - USA

Nationale Rolstoelbasketball Team Dames
EK Nederland - Duitsland
EK Rusland - Nederland
EK Nederland - Engeland
EK Rusland - Nederland
EK Engeland - Nededand
EK Nederland - Ouitsland

HeÍèn Jeugd (selectie '82 en later)
04.08.1999 EKKW Belgiè - Nederland
05.08.1999 EKKW lerland - Nederland
06.08.1999 EKKW PoÍtugal-Nederland
07.08.1999 EKKW Turkije - Nederland
08.08.1999 EKKW Nedêrland - lJsland

Heren Jeugd (selectia '84 en latèr)
Blitz Toernooi (Voorschoten) 26-í2-99

Nederland - Antwerpen (Bel)
Nêderland - Druskininkai (Lit.)
Nederland - Prisma junioren

Nederland - Zwolle junioren
ToeÍnooi in Beauvais G7-8 mei 2000 (4'plaats)

O Nederland - Turkije
O Ned. - Bosniè Hezegovina
O NedeÍland - Frankruk
O Nederland - lJsland

20.05.2000 O Nederland - Canadians (ka)
20.05.2000 O Nederland - Canadians 0un)
Le Portel 10-11-12,iuni 2000 (54 plaats)

O Nederland - Slovenië
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O Nederland - Franse Sel. 33-46
O Nederland - Tsjechië 51 - 38
O Nederland - Slowakije 51 - 48

Dames Jeugd (selectie '82 en later)
'1 1.08.1999 EKKW Belgiè - Nederland 69-43
'12.08.1999 EKKW Frankriik - Nederland 65-30
'13.08.'1999 EKKW Roemenië - Nederland 86-65
14.08.1999 EKKW Oostenriik - Nederland 42-44

Dames Jeugd (selectie'84 en latêr)
01.06.2000 O Engeland - Nederland 21 -69
02.06.2000 O Engeland - Nederland 29-97
03.06.2000 O Engeland - Nederland 45 -77
04.06.2000 O Engeland - Nederland 38 - 75

Landelijke Competities

HeÍen Eredivisie
Eindstand Elite A
Ricoh Astronauts 32-52
Canoe Jeans 32-M
MPC Donar 32-38
The Landstede Hammers 32 - 28
BS Weert 32 - 36
lmagecentêr 32 - 36
Eindstand Elite B
Hans VerkeÍk keukens 32- 40
Gunco 32-36
Omniworld 32-34
Haaglanden Cobra's 32- 12
Kroon RenauluPrisma 32- 12
NUVADíenthe 32-6

Uilslagen Play-offs
Kwartfinale
Ricoh Astronauts - Gunco 66 - 47
Gunco - Ricoh Astronauts 62 - 69
The Landstede Hammers - BS Weert 93 - 80
BS Weert - The Landstede Hammers 78 - 80
MPC Donar - lmagecenter 74-72
lmagecenter - MPC Donar 80 - 65
MPC Donar - lmagecenter 76 - 85
Canoe Jeans - Hans Verkerk keukens 83 - 87
Hans Verkerk keukens - Canoe Jeans 67 - 65
Halve Finales
lmagecenter - Hans VeÍkerk keukens 79 -63
Hans Verkerk keukens - lmagecenter 72 -74
lmagecenter- Hans Verkerk keukens 79 -62
Ricoh astronauts - The landstede H. 71 - 64
The Landstede H. - Ricoh astronauts 62-74
Ricoh astronauts - The Landstede H. 6í - 59
Finale
Ricoh astronauts - lmagecenter 64 - 54
lmagecenteÍ - Ricoh aslronauts 58 -61
Ricoh astronauts - lmagecenler 84 - 68
lmagecenter - Ricoh astronauts 71 -64
Ricoh astronauts - lmagecenler 78 - 62 Ricoh AstÍonauts kampioen. NUVA "Dfenthe* degradeert.

Dames Eredivisie
Eindstand Elite A
NUVA 30-50
MPC Celeritudo 30 - 46
Perik Jumpers 30-44
Sneekhout Lions 30 - 44
Binnenland 30-24
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DÍ. Foots

Eindstand Elite B
Univenlio/Grasshop.
Filtech Five
Leiderdorp
Kroon RenauluPrisma
BV Hoofddorp

Uitslagen Play-offs
Halve Finales

30-24

28-32
28-28
2 8 - 1 8
28-6
2 8 - 4

MPC CeleÍitudo - Perik JumDers
Perik JumDers - MPC Celeritudo
MPC Celeritudo - Perik JumDers

78 - 75 (n.v.)
8 3 - 6 9

8 2 - 5 5
6 8 - 7 0

79-68
5 7 - 6 8
69 - 62. NUVA kampioen.

NUVA - Sneekhout Lions
Sneekhout Lions - NUVA
Finale
NUVA - MPC Celeritudo
MPC CeleÍitudo - NUVA
NUVA - MPC Celeritudo

Promotie Divisie Heren
VBC Akrides
Oe Groene Uilen
Ricoh AstÍonauts 2
MSV
BV Wyba
ASVU
Aris
Jumpers
AA Drink Sharks
PSV/AImonte
Blitz
Orca's
BaÍtel Data/EB
Springfietd/DHOM
Gunco 2
The Jugglers

Heren Eerste Divisie A
Red Giants
WGW
BCA'60
DunckeÍs
MPC Donar 2
AMVJ
Almelo Bouncers
BV Hoofddorp

Heren Eerste Divisiè B
Challengers
BC Markt
BS Leiden
StaÍÍen Attacus
Qady'73
Canoe Jeans 2
Black Eagles
Basketiers

Promotiewedstriiden
WGW - BC MarKt
BC Markt - WGW

!l9cEgg!=g9s!!!t9E!
CanoeJeans2-AMVJ
AMVJ - Canoe Jeans 2

3 0 - 4 8
30-44
30-44
30-40
3 0 - 3 8
3 0 - 3 6
30-34
3 0 - 3 2
3 0 - 3 0
3 0 - 2 8
3 0 - 2 8
30-20
30-20
3 0 - 2 0
3 0 - 1 2
29 - 4 SpringÍield/DHOM, Gunco 2 en The JuggleÍs zijn gedegradeerd.

2 8 - 5 0
28-40
2 8 - 3 6
28-34
28-24
28-20
28 - 't0

2 8 - 1 0

28-42
28-42
2 8 - 3 0
28 -28
z ó - z o
28-24
28-24
28-8

c 5 - c ,

70 - 68 Red Giants, ChallengeÍs en BC Markt promoveren.

8 3 - 6 0
63 - 72 AMVJ, Almelo Bouncers, BV Hoofddorp, Black Eagles en Basketiers

degraderen.
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Dames Eerste Divisie
Eindstand Elite A
Challengers 20 - 36
BV Lisse 20 -26
BC Shooteís 20 -22
BV Lely 20 -2o
Sneekhout Lions 2 20- 18
Niels Stensen 20-14
Orca's 20 - '14

Quo Vadis 20- l0

Eindstand Elite B
Jumpers
MPC Celeritudo 2
Gunco
Jahn ll
Vlissingen
De Groene Uilen
Basketiers

12-18
12-  14
12-  14
'12 - 12
12-12
1 2 - 1 2
12-2 Challengers kampioen.

Jongens Junioren
Eindstand Elite A
Hans Verkerk keukens 20 - 30
BS Weert 20 - 24
VBG Akrides 20 -22
ChaflengeÍs 2O-2O
Black Eagles 2O-2O
Blitr 20 - 18
Gunco 20-18
BC Shooters 2O-g

Eindsland Elite B
Adidas Canadians 20 - 36
Haaglanden Cobra's 20 - 32
MPC DonaÍ 20-26
Kroon RenauluPrisma 20 -20
Piranhas 20-14
DAS 20-12
BV Hoofddorp 20 - 12
AA DÍink Sharks 20 - 6

Uitslagen Play-offs
Halve Finales
Hans Verkerk keukens - Challengers
Challengers - Hans Veíkerk keukens
Hans Verkerk keukens - Challengers
BS WeeÍt - VBC AkÍides
VBC Akrides - BS Weert
BS WeeÍt - VBC Akrides
Finale
Hans Verkerk keukens - BS WeeÍt
BS Weerl - Hans Verkerk keukens

Meisjes Junioren
Eindstand Elite A
Univenlio/GÍasshop.
NUVA
BC Shooters
Perik Jumpers
Van Doesburg Shark.
Piranhas
Hoofddorp
Vlissingen

20-36
2 0 - 3 6
20-28
20-20
2 0 - 1 6
20-16
2 0 - 4
2 0 - 4

DAS, BV Hoofddorp en AA Drink Sharks degraderen.

7 5 - 6 3
61 -56
73 -71
7 3 - U
69-54
76-64

92-62
59 - 80 Hans Verkerk keukens kampioen.
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Eindstand Elite B
Leiderdorp
Kroon RenaulUPÍisma
Binnenland
Wyba
DAS
Orcá's
Twente lce Cubes

1 2 - 1 8
1 2 - 1 4
12-12
12 - '10
1 2 - 4

MJEKK Frohnleiten(Oos)
MJEKK CoÍk (lcr)

JJEKK Dublin (ler)
Mosa Jambes Namur- CD Da Povoa, Namen (B)
T71 Diddeleng Dudelange - Clube Amigos do Basq., Dudelange (Lux)
BBC Residence WalveÍdange - Santarem City ofthe World, WalÍerdange
llliabum Clube llhavo - KK Bosna Sarajevo, llhavo (Por)

voor heÍen clubteams: ECC=EuroDese Cuo voorVerklaring van de
heÍen clubteams Cup) ECK=Korac Cup voor heÍen clubteams; ECF=Europese Cup voor dames clubteams; ECR=
Ronchetti Cup voor dames clubteams; DEKKR=Dames EK KwaliÍikatie Ronde; HËKHF=EK Halve Finale HeÍen; D.EKF=Finale
EK Dames;DEKHF: Halve Finale Oames EK; HEKKR=Heren EK Kwalifikatie Ronde; EKF=Heren EK Finale; JEKK=Jongens
Junioren EK Kwalifikatieronde; JEKF=Jongens JunioÍen EK Finalei MJEKK=Meisjes Junioren EK KwaliÍicatieronde;
MKEKF=Meisjes Kadetten EK Finale; JKEKF=Jongens Kadetten EK Finale; JKEKK= Jongens Kadetten EK Kwaliticatieronde.

Final Four Meisjes Junioren
Halve Finales
NUVA - BC Shooters
Univentio/GÍasshop. - PeÍik Jumpers
3'/4' olaats
BC Shooters - Perik JumpeÍs
Finale
Univentio/Grasshoppers - NUVA

72-46
76-41

8 0 - 4 4

66-75 NUVA kampioen.

Henk van Ek
I 1-15/08/99
25-29t08t99
Sander Faassen
04-08/08/99
15/09/99 ECR
21109/99 ECR
23109/99 ECR
28109/99 ECC
Paul den HaÍiog
06Í0/99 ECR USO Mondeville - CD Da Povoa, Mondeville (Fr)
13í0/99 ECR Residence WalÍerdange - Sandra Gran Canada, Walferdange (Lux)
20í0199 ECK Heízogtel TÍier - Tork Telekom SC Ankara, Tíer (Dui)
02111199 ÊCC Elan Chalon -ApoelNicosia, Chalon sur Saone (Fr)
03í1/99 ECK Limoges CSP-Aerosoles Ovarense Ovar, Limoges (Fr)
'10/1íl99 ECR BCSS Namur-Tarbes Gespe Bigorre, Namen (B)
27n 1/99 DEKHF Denemarken - Roemenië, Kopenhagen
O7l1Z99 ECC W Region Wallonne G - AEK BC Atiens, Charleroi (B)
08/12l/99 ECK Sunair Oostende - Aris Thesseloniki. NieuwpooÉ (B)
14112,99 ECC Telekom gaskets Bann - UKJ Soba Basketball St.Polten, Bonn (Dui)
26/0200 HEKHF lJsland - Portugal, Reykjavik
Jan Chris Herweljer
15-24t07 t99 JKEKF Polzela (Slov)
15/09/99 ÉCK Telindus Mechelen - Basket SpaÍta Bertrange, Mechelen (B)
21109/99 ECC Haíibo London Towers - BC Split, Londen (Én9)
28/09/99 ECC BBC Okapi Aalst - Plannja Basket Lulea, Aalst (B)
29/09/99 ECF US Valenciennes Orchies - BK GambÍinus Bmo ZabovÍesky, Valenciennes
05/'10/99 ECC Porto Maia Banco Mello - Hercules BCSA Rubicon, Porto (Por)
06/'10/99 ECR CAB Levis Store - Waiti Bordeaux Basket, Funchal(Poo
03/'l1199 ECF BTV Gold Zack Wuppeíal - Pool Comense Como, WuppeÉal (Dui)
09í Í/99 ECF CJM BouÍges Basket - SCP Ruzomberok, Bourges (Fr)
10Í1199 ECR USO de Mondeville - Salamanca Halcon Viaies, Mondeville (Fr)
11/11/99 ECF US Valenciennes Olympic- Dynamo Moscow, Valenciennes (Fr)
24111199 HEKHF Engeland - Zwitserland, ShefÍeld
28-29111199 Natcup FIBA Nationscup: Frankrijk - TuÍkije (Orléans en Tours)
14112,99 ECC Pamesa Valencie - Arsenal Tula, Valencia (Sp)
15/1299 ECK Unicaja Malaga - Bipop Carire Pall.Regiana, Malaga (Sp)
l1101/00 ECC Telekom Baskets Bonn - Kinde. Pall.Bologna, Bonn (Oui)
12y01/00 ECR DJK Yellocals AschafÍenburg -Salamanca Halcon Viajes, Aschaffenburg
Mlchol ZegwaaÍd
15/09/99 ECK TSV BayeÍ Leverkusen - Baskêt Racing Club Luxemburg, Leverkusen (Dui)
2'l /09/99 ECK Sunair BCO NieuwpooÍt - BBC EEella EttelbÍuck, Nieuwpoon (B)
2209/99 ECK BrotheÍ Gent - ObeÍwart GunneÍs, Gent (B)
28/09/99 ECC W Region Wallonne - Honka Playboys Ry Espoo, Charleroi (B)
05/10/99 ECC llliabum Teka llhavo - Hoop Pekaes Pruszkow, llhavo (Por)
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06/10/99 ECK Aerosoles Ovarense Ovar - Limoges CSP, Ovar (Por)
12110199 ECC Tau Ceramica - llliabum Teka llhavo, Vitoria (Sp)
13í0/99 ECK Cademont Girona -Olympiques d'Antibes, Girona (Sp)
19/10/99 ECC Haribo London Towers - BBC OkapiAalst, Londen (Eng)
0211/99 ECK Sunair Oostende - Le Mans SaÍthe Basket, NieuwpooÍt (B)
09/11/99 ECC SkylineÍs FÍankfurt - Radnicki Jugopetrol Beograd, Frankfurt (Dui)
10/11/99 ECK Herzogtel Trier - HKK EÍonet Brotnjo Citluk, Trier (Dui)
01/1299 HEKHF Belgiè - Oekralhe, Roeselare
08/1299 ECR Usode Mondeville -WgC PoÍt MK Banja Luka, Mondeville (Fr)
Édward de Jager
05/10/99 ECC BBC OkapiAalst - BC Split, Aalst (B)
06/'10/99 ECK Brother Gent - Casademont Girona, Gent (B)
0211/99 ECC Plannja Basket Lulea - Adecco Milano, Lulea (Zwe)
10/11/99 ECM AsvelLyon Villeuóanne - Olympiakos Piraeus, Villeurbanne (Fr)
17l11/99 ECK Le Mans Saíhe Basket - Adecco Estud.Maddd. Le Mans (Fr)
4-6/08/00 JKEKK Guadalajara (Sp)
Piet Leegwater
30/09/99 ECM FCBarc€lona-Unit.ColorsBenetton,/Treviso,Barcelona(Sp)
05Í 0/99 ECC Tau Ceramica - PSG Racing Basket,Vitoria (Sp)
06í 0/99 ECK Baloncesto Fuenlabrada - Telindus Antwerpen, Fuenlabrada (Sp)
07/10/99 ECM Real Madrid Teka - Alba Berlin, Madrid (Sp)
13/10/99 ECC PSG Racing Basket - BC Godel Rabotnicki Skop.ie, Parijs
03/11/99 ECK BC Near East Klim.Alhens - Pinar Karsiyaka lsmir, Athen (Gri)
04/'11199 ECM Panathinaikos Athens - Zalgiris Kaunas, Athene (Gri)
10Í1199 ECK Telindus AntweÍpen - Limoges CSP, Mechelen (B)
'16/11/99 ÊCC KK ZadaÍ- Pamesa Valencia, ZadaÍ (Kro)
17111/99 ECC BC Split - BBC OkapiAalst, Split (KÍo)
18/11199 ECM KK Cibona VIP Zagreb - Élan Bearnais Pau OÍhtez, Zagreb (Kro)
15Í299 ECK Sluc Nancy Basket - CSCA Ukrtatnafta Kiev, Nancy (FÍ)
16/12199 ECM Asvel Lyon VilleuóannE - Maccabi Elite Tel Aviv, Viileurbanne (Fr)
1201l00 ECM FC Barcelona - Tofas SC Bursa, Barcelona (Sp)
13/01/00 ECM Real Madrid Teka - Red Star Belgrado, Madrld (Sp)
09/0200 ECM Varese Rooslers - Efes Pilsen lstanbul, Varese (lt)
23/0200 HEKHF PoÍtugal- Belgiè, Fundao (Por)
29/02100 ECM FC Barcelona - UlkeÍ SC lstanbul, Barcelona (Sp)
01/03/00 ECK Unicaja Malaga - Adecco Estud.Madrid, Malaga (Sp)
0203/00 ECM Real MadÍid Teka - Asvel Lyon Villeurbanne, Madrid (Sp)
08/03/00 ÊCK Limoges CSP - CB Casademont Girona, Limoges (FÍ)
09/03/00 ÉCF CJM Bourges gasket - Mizo PecsiVSK Pecs, Bourges (Fr)
2'l103/00 EcM Panathinaikos Athens - KK Cibona VIP Zagreb, Athene (Gr)
23103/00 ÉCM Winnington Group Bologna - Maccabi Elite Tel Aviv, Bologna (lt)
14-23lO7lOO JJEKF Zadar, Kroatié
Cor Onrust
14109/99 ECK H.VeÍkerk Keukens - Clube Amigos do Basq.Funchal, Den Heldêr
15/09/99 ECR NUVA - BCSS Namur, Den Helder
Bob Woudstfa
2209/99 ECK MPC Donar - Vacallo Win BT Lugano, Groningen
1210/99 ECC Telekom Baskets Bonn - SlovakofaÍma Pezinok, Bonn (Dui)
0zl1199 Ecc W Region Wallonne - Hapoel Soda Club Jerusalem, charleroi (B)
10í l/99 ECK CAB Madeira Funchal- Le Mans Sarthe Basket, Funchal (Por)
16/11/99 ECK Sunair Oostende - CAB MadeiÍa Funchal, Nieuwpoort (B)
17Í1199 ECK BrotherGent- Olympique d'Antibes, Gent (B)
07112199 ECC Haribo London Towers - Dariissafaka SK lstanbul, Londen (Éng)
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NBB RELATIES

Behalve met eigen clubs, bolwerken en rayons onderhoudt de NBB vanuit Bunnik relaties met tal van
instanties uit sport, overheid, bedrijfsleven en media in binnen- en buitenland en gaat er waar mogelijk
samenwerkingsverbanden aan. Hieronder een ovezicht.

AA-Drink Holland SDoÍt océ
Action Work IBM Nederland Offermans Design
Adidas lndoor SDoÍtcentrum Eindhoven PGGM
Advisie IWBF Price Waterhouse Coopers
Ahoy Rolterdam Interprovinciaal Overleg Sport Princess Sport
AhÍend BV Interstroom Provinciale Sportraden
Almada ISL Ricoh EuroDe
ANP Jeugd in beweging Schelde Intemational
Avios Aóozorg Katholieke Universiteit BÍabant SENA
BLG Hypotheken KBBB Showbizz NL
BMC Group KLM Sijtsma Groep
Bond v. werknemers in de sport KNHB Smulders, Tilmans & Partners
Brouwer Media KNKV Soaak & Wolzak
BUVA Sport BV KNWV Sponsor Company
Cadans KVLO Sportcentrum Maaspoort
Canal + KPMG Sport Companions
CIS Landeliike ContactÍaad Sport Consult Intêrnational
Comilé Intem.de MiniBasketball MB Sport Promotion Sport Intemational
De Lotto MinisteÍie van VWS Sportfonds Leo van der Kar
Oiopter MTE Stg. Fair play
DoCoNed Mueller @serve Stg. Holland Basketball Week
Dr. Pepper Nationaal Fonds Sporl Stg. Huisvesling Bondsbureau
Eilers Sporl Gehandicapten Stg. Promotie Gehandicapten-
Endemol SpoÍts Nationaal lnstituut SpoÍt sport Nederland
Eneco Gezondheidszorg Stg. RotteÍdam Topsport
Evangelische Omroep Nationaal Sportmuseum Sydney Organising Committee
Euro BasketballTours Nationale Federatie voor íorthe Olympic Games
Euopaische Academie des Werkers in de Sport Topsport Marketing Group

SpoÍts Nationale Sportbibliolheek Topsport Noord-Nederland
FEB Nationale SDorlbonden UPC
FIBA NBA Vada Grafische Producties
Fox Video NBA Europe Vereniging van Nededandse
Fundacion Pedro Ferandiz NS Paoendal Gemeenten
Gemeentê Almere NEBAS Weekbladpers TÍdschriflen
Gemeente Amslerdam NeCeDo WOS
Gemeente Eindhoven Nederlandse BasketballTop WNBA
Gemeente Enschede NHV World Association oÍ Basketball
Gemeente Leeuwarden NJHC Coaches
Gemeente Rotlerdam NOC'NSF WisseoMowiê
Gemeenle Utrecht NOS www.basketball.vuurwerk.nl
Gruben/Halfmouw NOS Teletekst
Het Urkerland OAD-Sportreizen
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LIJST VAN AFKORTINGEN

ALO Academie Lichamelijke Opvoeding
AV Algemene Vergadering
BCA Bonds Commissie Automatisering
BCO Bonds Commissie Opleidingen
BIMS Bureau Internationale Militaire Sport
BRC Bonds Reglementen Commissie
BSC Bonds Scheidsrechter Commissie
BWS Bond voor Werknemers in de Sport
BWZ Bonds Commissie Wedstrijdzaken
CvB Commissie van Beroep
DB Dagelijks Bestuur
FC Financiële Commissie
FTB Face the Basket
FEB Federatie Eredivisie Basketball (Heren)
FIBA Fédération lnternationale de Basketball
GAISF General Association of lnternational Sports Federation
HBW Holland Basketball Week
IOC Internationaal Olympisch Comité
IOS Interprovinciaal Overleg Sportraden
IWBF lnternationalWheelchairBasketballFederation
JIB Jeugd in Beweging
KUB Katholieke Universiteit Brabant
KVLO Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding
LC Landelijke Contactraad
NBA National Basketball Association
NBB Nederlandse Basketball Bond
NBT Nederlandse Basketball Too
NEBAS Nederlandse Bond voor Aangepaste Sporten
NFWS Nationale Federatie voor Werkgevers in de Sport
NISB Nederlands lnstituut voor Sport en Bewegen
NJK Nationale Jeugd Kampioenschappen
NJP Nationaal Jeugd Plan
NOC.NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie

Stichting de Nationale Sporttotalisator
Sport Technisch Kader
Totaal Bestuur
Tucht en Geschillen Commissie
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Women's National Basketball Association
Werkgevers Organisatie in de Sport

SNS
STK
TB
TGC
VNG
VWS
WNBA
WOS
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ADRESSE'V

NBB Bondsbureau
Runnenburg 12
Posbus í24
3980 CC Bunnik
Telefoon: 030S566500
Fax: 030€563258
E-Mail: info@rbb.basketball.nl

NBB Rayon Noord
OosteÍhamÍiklaan '171
Poslbus 60023
9703 BA Gronlngen
Telefoon: 05G5718121
Fa,( 05$57í6893
Fmail: ravonnooÍd(Abasketboll.nl

NBB Rayon Oost
Apeldoomseweg 52-O{
6814 BM Arnhem
T€lefoon: 02H461688
F8,( 02H461686
E-mail: rwonoosÊíabsskclball.nl

NBB Rayon West
Ravên$,vade t0 bi3
3439 LD Nieuwegein
Telefoon: 03G2805'151
Fo( 030-28033Í19
E-mail: in@west-boskerball.ol

NBB Rayon NooÍd-Holland
WijkenfleeÍweg 51
1948 NT BeveÍwiJk
ÍeleÍoon: O251-27U'17
Fex &51-273752
E{iall: nbb.nhAdunknl

NBB Rayoír Zuld
Meralhonloop 1
Postbus 3192
5203 DD Den Bosoh
Tel€fton: 073€.1Ín222
Foc 073€429866
E-mall: raloÍErid@bsskctbsll.nl
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