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VOORWOORD

Dit seizoen heeft de interne bondsorganisatie veel van onze ti jd en

energie gevergd. Er t rad een nieuw bondsbestuur aan, het informat i -

ser ingsproject  bracht ondermeer nieuwe programmatuur voort ,  er

kwam overeenstemming over de uitbesteding van de heren eredivisie

kompet i t ie en vis ie is ontwikkeld ten aanzien van f inancieel  beleid

en arbi t ragebeleid.

De NBB manifesteerde zich ook nadrukkel i jk  op het ( inter)nat ionale

niveau via sportieve prestaties, evenementen en vertegenwoordigin-

gen in FIBA en IWBF. Vooral  in het oog spr ingen de 1e Hol land

Basketball Week te Rotterdam, het EK-kwalif icatietoernooi dames te

Almere en de voorbereidende werkzaamheden voor het 'dubbel-EK'

rolstoelbasketball te Roermond. De beste sportieve prestatie kwam

dit  seizoen op naam van het nat ionale rolstoelbasketbal l team heren,

dat t i jdens het WK-1998 te Sydney glansrijk de tweede plaats vero-

verde. Onze nat ionale seniorenteams en clubteams bi j  de val iden

hebben de aanslui t ing met de top nog niet  bereikt ,  maar de

opwaartse trend is waarneembaar. De start dit seizoen van het 'pros-

pect team' te Almere als team in de heren erediv is ie kan daaraan een

belang ri jke bijd rage leveren.

De NBB boekte voor het tweede achtereenvolgende jaar een leden-

winst ,  vooral  in de categor ie mini 's .  Het is in de sportwereld inmid-

dels een tamel i jk  uniek fe i t  dat  een teamsportbond groei t .  Die

opgaande l i jn moeten we met onze verenigingen en rayons nu vast

houden. Ledenzorg en verenigingsondersteuning verdienen een toe-

nemende aandacht.  Ons meerjarenbeleid breedtesport  en ta lentont-

wikkel ing geeft  daar -  ook naar de mening van onze subsidiever-

strekkers \ANS en NOCNSF - alle handvatten voor.

De NBB wi l  de komende jaren de bondsorganisat ie verder aanpassen

en het verenigingskader versterken. Verder wordt  beooqd een impuls

te geven aan het jeugdbasketbal l .

Wi j  s lu i ten af  met onze dank en waarder ing ui t  te spreken in de

r icht ing van onze vr i jwi l l igers en beroepskrachten voor hun goede

inbreng en de getoonde inzet.

Cees Free

voorzitter

Peter Notten,

directeur.
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district Noord-Hol land-Noord

2101 VA Heemstede \
Telefoon: 023 528 07 20 \

RAYON NOORD-HOLIÁND
Lommerhof 13
1702W Heerhugowaard
Telefoon: 072 571 25 83

RAYON NOORD

RAYON OOST

RAYON NOORD-HOLLAND

RAYON WEST

p/a Violenstraat 39 \
1782 KA Den Helder \
Telefoon: 0233 61 44 46 

\

district Amsterdam \
Burgerweeshuispad 66 \
1076 EP Amsterdam \
Telefoon: 020 6750462 \

district Haarlem \

p/a H. de Keyserlaan O \ \.

.Q

NBB
Nederlandse Basketball Bond
Runnenburg l2
Postbus 124
3980 CC Bunnik
Telefoon: 030 656 65 00
Fax:030 656 32 58

De provincies Drenthe, Friesland, Groningen, met uitzondering van het gebied rond
Meppel

De provincies Gelderland, Overíjssel, alsmede de gebieden rond Meppel, Veenendaal,
Oostelijk Flevoland

De provincie Noord-Holland, met uitzondering van het Gooi, doch met inbegrip van het
gebied rond Lisse Zuideli jk Flevoland, met uitzondering van Almere

De provincies Utrecht, Zuid-Holland alsmede Almere en het Gooi, doch met uitzondering
van Het gebied rond Lisse

De provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland

RAYON NOORD O
Postbus 60023
9703 BA Groningen
Telefoon:050 57 18 2t
Fax:050 571 68 93
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bl RAYON OOST
Apeldoornseweg 52-54
6814 BM Arnhem
Telefoon:026 446 16 88
Fax:026 446 16 86

Ravenswade 54bis
3439 LD Nieuwegein
Telefoon:030 280 51 5
Fax: 030 280 33 39

o
RAYON ZUID
Marathonloop 1
Postbus 3192
5203 DD's Hertogenbosch
Telefoon: 073 643 02 22
ax:073.JL42 98 66

RAYON ZUID







M ISSIE
De NBB heeft  z ich in de jaren negent ig omgevormd tot  een

meer ondernemende en klantger ichte sportorganisat ie met

als beleidsmotto 'cont inurtei t ' ,  'kwal i te i t ' ,  'service'  en 'ef f i -

c iency' .  De missie van de bond is als volgt  geformuleerd:

"De Nederlandse Basketbal l  Bond wi l  de geëigende

organisat ie z i jn die de zorg op zich neemt om voorwaar-

den te (doen) real iseren, die nodig z i jn om zoveel  mogel i jk

inwoners  van Neder land -  a l  dan n ie t  b innen en ig

georganiseerd verband -  opt imaal te voorzien in hun

behoeften op het terrein van de basketbal lsport"

Hiertoe is geïntegreerd meerjarenbeleid geformuleerd en

wordt zoveel  mogel i jk  een projectmat ige aanpak gehan-

teerd door beroepskrachten, i .s.m. vr i jwi l l igers en/of  derden.

Daar waar gesproken wordt van basketbal l  wordt  tevens

i n beg repen rolstoel basketba I l.

KERNTAKEN
De kerntaken zi jn binnen de bondsorganisat ie bediscus-

sieerd en op basis daarvan als volgt  benoemd:

kaderondersteuning, d.w.z.  versterking van de kwal i te i t

van de NBB-infrastructuur t .b.v.  de cont inul ' te i t  ( incl .

i  nformat iser i  ng,  desku nd ig heidsbevorder i  ng,  vr i jwi  I  I  i  gers

beleid)

basketbal l  'op maat ' :  productontwikkel ing en - innovat ie

(kwal i te i t ) ,  opt imal iseren van het aanbod van producten

en diensten, marktger ichte kompet i t ie,  basket-bal lpromo-

t ie,  organisat ie/exploi tat ie van act iv i te i ten en producten.

ledenzorg,  het voeren van een serviceger icht  beleid naar

leden,  be langs te l lenden,  med ia ,  ledenwerv ing ,  ledenb in-

ding, (commerciële) d ienstver lening.

BELEI DSACCENTEN
Ti jdens de najaarsvergader ing op 21 november 1998 koos

de NBB voor  de  vo lgende speerpunten :

o lmplementat ie van f inancieel  beleid dat door dezel fde

vergader ing aan de hand van een bestuursnot i t ie is

vastgesteld.  De ui twerking is inmiddels ter  hand genomen

en zal  z ichtbaar worden vanaf de presentat ie van de

begrot ing 2000.

o lmplementat ie van beleid t .a.v.  arbi t rage aan de hand van

de in juni  1998 vastgestelde meerjarenbeleidsnota

Arbi t rage als logische partner i  Daartoe worden enkele

onderdelen ui t  deze not i t ie in projectvorm in het najaar

1999 opgepakt.
.  Verenigingsondersteuning, met name ledengroei  door

ledenbehoud,  waar in  de  in t roduc t ie  vanaf  me i  1998 van

de BasketballCard centraal staat. Geconstateerd wordt

een ledentoename, echter doordat er meer mini-basket-

bal lers bi jkomen dan het seniorental  vermindert .

o Ui tbesteden van de exploi tat ierechten van de heren ere-

div is ie kompet i t ie.  De onderhandel ingen daaromtrent met

de FEB (Federat ie Erediv is ie Basketbal lc lubs) z i jn medio

1999 afgerond en neergelegd in een samenwerkingsover-

eenkomst.  Momenteel  wordt  gewerkt  aan het wedstr i jd-

reglement en het vergunningensysteem.

o Voorbereiding en implementat ie van een informat ise-

r ingsproject  i .s .m. de verenigingen en de vi j f  NBB-rayons

ter versterking van de interne infrastructuur.  De ISS-pro-

grammatuur voor leden- en wedstr i jdadministrat ie is ont-

wikkeld en per ju l i  1999 start  de implementat iefase. Het

l igt  in de bedoel ing dat de kompet i t ies 1999/2000 reeds

vo l led ig  op  he t  n ieuwe pakket  d raa ien .
.  lnr icht ing/opzet vr i jwi l l igersbeleid binnen de bondsorga-

nisat ie.  De gedachten hieromtrent z i jn inmiddels in grote

l i jnen bepaald,  maar de formuler ing van het beleid zal

eerst  in 1999/2000 gestal te kunnen kr i jgen.

o Europees Kampioenschap rolstoelbasketbal l  dames en

heren. Di t  evenement -dat tevens geldt  a ls Europees

kwal i f icat ietoernooi  voor de Paralympics 2000 -  v indt

van 1  t im 10  ju l i  1999 p laa ts  te  Roermond.  De inmidde ls

verkregen medewerking en f inanciële ondersteuning

rechtvaardigt  het  vertrouwen in een goed 'dubbel-EKi

Verder is de her inr icht ing van de bondsorganisat ie,  met

name de relat ie bondsbestuur en rayonale besturen, alsme-

de de relat ie bondsbestuur en bureau, een volgende fase

terecht gekomen. De informat iecommissie presenteerde aan

de ledenvergader ing op 21 november 1998 een geheel

nieuw bondsbestuur. Voorts heeft de werkgroep
'Door l ichten van de bondsorganisat ie haar eindrapportage

ui tgebracht aan de hand waaryan het bondsbestuur in het

n4aar van 1999 verdere besl issingen zal  nemen.
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ederlandse haskctball bond

TIJDBESTEDING AAN SPORT
Sporters in Nederland tussen 12 en 79 jaar besteden

gemiddeld 3,4 uur aan sport (incl. reisti jd). Dat is 2olo van

de beschikbare ti jd, oftewel 7,5olo van de beschikbare hoe-

veelheid vri je t i jd, nauwelijks verschil lend t.o.v. 1985.

In de per iode 1979-1995 hebben al le teamsporten aan

marktaandeel verloren ten gunste van activiteiten als aero-

bics/fitness, wandelen, zwemmen, fietsen en tennis, voor-

namel i jk  a ls gevolg van de hogere deelname van personen

vanaf 35 jaar.  Het marktaandeel  voor basketbal l  daal t  daar-

bij van 1,80/o naar circa 1,50/o in 1983, stabil iseert daarna en

mag zich de laatste jaren t /m 1995 -  en vanaf 1998

opnieuw - verheugen in een l ichte st i jg ing.  Met name bi j

basketballbeoefening door vrouwen zien we een terugval,

terwij l het algemene beeld juist is dat de man-vrouwverde-

l ing bi j  sportbeoefening inmiddels gel i jk  is  getrokken (Bron:

scn AVO 1e7e-1ees).

Marktaandeel basketball in sportbeoefening in NL

sportdeelname in NL

1979  1983  1987  1991  1995

o/o algemeen 59 66 65
o/o mannen 62 69 67
o/o vrouwen 56 63 64

categorieën juist marktaandeel wint. Ook hier valt de sti jging

in de jaren negentig op. Basketball kent na de vecht- en

verdedigingssporten (18 jaad de laagste gemiddelde leefti jd

van beoefenaren, namel i jk  19 jaar.

Het absolute aantal basketball beoefenaren neemt toe,

maar relatief neemt de marktpositie van de verenigingen.

Van al le basketbal lers is2Tolo l id van een NBB-vereniging.

Tien jaar geleden was dat nog 400/0. Volgens deze onder-

zoeksgegevens zou het aantal basketballbeoefenaren in ons

land circa 170.000 bedragen, geli jk aan het aantal hockey-

ers bijvoorbeeld (80oio in verenigingsverband). Basketball is

in clubparticipatie veruit de laagst scorende teamsport na

a ch te ree nvo I ge ns h ockey (800/o), ko rfba | (7 3olo), voetba I

(680/o), handbal (640/o), volleybal (47olo), zaalvoetbal (+3olo),

honkbal (lgolo).

Hier laat  z ich mogel i jk  de invloed van de opkomst van het

pleintjesbasketball zien; dat leidt weliswaar tot meer bas-

ketballbeoefening maar niet tot binding aan een vereni-

ging. Dat di t  a l les te maken heeft  met het aanbod van de

basketballclubs bli jkt uit de sti jging van het percentage

NBB-leden dat deelneemt aan kompet i t ie en training, van

800/o naar 960/o ! Geen sportaanbod is zo kompetit iegericht

als dat van basketballclubs. Volgers zijn: handbal en voetbal

(elk 950/o), hockey (940/o), korfbal en honkbal (elk 900/o),

zaalvoetbal en volleybal (e+olo).

Bovenstaande onderzoeksresultaten rechtvaardigen de stel-

l ing dat basketbal l  in ons land een grote groeipotent ie

heeft ,  mits verenigingen er met hun aanbod voldoende op

weten in te spelen. Tevens wordt hier ondenteuning gevon-

den voor init iatieven als dat van de BasketballCard.

SCHOLIERENSPORT
Basketball is de populairste sport onder de vaderlandse

schooljeugd. Dat is het opvallende resultaat van een groot-

schal ig jongerenonderzoek, waarvan het veldwerk in apr i l ,

mei en juni 1994 heeft plaatsgevonden onder 2.400jonge-

ren 13+ (+8olo jongens, 520/o meisjes). Als redenen om mee

te doen met schoolsport worden met name gezell igheid

( leuk) en de omgang met de medeleer l ingen op een andere

wi jze dan binnen de school  genoemd. Als redenen om niet

mee te doen, noemt men met name ziekte/blessures, saai-

heid, slechte organisatie, tussentijds wachten en het feit

dat men liever vri j is en wat anders doet. 0p scholen waar

geen sportdagen worden gehouden (Zloto) blrlkt het animo

voor sporten lager te zijn dan op scholen waar reeds een

o/o basketball
o/o mannen
o/o vrouwen

1 , 8  1 , 6  1 , 5
2,2 2,1 2,0
1 , 3  1 , 1  1 , 1

66

67

6s

1 ,4

1 , 8

1 , 1

65

65

65

1 , 5

2,0

0.9

oio leeftijdsklasse bij basketball

6 -11  1

12-17 6

18-24 4

25-34 1

35+ 0

gem. leeftijd basketb.

1 9  2 0  1 9  2 1  1 9

o/o NBB-basketballers

33 40 40 36 27

o/o kompetitieballen

80 93 92 87 96

Bron:Trendanalyse sport,  KUB 1998

De verdel ing naar leeft i jdsklasse bevestigt dat basketbal l

een u i tgesproken jeugdspor t  is  en door  de jaren heen in  d ie

1 1 2

7 7 1 0

4 3 3

1 1 1

0 0 0



1 .

2.

3.

4.

sportaanbod is: onbekend maakt onbemind.

Uit de antwoorden op de vraag naar de populairste sporten

valt de volgende top-20 te maken:

basketball 44olo

voetbal

volleybal

fitness 360/o

5. zwemmen 34olo

6. honkbal 310/o

7. vechtsporten 23olo

8. tafeltennis 20olo

9. hockey 190/o

10. atletiek 180/o

11. touwtrekken 1 6o/o

12. handbal 130/o

13. wielrennen 100/o

14. schermen 9o/o

15. tennis 5o/o

16. watenport 3o/o

17. badminton 3o/o

18. aerobics 3o/o

19. paardrijden 2olo

20. anders

Uit onderzoek van de gemeente Arnhem blijkt dat basketball

behoort tot de sporten die het meest in trek zijn.

Veldvoetbal, zwemmen, aerobic/fitnes en tennis gaan bas-

ketball daar voor; tafeltennis, trimmen/joggen, badminton

en zaalvoetbal volgen. Zeventig procent sport met enige

regelmaat buiten schoolt[d;vier procent doet helemaal

niets aan sport.

De belangr'tjkste reden die Arnhemse scholieren opgeven

om met een sport te stoppen zijn: 'geen zin meer' en 'een

slechte sfeer'. Het argument dat een sport te duur is komt

pas op de derde plaats (Gelderlander I september 1997).

GEVOLGEN 24-UURS ECONOMIE
In het kader van de discusie over gevolgen van de 24-uurs

economie voor de samenleving heeft N0CNSF de KU

Brabant ingeschakeld om hiernaar onderzoek te verrichten

voor de sport. De conclusie luidt dat flexibilisering van de

arbeid voor de georganiseerde sport beperkte gevolgen

heeft. Er doen zich echter problemen voor bij basketballers

die te maken hebben met onregelmatige werkt'tjden, weinig

zeggenschap hebben over de arbeidstijden (b.v. kunnen ruilen)

en steeds op korte termijn uitsluitsel krijgen over die

arbeidstijden. Daarnaast ondervinden mensen die te maken

hebben met arbeid op gespreide t'rjden, beperkingen in hun

sportdeelname.

Basketballverenigingen moeten zich realiseren dat er toch

al sprake lijkt van een teruglopende belangstelling voor het

deelnemen aan langdurige kompetities, hetgeen door dit

soort ontwikkelingen alleen nog maar versterkt wordt. Met

het sport- en kompetitieaanbod en overige aanbiedingsvor-

men wordt basketballclubs geadviseerd in te spelen op

nieuwe wensen en behoeften van sporters.

ONTWI KKELI NGEN N BB-LEDEN BESTAN D
Net als vorig jaar is het ledental van de NBB gestegen en

wel met 4,1olo. Deze sti jging is voornamelijk te danken aan

een enorme toename van het aantal mini's. Was er vorig

jaar nog sprake van een toename van l2olobij de mini's, dit

jaar is deze toename b'rjna verdriedubbeld tot 34,401o.

43olo

41olo

Seizoen Leden 'verschil'

1989/1990 + 1760

1990/1991 -  4

1991/1992 +  788

1992/1993 +  2815

1993/1994 + 1520

1994/1995 -  784

1995/1996 - 2537

1996/1997 - 3220

1997/1998 +  2515

199S/1999 + 1882

'verschil' in percentage

+4olo

+1.80/o

+6,30/o

+3,2olo
-1,60/o

- 5,30/o
- Tolo

+60/o

+4,2olo

o/o

+ 4,9
-19.2

- 9,6

+ 4,8

+29,6

+100

ln tegenstelling tot vorig jaar zijn het dit jaar vooral de

heren die het grootste deel van de ledenwinst voor hun

rekening nemen. 0p het totaal aantal heren werd dit jaar

Senioren

Junioren

Kadetten

Aspiranten

Mini 's

BB card

e7le8 e8/ee +l-
18.792 19.716 + 924

6.s72 5.309 -1.263

5.797 5.2N - 557

5.723 5.995 + 272

7.980 10.339 +2.359

- 320 + 320



een winst  geboekt van 5,80/o terwi j l  b i j  de dames een toe-

name van 3 ,30 /o  i s  vas tges te ld .  In  Rayon Noord  z i jn  re la t ie f

de  meeste  leden b i jgekomen.  B i j  de  heren is  da t  een w ins t

van 9,60/o geboekt en bi j  de dames een winst  van 13,201o

Rayon

Noord

West

N H

Z u i d

0ost
. lnc lus ie f  320

Totaa l  + / -  ge/Sg Man Vrouw

+ 3,50/o + 4olo + 2,5olo

+ 4,1olo + 6,60/o - 2,2olo

+ 3,7olo + 5,7olo - 0,90/o

+ 3,7olo + 4,1olo + 3,30/o

+ 3o/o + 2,9olo + 3,30/o

Baske tba l l  Ca rd  houde rs

In  de  ja ren  zevent ig ,  toen in  ons  land ve le  spor tha l len

gebouwd z i jn ,  i s  de  NBB gegroe id  van '10 .000 naar  ru im

40.000 leden. Vanaf 1980 stokte die groei .  Tussen 1984 en

I989 ver toont  de  NBB- ledenontw ikke l ing  ze l fs  een l i ch te

d a l i n g .  S i n d s  1 9 8 9  z i e n  w e  w e e r  e e n  l e d e n t o e n a m e  v a n

42.000 naar  49 .000 leden in  1994.  Vervo lgens  s tab i l i seer t  d i t

aanta l  mede dankz i j  de  dee lnenrers  aan de  Peps i  P lay  Of fs .

Daarna daa l t  he t  ledenaanta l .  In  he t  se izoen 1996/1997 z i ln

plannen ontwikkeld voor wat betref t  ledenzorg ef l  Ve íe f i r -

g ingsserv ice .  In  he t  a fge lopen se izoen z i jn  deze p lannen u i t -

gewerk t  en  zo  werd  in  me i  1998 b i j voorbee ld  de  Basketba l l

Card  ge in t roduceerd ,  waanïee  ook  n ie t - leden van de  ac t iv i -

te i ten  van de  NBB kunnen meeoro f i te ren .

D i t  jaar  no teren  we een record-aanta l  m in i ' s .  Zowel  in

abso lu te  a ls  re la t ieve  z in  word t  he t  record  van vor ig  jaar

over t ro f fen .  De min i ' s  nemen de toename van he t  NBB

ledenta l  voor  haar  reken ing .  Het  aanta l  sen io ren  s tab i l i seer t

en  he t  aanta l  jeugd leden neemt  a f .

0p  deze en  vo lgende pag ina 's  word t  v ia  een aanta l  tabe l len

inz ich t  gegeven in  he t  NBB- ledenbestand.

9



LEDENOPBOUW PER 30 JUNI 1999

Rayon Sen ioren  Jun io ren Kadetten Aspiranten M i n i ' s BB Card Totaal  Bestuur

Vereniqinq

Noord
r  M a n

o Vrouw

1.3 ' , t6

591

438

123

432

1 8 5

461

l B B

BO2

1 8 6

3.449

1 . 2 7 3

1 7 8

7 7

Subtotaa I 1.907 561 617 649 9BB 4.722 255

N-Hol land

o  M a n

o Vrouw

3.006

1.480

597

256

556

227

697 1 .241

285 350

6.097

2.598

6B

45

Subtotaal 4.486 Bs3 783 982 1.591 8.695 1 1 3

West
o  M a n

o Vrouw

3.885

1 . 7  4 6

1 . 1 2 1

436

1.102

450

1.327 2 .671

491 601

1 0 . 1 0 6

3.724

360

162

Subtotaal 5 .631 1 . 5 5 7 1.552 1 . 8 1 8  3 . 2 7 2 13.830 522

0ost
o  M a n

r Vrouw

2.259

968

669

273

655

267

7 2 9  1 . 3 1 5

297 371

s.626

2 . 1 7 6

2 7 7

140

Subtotaa I 3.227 942 922 1 . 0 2 8  1 . 6 8 6 7.803 417

Zuid
o  M a n

o Vrouw

3 ] 2 4

1 . 2 7 6

977

4 1 9

970

396

1.125 2 .182

395 620

8.378

3 . 1  0 6

323

1 6 9

Subtotaal 4.400 1 . 3 9 6 1 . 3 6 6 1.520 2.802 11.484 492

BB Card

o  M a n

o Vrouw

1 9 0

132

Subtotaal
o  M a n

o Vrouw

13.590

6.061

3.802

1.507

3 . 7 1 5

1 . 5 2 5

4.399 8.211

1.656 2 .128

Totaal 1 9 . 7 1  6 5.309 5.240 5.995 10.339 320 46.856 1 . 7 9 9

Aanta l  c lubs Ledenbestand per  30  jun i  1999

t v i l n t s Totaal

N - H o l l a n d

Totaal

BB Card

46.856
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rang spor t  1996/1997
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TELEVISIE
Basketbal l  is  in Europa -  na voetbal  -  de aantrekkel i jkste

sport op TV.Voetbal is met afstand de aantrekkeli jkste tele-

v is iesport ,  gevolgd door achtereenvolgens: Formulel ,  ten-

nis,  at let iek,  boksen, basketbal l ,  wielrennen en skiën. Voor

Nederland beci j ferde TSM de rangorde van ki jkt i jd naar

sporten. De ki jkt i jd wordt  bepaald door de TV-minuten te

vermenigvuldigen met het percentage ki jkdichtheid.  TSM

geeft  het  volgende beeld:

Onderstaande schema geeft  een overzicht  van het aantal

uren dat de N0S besteed heeft  aan de verschi l lende sporten.

Er  word t  een ondersche id  gemaakt  tussen b inne landse en

bui tenlandse verslagen en achtergrond reportages.

Basketbal l  komt hierbi j  op een zesde plaats.  In het schema

zi jn voetbal ,  schaatsen en tennis bui ten beschouwing

ge la ten .

Overzicht  TV bi j  NOS 1998/1999

Sport Verslag Verslag Achtergrond Totaal

binnenland bui tenland

1 Volleybal 13 u 28' 6 u 36' 6 u 06' 26 u 10' (3)

2 Basketball 13 u 15' 3 u 55' 1 u 58' 19 u 0B' (6)

3 Handbal 11 u 06'  12'  2u22'  13 u 50'  (9)

4Wielrennen 10 u 05' 63u27' 36 u 21' 109 u 43' (t)

5 H o c k e y  9 u 1 8 '  B u 1 0 '  3 u 1 3 '  2 0 u 4 1 ' ( 5 )

6 Atletiek 7 u 28' 34 u 47' 7 u 27' 49 u 42' (2)

7 Hippische 6 u 43' 12 u 46' 1 u 45' 21 u 14' (4)

sporten

B B a s e b a l l  6 u 3 3 '  7 u 1 6 '  4 u 1 1 '  1 8 u 0 0 '  ( 7 )

9. Tafeltennis 5 u 11' 1 u02' 48' 6 u 59' (lZ)

10 Biljarten 5 u 16' 02' 12' 5 u 30' (13)

1 1  M o t o r r i j d e n  4 u 4 2 '  9 u 5 7 '  3 u 0 4 '  1 7 u 4 3 ' ( 8 )

12 Zwemmen 1 u 06' 7 u 38' 2u21' 11 u 05' (10)

13l jshockey 1uO2' 16'  1 u 56'  3 u 14 ( t+)

14 Korfbal 59' 05' 03' 1 u 07 (18)

1 voetbal 2.482

2  w i e l r e n n e n  1 . 1 5 3

3 schaatsen* 624

4 tennis 556

5 atletiek 321

6 basketball 1 53

7 volleybal 102

I hockey 96

t  honkba l  BB

10 zwemmen 63

11 paardensport  54

12 ijshockey 48

13 autosport  46

14 tu rnen 46

1 5 boksen 33

2.587

1 . 1 7 1

411

541

231

103

82

92

96

43

45

5 1

49

42

43

++

+

++

++

+

+

++

+

* = incl. Elfstedentocht 15 Badminton 48'

16Judo 24

17 Rugby 21'

18. Skiën

0' 19'

4 '  l u  1 5 '

25', 29'.

1 u 07' (ll)

2u23 '  ( ts )

1 u 15'  (16)

0 '  7 u 5 9 ' 29' ,  Bu28'  (11)

Totaa l  a l le  spor ten

excl .  voetbal ,  schaatsen en tennis.

339 u 43'

Totaal  aantal  u i tzenduren

in de NOS - te levis ieprogramma's

(ca. 34 uur per week) op jaarbasis.

600 u
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1e HOLLAND

HOTLAHIT BASI(EIEAII fiEEI(

0p gezamenl i jk  in i t iat íef  van de NBB en de st icht ing

Rotterdam Topsport is van ZAtlm 30 december de 1e

Hol land Basketbal l  Week gehouden. Als locat ie diende de

nieuwe Scheldehal van het Rotterdamse Ahoyi De HBW, het

meest succesvolle basketballevenement in ons land, was na

16 edi t ies in Haar lem 'u i t  z i jn jasje gegroeid ' .  Het bondsbe-

stuur kreeg voor de nieuwe HBW op 22 november 1997

reeds instemming van de ledenvergadering. "Geslaagde ver-

huiz ing",  lu idde de kop van de sportpagina van het

Algemeen Dagblad op 31 december 1998: "Rotterdam val t

pr ima in de smaak bi j  organisat ie van Hol land Basketbal l

Week'l De nationale herenploeg oogstte veel bijval. "De

Week stond in het teken van de prestaties van Oranje", gaf

organisator Frank Voskuilen toe: "Het is goed te constate-

ren dat het Nederlands basketball op de weg terug is' i

22e ALLISTAR GALA

0p zaterdag 20 februari werd in Eindhoven voor de 22ste

keer het NBB Al l*Star Gala gehouden. Speciaal  voor di t

evenement werd het Indoor Sportcentrum Eindhoven

omgedoopt tot een ware basketballarena. Ruim tweeduizend

bezoekers waren getuige van een dag vol show en spektakel

en natuurli jk heel veel basketball. Het evenement was

opgesplitst in twee delen. Zo was er overdag het Jump voor

Joy Spectacle, dat voor iedereen vri j toegankeli jk was.
's Ochtends konden de mini 's  deelnemen aan een 3-tegen-3

basisscholentoernooi en 's middags was er een clinic voor

de jeugd. 0p de Nike horse playground werden schot-oefe-

ningen uitgevoerd en er kon worden gedunkt op de Sprite

basket. 0p een speciaal aangelegd center court werden de

bekerfinales rolstoelbasketball en junioren gespeeld. Het

Jump for Joy Spectacle werd afgesloten met een demon-

stratie door de spe lers van het Nationaal team o.l.v. bonds-

coach Lucien van Kersschaever.

Uitslagen bekerfi nales:

Bekerfi na le rolstoelbasketba l l :

Ar rows '81-  SC Ant i lope

Be kerf inale meisjes junioren:

NUVA - BV Hoofddorp

Beke r f inale jongens junioren:

Hans Verkerk Keukens -  Canadians

43-48

53-36

54-29

0m 18.00 uur ging op het center court  het  Al l*Star Gala

van start. Het programma begon met de dames All*Star

Game. De All Star teams waren evenals voorgaande jaren

gekozen door spelers en coaches. Voor het eerst dit jaar

werden de wedstri jden in vier periodes van 7 minuten

gespeeld en met een aanvalsperiode van maximaal24

seconden. Dit om de wedstri jden nog spannender te maken.

Bij de dames speelden de geselecteerde speelsters uit de

regio Noord-Oost tegen de speelsters uit de regio Zuid-

West. De wedstri jd werd gewonnen door de Dames Noord-

Oost met 55-56 (35-28). De MVP van de wedstri jd, gekozen

door de vertegenwoordigers van de pers, was Carla

Griff ioen. Na de dames wedstri jd werd een swingend optre-

den verzorgd door de populaire groep X Marks the Spot,

gevolgd door de Three-point-shooting contest 1999. De

finale van het drie-punt-schieten werd bij de dames

gespeeld tussen Wanda v.d. Pluym (NUVA) en Sonia

Raaymakers (NUVA). Wanda v.d. Pluym won met 12-9. Bíj

de heren was Dan Shanks (Cees Lubbersfihe Hammers) de

dr ie-puntkoning. Hi j  won de f inale met 17-10 van Okke te

Velde (Hans Verkerk Keukens).

ln de heren Al l*Star Game kwam het nat ionaal  team ui t

tegen het United Nations team. Dit laatste team bestond

uit de beste spelers uit de eredivisie voor zover deze niet

voor "Oranje" uitkomen. De wedstri jd werd gewonnen door

het United Nations team met 59-70 {33-32). Dan Shanks

(Cees Lubbersfl'he Hammers) werd verkozen tot MVP van de

wedstri jd. Na het rap-optreden van Mobbs lV Real was het

ti jd voor de spectaculaire afsluit ing, de Slam Dunk contest

1999. De f inale van de dunk contest  werd gewonnen door

Chris Mimms van Hans Verkerk Keukens.

EEK

*



SEIZOENPRIJZEN NBB ALTSTAR GALA 1999
De seizoenprijzen zijn bepaald door stemming van spelers en

coaches uit de eredivisie. De vijf hoogstgeëindigde spelers

zijn uitgekozen in het All*Star team dames en heren. Voor

de rookie, arbiter van het jaar, MVP en coach van het jaar

geldt dat degene met de meeste stemmen, zowel bij de

mannen als de vrouwen recht heeft op de seizoenprijs.

DAMES ALL*STAR TEAM
Inge Huitzing Sneekhout Lions

Carla Maas NUVA

Sonia Raaymakers NUVA

Barbara Nieuwenhuys Grasshoppers

Renske Peters NUVA

HEREN ALL*STAR TEAM
Tony Mil ler

Dan Shanks

Ralph Bigs

Marcel Huybens

Chris Mimms

ROOKIE
-vrouwen

-mannen

Hans Verkerk Keukens

Cees Lubbers/The Hammers

BS Weert

Libertel Dolphins

Hans Verkerk Keukens

EK-KWALI FICATI ETOERNOOI DAM ES
De NBB kreeg van FIBA de organisat ie toegewezen voor eén

van de EK kwal i f icat ietoernooien dames. Als locat ie werd
'home-town'  Almere ui tverkoren in over leg met ui te indel i j -

ke organisator NBT. Het Nat ionaal  Damesteam is op di t

toernoo i  a ls  v ie rde  geë ind igd .  Neder land za l  over  twee jaar

opn ieuw moeten dee lnemen aan he t  kwa l i f i ca t ie toernoo i

voor het EK van 2003. Het Neder lands team moest het

toernooi  spelen met een onervaren team, doordat een aan-

tal  speelsters geblesseerd was of  bedankt had. Ook Sandra

van Embricqs was genoodzaakt voor de draf t  van de WNBA

in Amerika te bl i jven. 0ndanks deze tegenval lers stond er

een gemotiveerd team wat met een opt imale inzet het

toernooi  heeft  gespeeld.  Het Nat ionale team van lsraël  is

w innaar  geworden van he t  toernoo i .  Samen met  he t

Nat iona le  team van F in land gaatz i j  door  naar  de  vo lgende

ronde, de Chal lenge Round. Renske Peters is met een totaal

van 49 rebounds ui tgeroepen tot  "beste reboundster van

het toernooi ' i  Topscoorster van het toernooi  werd Victor ia

Rudovsky-Savin ( lsraël)  met een totaal  van 103 punten. Zi j

schoot ook de meeste dr ie-punters ( t0 in totaal) .  Tot MVP

van het toernooi  werd gekozen Mery Andrade van Portugal .

MOST VALUABLE PLAYER

Laura Kooij

Roberto v.d. Broek

NUVA

RZG/Donar

NUVA

BS Weert

Celeri tudo

NUVA

Hans Verkerk

Keukens

-vrouwen

-mannen
Sonia Raai jmakers

Ra lph  B iggs

Meindert  van Veen

Bob Gonnen

ARBITER VAN HET JAAR
-vrouwen Bea Lie A Tjam

-mannen Karel  Kraai jeveld

COACH VAN HET JAAR
-vrouwen Rob Nieboer

-mannen



VOORBEREIDINGEN
,DU BBEL-EK' ROLSTOELBASKETBALL
Voor de organisatie van het Europees Kampioenschap Rolstoelbasketball 1999 (m/v) heeft de NBB in januari 1999 een

akkoord bereikt met de Stichting Promotie Gehandicaptensport Nederland (SPGN), hetgeen in januari 1999 in een samenwer-

kingsovereenkomst is vastgelegd.

Er was nog een reeks van (intednationale evenementen waar de NBB organisatorisch nauw bij betrokken was, zoals:
o Gay Games 1998 [Amsterdam), voor de centrale organisatie een financieel debacle, maar in sportief opzicht een succes, met

vooral een sterk damestoernooi.
. National Fun Games 1998, een groots opgezet trendy jeugdevent met streetsport, dance en muziek in de RAI Amsterdam

(december),
. Nationale Bekerfinales m/v te Amsterdam (februari) met een ruime coverage van de NO5-televisie,
. Derba internationaal damestoernooi in De Rijp met deelname van de nationale selectie,
. Internatlonaal Sharks jeugdtoernooi te Breda Iuni) met deelname van de nationale jongens jeugdploeg,
. Ricoh Basketball Clasic te Amsterdam Iuni)





BON DSBESTU U R
Ti jdens de ledenvergader ing van 21 november 1998 te

Papendal t rad een nieuw bestuur aan dat aangezocht was

door de format iecommissie,  d ie door de ledenvergader ing

op 13  jun i  1998 was inges te ld .  De kand ida ten  z i jn  door  de

formateurs geselecteerd op basis van basketbal lachtergrond

en teamspir i t .  Die heeft  men voornamel i jk  gevonden in de

omgeving van de rayonbesturen van de bond.

Per 30 juni  1999 vergaderde het bestuur aldus in de vol-

gende samenste l l ing :

Cees Free

Paul Boersma

Piet  Brouwer

Wim v.d.  Molen

Ben Pereboom

Rob Tuin

Hans Witvoet

Bondsdirecteur Peter Notten vervul t  in het bestuur de

funct ie van adviseur en (ambtel i jk)  secretar is.

ALGEM EN E VERGADERI NGEN
Di t  se izoen z i ln  e r  d r ie  A lgemene ledenvergader ingen

gehouden.  Op 21  november  1998 (NCS Papenda l )  s te lde  de

AV het Jaarverslag 199711998 en de strategische Begroting

1 999 vast,  a lsmede het meerjarenbeleid scheidsrechtersza-

ken 'De arb i te r  a ls  log ische par tner i  Deze b i jeenkomst

s tond voora l  in  he t  teken van de  e indrappor tage van de

in fo rmat iecommiss ie  en  de  benoeming van een n ieuw

bondsbestuur .  Een en  ander  maakte  een b i j zondere  leden-

vergader ing  nod ig ,  d ie  op  27  maar l1999 te  Nu lde-Put ten

werd gehouden. Daar in werden de door het bestuur gepre-

senteerde strategische overwegingen onderschreven m.b.t .

de 'verzel fstandiging van de heren erediv is ie kompet i t ie '

en  aanpass ingen aan d iverse  reg lementen goedgekeurd .

De AV van 121un i  1999 (Nu lde-Put ten)  s te lde  de

Jaar reken ing  1998,  Dop ingreg lement  en  de  meer ja renbe-

le idnot i t ie 'F inancieel  beleid '  vast ,  en gaf tevens 'groen

licht' om de exploitatierechten van de heren eredivisie uit te

besteden aan de FEB. De ledenheffing t.b.v. deskundigheids-

bevorder ing werd in deze vergader ing beëindigd.

- voorzitter, rolstoel basketba I l,

PR en commerciële zaken
- penningmeester

- vice-voorzitter, breedtesport,

NJ P, desku nd i g heidsbevorderi n g

- personeel&orga n isat ie,

veren ig ingsza ken
- informat iser ing,  reglementen
- topsport ,  internat ionale zaken
- landeli jke kompetit ies, arbitrage

BONDSRAAD
De Bondsraad - het overlegplatform van bondsbestuur en

rayonvoorzitters - kwam dit seizoen vijf keer bijeen te

Bunnik,  Hier stonden veelal  de ontwikkel ingen rond het

bondsbestuur en de voortgang automat iser ing centraal  en

daarnaast de meerjarenbeleidplannen arbi t rage en f inancieel

beleid,  de relat ie NBB/FEB, werkgeverschap en administrat ie.

ON DERSCH EI DI  NG EN
Ti jdens de Algemene Vergader ing z i jn Rob Hoek en Hans

Tukker benoemd tot  L id van Verdienste.  Rob Hoek (55,

Barendrecht)  heeft  z ich jarenlang ingespannen voor de

basketbal lsport .  Als echte verenigingsman zette hi j  z ich in

voor de vereniging Rotterdam-Zuid.  Hi j  speelde bi j  deze

vereniging, hi j  werd er coach en hi j  zet te z ich in voor al ler le i

act iv i te i ten van de vereniging, waaronder de jeugd. Later

werd Rob coach van het Nat ionaal  meisjes junioren team

en in  1975 werd  h i j  coach van he t  Nat ionaa l  dames team.

Hi j  heeft  met name waarder ing gekregen voor z i jn fanat ieke

en authent ieke manier van werken. Binnen de basketbal lbond

heeft  h i j  meerdere funct ies bekleed, zo was hi j  compet i t ie-

le ider van de kern Rotterdam, bestuurder en afgevaardigde

van Kern en Rayon, spelregeldocent en l id van de

Reg lementscom m issie.

Hans Tukker (5t ,  Woerden) is benoemd tot  L id van

Verdienste,  met name vanwege zi jn inzet voor het

Rolstoelbasketbal l .  Hans start te z i jn carr ière in 1972 als

trainer-coach bi j  SC Ant i lope, waarmee hi j  meteen kampioen

van Nederland werd. ln 1974 werd hij assistent trainer-coach

van het Neder lands heren rolstoelbasketbal l team. Daarna

vertrok hi j  naar Dui ts land waar hi j  begon als t ra iner-coach

van BSG Duisberg,  waarmee hi j  v ier  van de vi j f  jaar kam-

pioen werd. Na een jaar werd hi j  ook t ra iner-coach van het

na t iona le  team van Du i ts land.  In  19BG was h i j  nog  twee

jaar betrokken als coach bi j  BV Leiderdorp.  Als bestuurder

begon hi j  in 1975 als voorzi t ter  van het Eurocup comite.

Later werd hi j  ook v ice-voorzi t ter  van de Rolstoelbasketbal l

l iga.  ln 1989 werd hi j  voorzi t ter  van het opr icht ingscomite

van de  European Zone van IWBF ( ln te rna t iona l  Whee lcha i r

Basketbal l  Federat ion) en sinds 1991 is hi j  President van de

European Zone van de IWBF. Mede dankzi j  de inzet van

Hans Tukker heeft  het  ro lstoelbasketbal l  in Europa een

grote ontwikkel ing mogen doormaken.



Aan Adri van der Merwe (Rotterdam) werd door het

bestuur de Bondsspeld ui tgereikt  op 10 ju l i  1999 t i jdens de

EK-rolstoelbasketbal l  te Roermond.Ti j  is  vanaf 1981 met

veel  energie act ief  geweest bi j  Arrows'81, NBB-kern

Rotterdam, NBB-rayon West, BV Rotterdam Zuid en de

bondscom m issie rolstoel basketba I l.

PERSON EEL
Dit  jaar wordt  gekenmerkt  door een aantal  ingr i jpende

organisator ische verander ingen. Naast de voortgang die

wordt geboekt met de verzelfstandigingsprocessen rond

nat ionale teams en heren erediv is ie kompet i t ie heeft  de

ontwikkel ing van het nieuwe softwarepakket veel  aandacht

gevraagd en is de bureauorganisat ie -  mede als gevolg

daarvan -  opnieuw inger icht ;  een andere belangr i jke factor

was het natuurli jk verloop. Dat laatste proces heeft gestalte

kunnen kr i jgen in goed over leg en met construct ieve

inbreng van de medewerkers.  Het managementteam heeft

een nadrukkel i jke plaats binnen de organisat ie verworven.

D i t  b lee f  b i j  de  her in r ich t ing  dan ook  behouden.  B innen de

format ieruimte en het beschikbare budget is het secretar i -

aatsniveau versterkt  en het middelmanagementniveau

gef lexibi l iseerd.  0m de informat iefunct ie beter te kunnen

ui tvoeren wordt de introduct ie per 1 januar i  2000 van een

zgn. Infodesk voorbereid.  Als gevolg van deze en andere

ontwikkel ingen is de werkdruk op het bondsbureau ui tzon-

derli jk hoog geweest.

Uit het t i jdsregistratiesysteem bli jkt de personele inzet over

het kalenderjaar 1998 t.o.v. 1997 aan productiviteit heeft

gewonnen.

Enige stat ist ische gegevens per 30 juni  1999 zi jn in onder-

staande tabel  weergegeven. Deze aantal len z i jn exclusief  de

in het Sportbondengebouw werkzame personen op recep-

t ie,  reprograf ie en gebouwbeheer,  a lsmede de bi j  de diverse

NBB-rayons werkzame administrat ieve krachten; deze laat-

sten zi jn wel  opgenomen in het funct ionar issenoverzicht

1 999.

NBB-bureau

man :  vrouw 1 1  :  7

leefti jdsopbouw- 20-30

31 -40

41 -50

51 -60

60+

ful l t ime: part t ime

projectmedewerkers

Activiteit 1 998 1 997

Basketba I lontwi kkel i n g

La ndel i j  ke kom petit ies

Secreta riaatswerkzaa m h.

Nat ionaa l  Jeugd P lan

Deskundigheidsbev.

F inanc ië le  admin is t ra t ie

Evenementen

Nat ionale teams

Publ icat ies

Bestuur & commissies

Werkoverleg

Beleidsontwikkel ing

7,901o

8,50/o

9,7olo 9,1 o/o

6,2010

5,60/o

6,60/o

2,4010

4,8010

2,201o

3,60/o

3,30/o

2,80/o

12,5010

9,80/o

6,80/o

5,80/o

5,4010

Tolo

3,2010

2,7010

3,10/o

2,50/o

1,20/o

5

8

1

3

11



Directie

bondsd i recteu r

Managementteam

administrateur/chef de bu reau

programmamanager

com mu nicat ie fu nct ionar is

Sector beleid

com pet i t ie le ider

co m petit ieassiste n tie

rolstoel  bb. / reg lementen

projectmedewerkers

desku nd ig heidsbevorder ing

Sector beheer

projectmedewerker lT

management assistente

secreta riaatsm ed ewe rke r

Medewerkers

f in. /admin. assistent

Stagiaires

Medewerkers rayon-
Noord

Oost

Tom Heite

Jouetta Wanders

Jo landa de  Zeeuw

Jeanette Hofman

Gerda Sparreboom

West

Noord-Ho l land

Peter Notten

Arno Fei jge

Marco Hoogendi jk

Annemieke Grave land

Marloes Gebui js

Brenda James

Jan van der  Haar

Noë l  C immermans

Eef Halewi jn

Pieter Kodde

Hans N ieboer

Mart  van Ooi jen

Jasper Steppe

Frank  Ber te l ing

Mar ië l le  van Houtum

Jacque l ine  Ebbenhors t

Greet  Wink

Renate  Moumhy-K lomp

Aukje Sel ie

Mar ië l le  van Houtum

(KUB)

Dennis Ender (ALO)

en distr ictbureaus

Sonja Beuckens

Jeroen de Groot

Tyronne Marioneaux

Wanda van de  P luym

Mirjam Breedveld

Jose Kops

Ad Pi jnenburg

Zuid



Technische staf
Marco van den Berg

Ton Bootsman

Erik Braal

Jan Eggens

Frans van de Geer

Bob Gonnen

Luciën van Kersschaever

Ben Klerks

Henk Makkenze

Ben Ponsioen

Reen Spandauw

Meindert van Veen

Rob Verheuvel

Medische staf
Dino Bergens

Anneke Bouwhuis

Sasja Geurtse

Jacqueline van Klarenbosch

John lJzerman

Niels Wijne

Tea m ma nagers

Cees Burgert

Els de Groot

Marcel de Jong

Mart in Moerman

Simone Scheepers

Luc Vergoossen

Jan de Vroom

NBB-STRUCTUREN PER
30 JUNI 1gee
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BASKETBALL TOP

P.Hermann, vz.
B.Geersing
P.Brouwer
J.Smulders, dir.
J.Tilmans, dir.

TOEZICHT EK-1999

H.Derks, vz.
P.Brouwer
H.Janssen
P.Notten
Th.Savelkoul
J.v.d.Haar, secr.

BONDS SCHEI
COMMISSIE

G.Halbersma, vz.

E.de Jager

M.Bosch Reitz

G.Peeters

Mw.M.Gebuijs, secr.

Nid vermeld zijn: NJP-comitê, organisatiecomitêe All Star Gala, Holland Basketball Week, E-Krclstoelbasketball en EK-Kwalificatietoernooi dames

COMMISSIE VAN DE ALGEMENE VERGADERING

FINANCIELE COMMISSIE

G.Gijzenij, vz.
H.Nanninga
P.Pijpen
J.Tammeling
Vacature

C.Free, vz.

P.Boersma, penn.

P.Brouwer

W.v.d.Molen

B.Pereboom

R.Tuin

H.Witvoet

P.Notten

STOELBASKETBALL

mw.A.v.d.Merwe, wz.
P.den Turk
E.Wallaart
J.v.d.Haar, secr.

WEDSTRIJDZAKEN

H.Witvoet, vz.
B.Bol len
E.v.d.Broek
F.Berteling
A.Rommelse
B.Wassink
A.de Zwaan
M.Gebuijs, secr.

AUTOMATISERING

J.Luiken
F.Knegt
H.v.fuperdt
F.Berteling
P.den Turk
R.Pelsinger
D.Tjeerde
A.Feijge, secr.

COMMISSIE

J.Herweijer, vz.

J.Abma

G.Br inkman

P.de Hoop

T.Joziassen

OPLEIDING

P.Brouwer, vz.

G.Halbersma

F.v.d.Geer

J.de Jong

A.v.d.Vlugt

J .T immermans

H.Nieboer, secr.

SCHEIDSRECHTERS
COMMISSIE

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

D.van Teerns, vz.

G.Blommestein

P.Biesheuvel

M.van Bracht

B.Hoekstra

A.Mandersloot

Mw.H.v.Gent, notu I iste

Mw.B.James, ass.

Kernleden Leden:
B.Bokern D.Croes H.Olderwald-Mul
H.v.d.Heijden, secr. T.Doornbos C.Onrust
J.P.Bleijerveld G.Gommers E.Pattiselanno
A.Brakel A.van Gurp P.van Vliet
Mw.G.Wink, ass. W.Mateboer J.v.Wijnbergen







NATIONALE JEUGDTEAMS

Dames Jeugd (selectie geboren 1982 en later)
0nder leiding van bondscoach Rene Spandauw heeft de'82-

selectie zich middels een intensief trainingsprogramma voor-

bereid op deelname aan het EK Kwalif icatietoernooi voor het

EK 2000 in augustus 1999 te Frohnleiten in Oostenrijk.

Maandeli jkse trainingssessies op zondagen werden aange-

vuld met meerdaagse stages in binnen- en bui tenland.

0.a. werden ti jdens de Holland Basketball Week in

Rotterdam 3 interlands gespeeld tegen Schotland. Begin

januar i  1999 werd in Den Helder 3 keer gespeeld tegen

ler land. In apr i l  speelde het team een aantal  wedstr i jden in

Engeland tegen het Engelse team. Later diezel fde maand

deed het Neder lands team mee aan een internat ionaal

toernooi  in Edinburg,  Schot land, waar wedstr i jden tegen

Schot land en Engeland gespeeld werden. De sport ieve

resultaten staan elders in dit jaarverslag.

Intussen was Spandauw ook begonnen met de eerste trai-

ningen met een selectie geboren 1984 en later. Deze selec-

t ie gaat z ich voorbereiden op de kwal i f icat ie in 2001 voor

de Europese Kampioenschappen van 2OO2.In vergel i jk ing

met de Neder land omringende landen bl i jk t  Neder land ach-

ter te lopen met het aantal  t ra in ingsuren dat select ies

draaien. Een vroege start met een jongere leefti jdscategorie

kan later z'n vruchten afwerpen.

Herenjeugd
Ter voorbereiding op de in ju l i  1999 op St.  Maarten te hou-

den Koninkr i jkspelen namen de 84'-ers,  onder le id ing van

Frans van der Geer,  in mei deel  aan een toernooi  in Douai ,

Frankr i jk  en in juni  aan het Internat ionale Sharks toernooi

te Rijen.

De junioren '82 bereidden zich,  o. l .v.  Ben Ponsioen en Duco

Tjeerde voor op het eerste kwalif icatietoernooi voor de

Europese Kampioenschappen die in 2000 te Zagreb plaats

zul len v inden. Het genoemde kwal i f icat ietoernooi  wordt

gehouden in Dubl in,  van 4 tot  en met 8 augustus 1999.

Nederland speel t  h ier  om een plaats in de tweede kwal i f i -

cat ieronde, de z.g.  Chal lenge Round.

Na de in 1998 gehouden World Youth Games in Moskou

bestond het programma van voorbereiding uit een groot

aantal  t ra in ingen, oefenwedstr i jden (waaronder twee die in

het kader van de Ricoh Amsterdam Classic werden

gespeeld) en twee toernooien in het voor jaar van 1999 in

Noord-Frankr i jk .

Januari 1999 zijn Marco van den Berg en Erik Braal begonnen

met de eerste voorbereidingen op de Europese

Kampioenschappen 2002 met de junioren '84.

Gedurende de eerste zes maanden van 1999 bestond die

voorbereiding ui t  een groot aantal  t ra in ingen.

0
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alle kompetitie- en play-off wedstrijden bemand worden. 0nder meer blessures ten g€volge van oveÍbelasting zoÍgden toch

ook weer voor veel afschrijvingen. Met name tijdens de play-offs is gebleken dat wij beschikken over een kwalitatief goede

groep bondsarbiten.

In september 1998 vond te Callantsoog de jaarlijkse Bondsarbiterstage plaats, ditmaal gedurende drie dagen. Lezingen van

Bob Gonnen (coach BV Hans Verkerk Keukens) en Dick Jol (internationaal voetbal arbiter) vormden samen met praktijlstag€s

de hoofdpunten van het programma. Voor de B- en C-arbiten verzorgde Frans van der Geer een leerzame praktijklezing
'Techniek, Tactiek ft Coachingl

Tijdens de Holland Basketball Week in december 1998 te Rotterdam vond een Bondsarbiters Clinic plaats o.l.v Alan

Richardson (internationaal FIBA instructor) en Dick Bavetta (NBA topreferee no. 1).

De leden van de luniorclub (een talentvolle groep jonge arbiters) en de kandidaat C-arbiten hebben in de begeleiding via

beoordelaars de hoogste prioriteit gekregen; aan het einde van het seizoen verwierven resp. vijf arbiter(s) de B-status. Samen

hebben de beoordelaars 450 Íapportages uitgebracht, gemiddeld zeven rapporten per arbiter. Terugkoppeling naar de arbiters

vond plaats tijdens de jaarlijkse applicaties in januari 1999 en aan het einde van het seizoen. Toen is tevens met de beoorde-

laars het gehanteerde systeem geevalueerd.



NATTONALE SEN TORENTEAMS (NBT-PROJECT)
Het NBT-project  beleefde zi jn tweede vol ledige seizoen,

waarin prominent duidel i jk  werd dat Almere de 'home-town'

van de nat ionale basketbal l teams (senioren) is:  a ls t ra in ings-

cent rum,  maar  ook  a ls  p laa ts  voor  o f f i c ië le  in te r lands  en

toernoo ien .

De nat ionale herenselect ie heeft  in 1998 voor de eerste keer

een groot deel  van de zomer doorgetraind. De progressie die

hierdoor werd geboekt gaf wel  hoop (Hol land Basketbal l

Week) maar vertaalde zich niet  naar resul taten t i jdens de

EK-kwal i f icat ie inter lands; het einde van de cyclus ver l iep

zel fs rondui t  desastreus. Gevolg was dat deelgenomen moest

worden aan het kwal i f icat ietoernooi  te Noorwegen om met

ingang van komend seizoen een kwal i f icat ie voor het EK-

2001 af  te dwingen. Ondertussen is afscheid genomen van

bondscoach Luciën van Kersschaever.

Di t  seizoen is ook het damesprogramma geïntensiveerd

o. l .v.  de nieuwe bondscoach Meindert  van Veen. Di t  a l les in

voorbereiding op het kwalif icatietoernooi, waaryoor de NBB

zich als organisator met succes kandidaat had gesteld bij

FIBA. NBT zorgde in Almere voor een uitstekend verloop van

het toernooi .  Helaas wist  de jonge en gehavende Nederlandse

ploeg zich niet te kwalif iceren, zodat een alternatief gevon-

den moet worden voor het internationaal contact.

0ok het nat ionale dames rolstoelbasketbal l team voldeed

n ie t  aan de  verwacht ingen d ie  t i jdens  een WK aan een

heersend Europees kampioen gesteld mogen worden. Na

een lange voorbereidingsper iode in Austral ië presteerde

Nederland in Sydney onder de maat.  0p basis van deze

ervar ingen is  een p lan  opgeste ld  da t  onder  meer  inhoudt

da t  de  na t iona le  se lec t ie  in  de  aan loop naar  de  Para lympics

2000 een groot aantal  testmatches gaat spelen tegen

Neder landse c lub teams.

Het heren rolstoelbasketbal l team presteerde daarentegen

ui tstekend in Sydney en miste in de f inale van de Gold Cup

tegen USA slechts op een haar de wereldt i te l ;  de 0lympische

A-status werd hiermee terugverdiend. Helaas besloot de suc-

cesvolle bondscoach Wim van Ek om terug te treden; in

februari 1999 werd ti jdens het NBB All*Star Gala afscheid van

hem genomen en hi j  werd opgevolgd door Rob Verheuvel .

I n m i d d e l s  h a d  d e  N B B  -  f o r m e e l  p e r  l  j a n u a r i  1 9 9 9  -  d e

exploi tat ie van de nat ionale rolstoelbasketbal l teams over-



gedragen aan de  s t i ch t ing  NBI  inc lus ie f  he t  Fonds

nat iona le  ro ls toe lbasketba l l  teams,  waar in  de  in te rna t io -

nals een deel  van hun bi jdrage ui t  het  Fonds voor de

Topsporter storten. Bi jzonder grote zorg is er van de NBB

niettemin dit jaar uit bli jven gaan naar het rolstoelbasket-

bal l ;  u i teraard i .v.m. de overdracht,  maar vooral  ook i .v.m.

de organisat ie van het 'dubbel-EK' rolstoelbasketbal l  1999

(Roermond,  ju l i ) ,  waarvoor  n ie t  de  s t i ch t ing  NBT maar  de

st icht ing SPGN de exploi tat ierechten verwierf  van de NBB.

Het NBT-project  maakte het ook mogel i jk  om met 'Jong

0ranje '  deel  te nemen aan de Universiade 1999 die op

Mal lorca werd gehouden.

PROSPECT TEAM
Nieuw deelproject  vormt het 'prospect team',  dat  b innen de

n ieuwe veren ig ing  OmniWor ld  te  A lmere  in  1998/1999 is

ingedee ld  in  he t  heren  ered iv is ie  kompet i t ie .  Met  d i t 'op le i -

dingsteam van de NBB' wordt  getracht een team te creëren

met jonge talentvol le Neder landse spelers,  d ie voor de

noodzake l i j ke  aanvu l l ing  van de  na t iona le  se lec t ie  kunnen

gaan zorg dragen, aangevuld met c i rca v ier  rout in iers.  Het

eerste seizoen was de assistent-bondscoach Jan Eggens

tevens coach van di t  erediv is ieteam. De gemeente Almere

zal  er  a l les aan bi jdragen om di t  team een succes te laten

worden. Het team zal  a ls vaste bespeler van een nieuw te

bouwen sportcomplex optreden, waarbi j  ook mogel i jkheden

z i jn  voor  een jeugdop le id ingpro jec t  en  t ra in ingen van

nat ionale teams.

VEMELFSTAN DIG I NG H EREN EREDIVISI E COM PETITI E
De NBB gaat de exploitatie van de heren eredivisie kompetit ie

onder voorwaarden ui tbesteden. De Federat ie Erediv is ie

Basketbal l  (FEB) is de instant ie die met ingang van seizoen

2000/2001 op basis van een overeenkomst de gelegenheid

kr i jgt  b innen de kaders van het gei 'ntegreerde bondsbeleid

de heren erediv is ie kompet i t ie van de NBB te exploi teren.

Seizoen 1999/2000 geldt  a ls een overgangsjaar,  waar in

aanpassingen van bondsreglementen (statuten, huishoudel i jk

reglement,  e.d.)  en overdracht van taken plaats kan hebben.

Voorts zal  de FEB een businessplan aan de bond presenteren,

waarin het organisator isch, sport ief ,  technisch, commercieel

en f inancieel  beleid van deze komoet i t ie voor de komende

vier jaar vorm en inhoud kr i jgt .

De meerwaarde van de bereikte vorm van ui tbesteding

moet vooral  gezocht worden in grotere kwal i te i t  van het

management,  snel lere verbeter ing van het technische

niveau en betere commerciële resul taten. Gelet  de grote

eigen betrokkenheid van de heren erediv is ie teams kan deze

exploi tat ievorm op een groot draagvlak rekenen binnen de

groep van direct  betrokkenen. Over igens bl i j f t  topbasketbal l

een kernact iv i te i t  -en daarmee de zorg- van de NBB. Om

bepaalde producten of  onderdelen van de bond beter tot

hun recht te laten komen kiest  de NBB voor het elders

onderbrengen van de exploi tat ierechten, zoals bi j  de nat io-

nale seniorenteams (Stg.  Neder landse Basketbal l  Top) en de

organisat ie van het 'dubbel-EK' rolstoelbasketbal l  1999

(Roermond,  3 -10  ju l i ) .

NBB en FEB zi jn al  geruime t i jd in gesprek over hun geza-

menl i jk  streven naar een vorm van verzel fstandiging van de

hoogste mannencompet i t ie.  Ti jdens de ledenvergader ing op

27 maarï 1999 lag reeds een overeenkomst voor, maar over

de f inanciële paragraaf bestond toen nog geen overeen-

stemming. De ledenvergader ing stemde toen in met de

strategische overwegingen die het bondsbestuur bi j  deze

vorm van verzel fstandiging heeft .  L i j  gaf  een akkoord aan

de overeenkomst mits er voor 1 mei 1999 overeenstem-

ming zou bestaan over de f inanciële paragraaf .  Aan die

voorwaarde is voldaan nu NBB en FEB overeenstemming

hebben bereikt  over al le voorwaarden, waaronder deze ui t -

besteding plaatsvindt.  Momenteel  wordt  er  gezamenl i jk

gewerkt  aan een wedstr i jdreglement voor de heren erediv i -

s ie kompet i t ie en een zogenaamd 'Vergunningensysteemi

De ui tvoer ing van de overeenkomst kr i jgt  gestal te v ia

bestuur l i jk  over leg en een per iodiek managementover leg

tussen de direct ies van NBB en FEB. Voor de operat ionele

zaken zal  de FEB in belangr i jke mate een beroep doen op

de d iens ten  van he t  NBB-bureau.

OVERIGE AKTIVITEITEN
De ove r ige act iv i te i ten op het terrein van topsport  z i jn

terug te v inden bi j  Nat ionaal  Jeugd Plan, Kompet i t ies en

Evenementen.
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BASKETBALLBOLWERKEN
De heren Jim Krijnen en Ton Janssen hebben op verzoek

van de NBB een reeks van vijf presentaties 'regionale

samenwerking'verzorgd over de invalshoeken van het

oprichten van een basketballbolwerk. 0p inspirerende wijze

belichtten zij de diverse aspecten, daarbij gebruik makend

van hun ervaringen te Breda (Sharks/Sharklets). De aanwe-

zige verenigingen hebben de bijeenkomsten als zeer zinvol

ervaren: 5 september Rotterdam (t2 clubs), 10 november

Den Bosch (+ clubs), 24 november Gorssel (tz clubs), 3

december Bodegraven (ta clubs), 21 december Akersloot (6

clubs), 2 maart Groningen (g clubs).

In aanloop op een aanvraag tot  bolwerkerkenning is met

voorlichting en adviezen begeleiding gegeven aan BC Best,

BC Bladel, BC Heeze, PSV/Almonte en Vido. Dit was ook het

geval bij 7 verenigingen uit de Alblasserwaard (Flush '72,

Goba, Klipperstars, The Lizzards, New Blue Stars, River

Trotters, Sport en Vriendschap), met name bij het opzetten

van het uiteindeli jke samenwerkingsverband. Dit gaat

inmiddels verder onder de naam 'Windmil l  Flyersi  Ook in de

regio Den Bosch zijn init iatieven van start gegaan om een

tot een erkend basketballbolwerk te komen tussen The

Black Eagles,  EBBC, Spr ingf ie ld/De Hommel en de Stg.

Topbasketba I I 's-Hertogen bosch.

Erkenning is ver leend aan de bolwerken:

r  Amsterdam:Adidas Canadians, BV Lely,  Piranha's en Ricoh

Astronauts.

o Breda: AA Drink/Sharks (Breda), Barons (Breda), Eastwood

Tigers (0osterhout), BBF Migliore (Rijen/Dongen).

o DuinftBollenstreek: Grasshoppers (Katwijk) en MSV

(Noordwijk).

. Eindhoven: BC Best, BC Bladel, BC Heeze, PSV/AImonte

(Eindhoven), Vido (Veldhoven).

e Groningen: RZG Celeritas/D. (Groningen), B.V. Scylla

(Groningen),  HSVB (Haren),  Bedum Blues (Bedum),

Exercit ia '73 (Eelde).

o Haaglanden: HBV The Jumpers (Den Haag),  Team Ten

Dreamers (Den Haag), BC Voorburg.

r Hoeksche Waard: B0B (Oud-Beijerland), Herons

(Mijnsherenland), Rebound ('s Gravendeel).

o Leeuwarden:Ar is (Leeuwarden) en Groene Ster

(Leeuwarden)

o Vl issingen: Marathon, BV Souburg, BC Vl issingen.

COACHPLATFORM
Tijdens een Coachplatform worden coaches van nationale,

rayon-, regio- en verenigingsselecties geïnformeerd en

geconsulteerd over technische en tactische ontwikkelingen

in het kader van het NJP.

0p 7 maart  1999 is o. l .v.  bondscoach Ben Ponsioen een

plat form belegd voor al le select ietrainers en trainers van

al le landel i jk  spele nde jongens teams. Tevens is gesproken

door Henk-Jan Zwol le en M.Jongert  over 'belastbaarheid,

kracht en ui thoudingsvermogen' ,  toegespi tst  op het

nat ionale jongens junioren team. Er waren 23 belangstel-

lende coaches.

0p 30 apr i l  1999 is o. l .v.  bondscoach René Spandauw een

coachbijeenkomst georganiseerd. Hier is met name gespro-

ken over de select iecr i ter ia op kern- en rayonniveau; 16

coaches woonden het programma bi j .

0m een goede afstemming te kri jgen van kernselecties en

rayontrainingen wordt er in NBB-Zuid jaar l i jks een coach-

platform georganiseerd voor de kern- en rayoncoaches.

Tijdens deze bijeenkomsten worden de programma's van

het afgelopen seizoen geëvalueerd en worden afspraken

gemaakt voor het volgende seizoen.

NBB YOUTH CAMPS
Het 31e NBB*Camp heeft  in ju l i  1998 opnieuw plaatsge-

vonden in de NJHC-sportherberg te Elst (Utr.). Zowel de

eerste als de tweede week waren volgeboekt en een enorm

succes, mede dankzij de uitstekende staf met onder meer

Jos Timmermans, Rene Spandauw en Luc Vergoossen. Er is

veel aandacht besteed aan technische aspecten van het

basketball, waarin ook discipline en respect een belangrijke

rol  spelen. In totaal  hebben bi jna tweehonderd jeugdigen

(tz tot  1B jaar)  deelgenomen. Sponsors waren: Nike,

Spalding, Dr.Pepper en Muel ler .

RAYONSELECTI ES
Wederom is er dit seizoen op rayonniveau hard getraind

door de talentvolle jongens en meisjes, zo'n 30 per rayon.

De teams van NBB-Noord hebben opnieuw een bui tenland-

se stage genoten, najaar 1998 in Duitsland en voorjaar

1999 te Denemarken. Ook de teams van NBB-West volqden

di t  jaar een stage.



BASKETBALLKLASSEN
Via het ontwikkelen van enkele basketbal lk lassen, verspreid

in het land, wordt  beoogd talentvol le jeugd topsport  en

school  op een opt imale wi jze te kunnen laten combineren.

Hierdoor ontstaat meer t i jd voor t ra in ingen, wedstr i jden en

stu d ie.

De eerste basketbal lk las kwam dr ie jaar geleden tot  stand

in Rotterdam op het Thorbecke Col lege.

ln Amsterdam is het bestuur van de St icht ing Basketbal l

School  Amsterdam geadviseerd en begeleid.  Tevens zi jn

gezamenl i jke projecten opgezet en ui tgevoerd,  zoals
'Topscore'  en Basketbal lk las Calandlyceum. Ti jdens de scho-

lenbasketba l l  kompet i t ie  en  de  t ra in ingen van de
'Basketbal l  School  Amsterdam' is act ief  gescout.  Eenieder

die in aanmerking kwam voor deze klas is schr i f te l i jk  bena-

derd.  0p 27 1anuar i ,2 en 15 februar i  1999 zi jn voor deze

g roep voorl i chti n gsbijeen komste n g eorga n isee rd.

U i te inde l i j k  resu l taa t :  15  aanmeld ingen.  D i t  in i t ia t ie f  word t

ondersteund door het Olympisch Steunpunt Amsterdam.

In Groningen worden de voorbereidingen getrof fen voor

een basketba l l k las  onder  de  naam 'Basketba l l  Ins t i tuu t

Groningeni  Glenn Pinas (RZG-coach),  Hans Kastermans (vz.

NBB-Noord),  Hendry Bronkhorst  (0 lympisch Steunpunt

Noord Neder land) en projectmedewerker Hans Nieboer z i jn

de in i t iat iefnemers.  Gestreefd wordt naar een 'verenigingen'

inst i tuut  waar ta lenten dagel i jks t ra in ing kr i jgen aangebo-

den o. l .v.  een toptrainer,  maar gewoon l id bl i jven van hun

e igen veren ig ing .

Voorts hebben or iënterende gesprekken plaatsgevonden

met Kroon Renault  Pr isma Col lege (Utrecht)  voor het

opzetten van een basketbal lk las.



NATIONALE JEUGDSELECTI ES JONGENS
Ter voorbereiding op de in juli 1999 op St.Maarten te houden

Koninkrijk Spelen namen de 84-en onder leiding van Frans

van de Geer in mei deel aan een toernooi te Douai (Frankrijk)

en in juni aan het Internationale Sharks toernooi te Breda.

De junioren '82 bereidde n zich o.l.v. Pen Ponsioen en Duco

Tjeerde met t ra in ingen, stages en een trainingskamp voor

op het kwalif icatietoernooi voor de EK-2000 (Zagreb). De

kwal i f icat ie wordt  gehouden te Dubl in (a[ lm B augustus

1999).  Neder land speel t  h ier  om een plaats in de Chal lenge

Round. Na deelname aan de in 1998 gehouden World Youth

Games te Moskou (9 Vm 20 juli 1998) bestond het pro-

gramma van voorbereiding ui t  een groot aantal  t ra in ingen,

oefenwedstri jden (waaronder twee in het kader van de Ricoh

Amsterdam Classic) en twee toernooien in het voorjaar van

1999 in Frankr i jk .

In januar i  1999 zi jn Marco van den Berg en Er ik Braal

begonnen met de eerste voorbereidingen voor de EK-2O02

met de junioren '84.  Gedurende de eerste zes maanden van

1999 bestond de voorbereiding ui t  wekel i jkse zondag-

trainingen te Zwol le.

NATIONALE JEUGDSELECTI ES MEISJES
De dames junioren select ie (gZ-ers) werkte onder le id ing

van Rene Spandauw een ui tzonder l i jk  u i tgebreid voor-

bereidingsprogramma af met een groot aantal  meerdaagse

trainingsstages in binnen- en bui tenland met onder meer

ler land, Engeland, Denemarken, Schot land en België.  Di t

alles met het doel om een EK-kwalif icatie te bewerkstell igen

in Oostenr i jk  (Frohlei ten,  augustus 1999).

Intussen was Spandauw ook begonnen met de eerste

trainingen met een select ie geboren in 1984 en later.  Deze

select ie gaat z ich voorbereiden op de kwal i f icat ie in 2001

voor de EK-2002. In vergel i jk ing met de ons omringende

landen bl i jk t  Neder land achter te lopen in het aantal

t ra in ingsuren dat spelers op clubniveau en in select ies

draaien. Een vroege start met een jongere leefti jdscategorie

en een persoonl i jk  opleidingsplan kan vruchten gaan

afwerpen.

hr:nC

NATIONALE JEUGD KAMPIOENSCHAPPEN (NJK's)
l .s.m. de vereniging Rotterdam Basketball en NBB-West is

op 27 en 28 december 1998 te Rotterdam het NJK voor

Rayon Kadetten selectieteams gehouden. De 140 meest

talentvolle spelers en speelsters uit de vijf rayons speelden

hier om een kans te maken geselecteerd te worden voor

het Nat ionale team. Van oudsher is di t  NJK verbonden aan

de HBW en is derhalve 'meeverhuisd'van Haarlem naar

Rotterdam.

De NJK fupiranten clubteams zijn i.s.m. basketball vereniging

Memo Systems / Den Dungk georganiseerd op 29 mei en 5

juni  in Den Dungen. Dankzi j  deze medewerking is het een

goed kampioenschap geworden, waarbi j  het  opval lend was

dat BV Bourgondië (Wi jk bi j  Duurstede) beide Nat ionale

t i te ls mee naar huis nam.

Zwolle was de locatie waar het NJK Kadetten clubteams op

12 en 19 juni  werd georganiseerd i .s.m. RAC.

Op 26 en27 jun i  1999 is  i . s .m.  BVJahn l l  te  S tadskanaa l

het NiK voor Rayon Junioren select ieteams gehouden. Di t

kampioenschap groeit steeds meer uit tot een evenement.

Steeds meer mensen komen dan ook een kijkje nemen bij

de wedstri jden. Dit jaar is er een start gemaakt met een

Jeugd Cl in ic.  Deze cl in ic stond onder le id ing van de coaches

Rob Nieboer,  Meindert  van Veen en Er ik Schuur en telde 43

deelnemers.  De geplande Rayon Trainers Cl in ic o. l .v.  Jaap

Smit  ( looptrainer KNAU) en Herman van de Bel t  (coach

Cees Lubbers The Hammers) vond geen doorgang.

l .s.m. NBB-rayon Noord en De Groene Ui len is op 21 mei en

1 juni  1999 te Groningen het Promot ietoernooi  Jongens

Junioren gehouden; di t  toernooi  werd ontsierd door een

incident met een team dat een ongerecht igde speler had

opgesteld.

NK MINI-BASKETBALL
0p 19  jun i  i s  in  de  Apo l loha l  te  Amsterdam het  NK Min i -

Basketbal l  voor c lubteams gehouden i .s.m. NBB-dirstr ict

Amsterdam. Ondanks de late verschuiv ing van de datum,

i.v.m. de 1e Ricoh Basketball Classic, is het toernooi verder

vlekkeloos ver lopen.
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BASKETBALL CARD
De BasketballCard is omstreeks mei 1998 ' in de markt'

gezet om houders gebruik te kunnen laten maken van

aantrekkeli jke diensten en producten op het terrein van

basketball en eventueel daarbuiten. Getracht wordt aldus

een bijdrage te leveren aan ledenbehoud, met name de

herintreders, veteranen, twijfelaars, sporthoppers, etc. Naast

de indiv iduele leden r icht  de NBB zich tevens op andere

verbanden waar basketball georganiseerd en ongeorganiseerd

beoefend kan worden. Hierbij valt te denken aan scholen

en gemeenten (evt. collectieve leden). Voorts kunnen alle

leden die binnen dergeli jk verband basketballen door middel

van de Basketball Card gebonden worden.

De Card bezorgt (f inanciële) voordelen die waanchijnli jk

zullen leiden tot een sterkere binding met de basketball-

sport in het algemeen en de NBB in het bijzonder.

Daarnaast geeft de bond op deze wijze vorm en inhoud aan

een van haar belangrijkste taken n.l. ledenservice, additio-

neel  op de diensten die de vereniging biedt.  Mede daarom

krijgen alle NBB-leden deze card gratis toegestuurd via hun

vereniging. Niet-leden kunnen de card aanschaffen voor

een bedrag van25 gulden. Beoogd wordt om het NBB-

ledental van 43.500 te continueren en daarnaast jaarli jks

gemiddeld 3.000 BC-houders hieraan toe te voegen.

Over de status van het project na een jaar kan gezegd wor-

den dat het beoogde aantal verkochte cards niet gehaald is.

ln totaal zijn in dit eerste jaar circa 350 cards verkocht. Met

het verstrekken van de Card heeft de NBB wel duideli jk een

extra service geboden aan haar leden. Veel leden hebben

afgelopen periode daadwerkel'r jk gebruik gemaakt van de

kortingsacties. Het is gebleken dat het opzetten en het

behalen van de doelstel l ingen van een dergel i jk  ( ingewik-

keld) project met bovenstaande problemen niet éen-twee-

drie kon worden gerealiseerd. Ook andere bonden (schaat-

sen, atletiek) die met een dergeli jk project bezig zijn, heb-

ben met dezelfde opstartproblemen te maken. Het gaat er

dan met name om te zorgen dat je bestaande leden (en

verenigingen) tevreden zijn over de Card. Men vindt het

tegenwoordig bli jkbaar logisch dat een dergeli jke service

geboden wordt.

De Basketball Card is het afgelopen jaar dus alleen 'op de

markt gebracht' maar heeft niet het beoogde aantal nieu-

we NBB-leden opgeleverd. De belangrijkste problemen waar

het project in het eerste jaar tegenaan is gelopen zijn: een
'vervuild ledenbestand', t i jdstip van introductie en onvol-

doende ti jdige benadering van belangrijke partners.

MEISJES BASKETBALL
Door het uitbli jven van ri jkssubsidie is de beoogde project-

opzet niet (geheel) gevolgd. Wel is i.s.m. Sport Consult

Internat ional  en met f inanciële ondersteuning van

Footlocker en Dr.Pepper een start gemaakt met een school-

gericht 3-on-3 aanbod op 2 baskets en klein veld.

ROLSTOELBASKETBALL
In het kader van het dubbel-EK rolstoelbasketball 1999 te

Roermond zijn i.s.m. het NFSG in het Limburgse op scholen

en bij de KMS te Weert diverse basketballcl inics gehouden

door damesbondscoach Ben Klerks. Via deze clinics raken

val iden bekend met gehandicapt z i jn,  ro lstoelgebruik en

rolstoelbasketba l l.

0p verzoek van enkele clubs in het zuiden van het land is

een inventarisatie gehouden naar init iatieven voor de

oprichting van nieuwe clubs/teams.

Zie ook: Kompetit ies en Nationale teams (NBT-project).

PLEINTJ ESBASKETBALL
Tijdens het

Adidas/Stimorol NK

Streetball dat op zondag

30 augustus 1998 plaats-

vond in Rotterdam heb-

ben in de leeftijdscatego-

r ie  16-19 jaar  de dames

uit Ti lburg en de heren uit

Amsterdam zich geplaatst

voor het WK pleintjesbas-

ketball in Parijs. Deze

World Finals Streetball

werden gehouden op 12

en 13 september 1998. De

voorrondes van deze Streetball Challenge hebben geduren-

de de zomer 1998 plaatsgevonden op verschil lende plaat-

sen in Nederland. De laatste voorronde werd op 29 augus-

tus 1998 georganiseerd eveneens op het Schouwburgplein



in Rotterdam. Alle finalisten namen op zondag deel aan het

Nederlands Kampioenschap. In de categor ie 20 jaar en

ouder won het damesteam uit Rotterdam in de finale van

Amsterdam. Bij de heren is het team 'Sate KID' uit

Rotterdam Nederlands kampioen geworden. Speciaal voor

dit NK pleintjesbasketball had de organisatie Greg Anthony,

speler van de Seattle Supersonics uitgenodigd, die onder

meer deelnam aan een aantal  demonstrat ies,  de begelei-

ding van een cl in ic verzorgde en natuur l i jk  de pr i jzen

mocht overhandigen.

Medio apr i l  1999 werd duidel i jk  dat  Sportconsul t

f nternational niet verder zou gaan met het project

Pleintjesbasketball van de NBB. In eerste instantíe is beke-

ken of het gehele pleintjesbasketballtraject via bestaande

toernooien of eventueel op te zetten toernooien afgewik-

keld zouden kunnen worden. Hiervoor bleek de voorberei-

dingsti jd tekort. Daarom is uiteindeli jk besloten om een

open NK pleintjesbasketball te organiseren. Dit NK was

gepland op zaterdag 17 ju l i  in Amstelveen en via Face the

Basket werden deelnemers geworven,

Voorts is via Sportherberg NJHC te Elst (Utr.) de uitleen van

mobiele baskets aan met name verenigingen en gemeenten.

Zie ook: Samenwerkingsverbanden met gemeenten.

SAMENWERKINGSVERBANDEN M ET GEMEENTEN
Met de gemeenten Eindhoven, Enschede en Utrecht zijn

afspraken gemaakt omtrent de begeleiding van verenigin-

gen met problemen. Met de gemeente Enschede is een ver-

dere afspraak gemaakt om een (experimentele) korte cursus
'Pleintjesbasketball Begeleider' op te zetten. Het concept-

cursusmateriaal is inmiddels gereed en de cursus kan najaar

1999 gestart worden. Voorts zijn er contacten gelegd om in

samenwerkingsverband activiteiten te organiseren met de

gemeenten Almere fieugd zomer spektakel), Assen,

Groningen en Leeuwarden.

Met de gemeente Almere loopt tot en met 2002 een

samenwerkingsverband t.b.v. het'prospect team' in het

kader van het'NBT-project.

l.s.m. het bureau 'Sportformule'van de gemeente

Eindhoven is een schoolbasketball-programma opgezet in

het kader van het Jump-for-Joy Spectacle en het NBB

All*Star Gala op 20 februari 1999.

SAMENWERKINGSVERBANDEN MET SCHOLEN
Voor de tweede achtereenvolgende keer is een cyclus van

toernooien georganiseerd voor basisscholieren in NBB-

rayon Noord. Ondersteund door Zorgverzekeraar RZG heb-

ben circa 2.750 kinderen (j/m) van 35 basisscholen deelge-

nomen. De basisscholieren uit de groepen 7 en B kregen

hun eerste kennismaking met de basketballsport via spelers

van het Groningse eredivisie team RZG Donar. Daaruit kwa-

men 320 kinderen voort  d ie kozen voor deelname aan de

diverse toernooien met gebruikmaking van de

BasketballCard. De toernooien zijn tot stand gekomen

m.m.v. Celeritas, De Groene Uilen, HSVB en RZG Donar.

ln Amsterdam is eind 1998 een succesvolle schoolbasketball

kompetit ie voor basisscholen gehouden met 34 deelnemen-

de scholen (78 teams, 44 jongens, 28 meisjes, 6 mix) en

circa 750 deelnemen. Deze kompetítie duurt 8 weken en

wordt gespeeld in vijf Amsterdamse sporthallen. De

gemeente Amsterdam subsidieert dit project en de scholen

betalen een kleine bi jdrage per team.

In rayon West is een servicepakket samengesteld voor

basisscholen, bestaande ui t :  NBB-handleidingen'mini-bas-

ketbal l  voor scholen' ,  lesmater iaal ,  30 mini-basketbal len,

spelershesjes en pion nen.

Zie ook de projectbeschrijving bij 'Meisjesbasketball i

MARKTG ERr CHTE ACTTVTTETTEN/RECREATT EVE
KOMPETITIES
Vanuit de vaststell ing dat de interesse voor de basketball-

sport veel groter is dan het ledental van de NBB tot uit-

drukking brengt, het verenigingsaanbod voor 970/o bestaat

ui t  teamtrainingen en seizoenomvattende kompet i t ies en er

behoefte is aan andersoortige recreatieve kompetit ies is een

aantal projecten geformuleerd die moeten leiden tot een

nieuw aanbod. Toegankel i jk  voor leden en niet- leden, voor-

al  bedoeld om senior leden voor de sport  te behouden, als

veren ig ingsl id of Basketba I lCa rd-houder.

Gedurende di t  seizoen heeft  het  accent gelegen op het '4-

4-4 basketball ' , waarbij de teams rouleren. 0p 29 mei 1999

heeft een pilot-activiteit plaatsgevonden waarin de volgen-

de verenigingen participeerden: Flush '72, Klipperstars, The

Lizzards, New Blue Stars, River Trotters alsmede Sport en

Vriendschap. Ls.m. de plaatseli jke vereniging Ouick Runners

is op 3 juli 1999 het zomerspektakel '4-4-4 Beach

Basketball Event' te Huizen georganiseerd. Aan deze unieke
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combinat ie zon-strand-basketbal l  hebben 34 teams ui t  het

gehele land deelgenomen.

De 4-4-4 formule is een welkome aanvul l ing op het

bestaande aanbod gebleken. Het l i jk t  een ui tstekend al ter-

nat ief  om f ieugd) leden aan de vereniging te binden die niet

aan de regul iere kompet i t ie kunnen deelnemen, wegens het

niet  'vol '  kunnen kr i jgen van teams. Volgend seizoen zal  het

aanbod met diverse toernooien worden ui tgebreid.

0p 21 maart  1999 is i .s.m. Sportconsul t  Internat ional  een

Mini  Campus Day gehouden in de Amsterdamse Apol lohal

met 3-on-3,  schotwedstr i jden, dr ibble- en behendigheids-

parcours.  Ruim vierhonderd jongens en meisjes namen aan

di t  voortaan jaar l i jks terugkerende evenement deel .  In

november volgt  de Haar lemse edi t ie.

Voorafgaande aan het hoofdprogramma van het NBB

Al l*Star Gala 1999 is op 20 februar i  1999 in het

Indoorsportcentrum te Eindhoven een open Jump-for-Joy

Spectacle georganiseerd.  l .s.m. het bureau'Sport formule'

van de gemeente Eindhoven is een programma opgezet

voor basisscholen. Tijdens het Jump-for-Joy Spectacle

resulteerde dat in een eindtoernooi voor basisscholieren

waaraan door 15 teams werd deelgenomen. Aan de met

medewerking van spelers van Libertel /Dolphins en speel-

sters van Dr. Foots/BC Lieshout georganiseerde Jeugd Clinic

werd deelgenomen door 65 jeugdigen ui t  het  gehele land.

Het evenement bevatte verder de nationale bekerfinales

voor meisjes, jongens en rolstoelbasketball(st)ers en een

afslui tende demonstrat ietraining van het Nat ionale heren-

team o.l.v. bondscoach Luciën van Kersschaever.

MARKTVERKEN N ING
Door middel van een gericht marktonderzoek ti jdens bas-

ketball stimuleringsprojecten voor de basisscholen De

Bi j lmerhorst ,  16e Montessor ischool  en De Rozeman, is in

1999 i .s.m. de Hogeschool  Amsterdam een haalbaarheid

onderzoek uítgevoerd naar het starten van clubbasketball

in Amsterdam Zuidoost. Bij het onderzoek werden leerlin-

gen uit het voortgezet onderwijs betrokken, namelijk van

het August inus Col lege, Scholengemeenschap Reigersbos en

Openbare Scholengemeenschap Bi j lmer.  Gepei ld is of  er

acute behoefte aanwezig was om l id te worden van een

basketballclub in de wijk. De resultaten van het onderzoek

geven aan dat basketball weliswaar hoog scoort, maar dat

voor clubbasketball de ti jd in deze wijk nog niet ri jp is; de

kinderen sporten l iever op een minder verpl ichtende wi jze.

Onder de 114 verenigingen van NBB-West is een enquête

gehouden omtrent de wi jze van invul l ing van accountma-

nagement;  43 verenigingen ( :90/o) hebben hieraan hun

medewerking ver leend. Ui t  het  onderzoek kwam naar voren

dat verenigingen niet  goed weten wat de NBB voor hen

kan betekenen. Het vertalen van beleidsplannen naar ver-

enigingsniveau zou te wensen over laten.

TH EMADAG TALENTONTWI KKELI NG
De succesvol le 1e Themadag Talentontwikkel ing (Den

Bosch, februar i  1998) zal ,  mede gelet  de verschi l lende ver-

zoeken van verenigingen daartoe, in 1999/2000 een vervolg

krijgen, vermoedeli jk begin 2000.

J U M P-FOR-JOY SPECTACLE





0p 5 september 1998 is in Rotterdam door rayon West een

themadag georganiseerd met als onderwerpen 'De sporter

a ls afnemer '  (P.Brouwer),  desku nd ig heidsbevorder i  ng

(R.Braat en A.v.d.Vlugt)  en bolwerken (J.Kr i jnen en T.Jansen).

In NBB-Zuid is een vi j f ta l  regiobi jeenkomsten voor vereni-

gingen georganiseerd te Breda, Den Bosch, Helmond,

Si t tard en Oost-Souburg. Twee thema's stonden centraal

t i jdens de over het algemeen goed bezochte bi jeenkom-

sten: 'Verenigingsf i losof ie en kaderproblemat iek '

(J.Timmermans) en'Scheidsrechters en SKP-ers '  (E.v.Rooy).

Na informat ieve bi jeenkomsten over samenwerking is het

proces tot  samenwerken verder voorbereid door en voor

verenigingen in de regio Heer len (BC Braggarts,  Giants,

Kepu Tracks, BV Kerkrade en BV Landgraaf).

Tevens is een aantal  Verenigings Cl in ics Sport technisch

Kader georganiseerd in Bergen op Zoom, Breda, Cui jk,  Den

Bosch, Heer len, 0udheusden, Terneuzen, Vl issingen en

Weert .  Thema was 'Technisch beleidsplan t .b.v.  de jeugdop-

le id ing op verenigingsniveau' ,  gebaseerd op de technische

en tact ische beleidsl i jnen van de nat ionale jeugdteams en

aans lu i tend op  de  NBB-pub l ica t ie 'Prak t i j kboek  Techn isch

Basketbal l i  H.Dekkers,  T.Joziasse, R.Ni jman, R.Schi lder en

A.Vermeulen hebben deze cl in ics geleid;  in totaal  105

jeugdtrainers hebben enthousiast  en act ief  deelgenomen.

MEDISCH E IN FRASTRUCTUUR
Aan de oproep om aan te geven of  er  interesse bestaat deel

te nemen aan een medisch netwerk,  waarbi j  verenigingen

direct  geïnformeerd worden over medische begeleiding

hebben vi j f t ig verenigingen posi t ief  gereageerd.  Voldoende

reden om de volgende dr ie themabi jeenkomsten (dr ie avon-

den) te organiseren: Adviezen ter prevent ie van blessures

en overbelast ing in relat ie tot  schoenen en voeten'  (door

Hans van Genen),  'Letsels bi j  basketbal l '  (door Joh lJzerman)

e n'Sportb I essu res b ij spo rtve ren i g i n ge n'i' (sport)Verze ke ri n ge n i

Deze bi jeenkomst is door 17 verenigingen bezocht (Bunnik,

B apr i l  1999).  Het onderwerp m.b.t .  verzeker ingen kr i jgt  v ia

de NBB nog een vervolg i .v.m. de vragen die di t  b i j  de deel-

nemers opr iep.

ACTUALISATI E BREEDTESPORTPLAN
Het meerjarenbeleidplan voor de breedtesport  'De sporter

a ls  a fnemer '  i s  met  oog op  on tw ikke l ingen b innen he t

na t iona le  spor tbe le id  e ind  1998 geac tua l i seerd  en  in  1999

aan al le afgevaardigden en rayons beschikbaar gesteld.  De

aanpassing betrof  met name tekstuele aanpassingen, maar

geen strategische wi jz ig ingen.

Onder  meer  u i t  de  on tw ikke l ing  van he t  NBB- ledenbestand

bl i jk t  de enorme groei  van basketbal l (st)ers in de leef t i jd

van 6 t /m 10 jaar.  Het verenigingskader ondervindt proble-

men bi j  het  op speelse wi jze aanleren van fundamentele

basketbal l  bewegingen. In NBB-Zuid is een werkgroep inge-

steld die gaat bezien hoe passende oefenstof  samengesteld

kan worden en hoe deze gei 'mplementeerd kan worden.

BELEI DSNOTITI E ARBITRAGE
Via een zorgvuldig opgezet en geleid proces is met inbreng

van de diverse betrokkenen op lokaal  rayonaal  en nat ionaal

niveau de meerjarenbeleidnota 'De arbi ter  a ls logische part-

ner '  opgesteld en vervolgens vastgesteld t i jdens de leden-

vergader ing van 21 november 1998. De not i t ie bevat een

groot aantal  projecten welke gefaseerd in ui tvoer ing zul len

worden genomen, mede afhankel i jk  van de beschikbare

f inanc ie le  midde len .
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ïjdens het NBB All5taÍ Gala op 20 febÍuari 1999 te Eindhoven is er voor voorzitters van verenigingen, alsmede voor

bestuurs- en commissieleden van rayons het 1e Nationale Basketball Seminar gehouden' Via ditjaarlijks te organiseren

seminar wil de NBB zijn verenigingen infoÍmeren over relevante en actuele zaken binnen de bond, zoals ditmaal:'VooÍstellen

van het nieuwe bondsbestuur, (Cees Free), 'De voordel€n van de BasketballCard' (Jim Krijnen) en VIS-KIÏ een must voor elke

vereniging' (Klaas loeve, NOCNSB.

TRATNERSCURSUSSEN 1 9e8/1 999

plaats 1 geslaagden

I

1 2

1 0

1 1

1 3

24

1 1

B

1 4

1 3

B

1 3

1 5

9

1 3

12

Almere

Almere

Amsterdam 1

Amsterdam Z0 1

Boxmeer 1

Boxtel 1 1

Den Dungen 1

Den Haag

De Rijp (lee8) 1

De Rijp (leee) 1

Groningen

Hoofddorp 1

Hoorn (1998) 1

Hoorn (tsss) 1

Kerkdriel 1

Leeuwarden 1 1

Leiden

Rotterdam

Small ingerland

Stadskanaal 1 1

Vianen

Weert 1

Zoetermeer

1 9 5
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Begin 1999 is in Amsterdam de AlO-Projectweek gehou-

den. AlO-studenten werd hier de mogeli jkheid geboden

een versnelde basketbal lopleiding te vol tooien, gebruikma-

kend van vr i js te l l ingen voor ' les- en le id inggeven' ,  'sportge-

zondheids- en trainingsleer '  en 'F-cursus' ,  dat  a l les onder de

voorwaarde dat de studie volledig wordt afgerond. Als

docenten traden op: Ton Boot,  Jan-Wil lem Jansen, Paul  van

de Ree, Meindert van Veen en René Spandauw. Resultaat:

24 TA-certif icaten, 1 JTB-ce rtif icaat en 2 afvallers.

Tijdens de Zoetermeer Basketball Classic 1998 (november),

Holland Basketball Week 1998 (december, Rotterdam) en

Ricoh Basketball Classic 1999 fiuni, Amsterdam) zijn

Trainers Cl in ics (B- en C-status) gehouden en daarnaast

diverse Rayon Clinics (A- en JTB-status).

Absolute topdocent di t  jaar was Hubie Brown, die onder

meer coach was van de NBA-teams Milwaukee Bucks,

Atlanta Hawks en New York Knicks. Tijdens de HBW ver-

zorgde hi j  op 29 en 30 december een waardevol le c l in ic

met Bob Gonnen, Rene Spandauw en Ben Ponsioen.

Een Bondsscheidsrechters Clinic heeft plaatsgevonden ti j-

dens de Hol land Basketbal l  Week 1998.

l .s.m. de Sharks Internat ional  Basketbal l  Organizat ion is de

rayon cl in ic Zuid op 19 juni  1999 georganiseerd.  De cl in ic

stond onder leiding van Tony Souveryns, de technisch

directeur van de Koninkl i jke Belgische Basketbal l  Bond. Het

onderwerp van de cl in ic was de vraag hoe cont inul te i t  in te

bouwen is in de aanval van jeugdteams (fastbreak, secon-

dary break, early offense, passing game). De clinic werd

door 45 enthousiaste trainer/coaches bezocht.

Met di t  aantal  c l in ics bestaat er momenteel  voldoende aan-

bod om aan de gevolgen van het l icent iereglement te kun-

nen voldoen.

Er is intensief contact geweest met Transact, een bureau dat

is gespecialiseerd in kennisontwikkeling omtrent het thema

seksuele intimidatie. De inhoud van de trainerscursussen is

met dit bureau krit isch doorgenomen. In de nazomer 1999

zal een speciale Docentendag gehouden worden waar de

werkvormen en de implementatie besproken worden.

Voorbereid wordt een korte cursus'Pleintjesbasketball

Begeleider i  Het cursusmater iaal  is  inmiddels gereed en

najaar 1999 wordt in Enschede de eerste cursus gestart.

Zie ook: Kaderondersteuning /  Accountmanagement.

Het voornemen van NBB en de Europese Academie des

Sports om dit seizoen weer een grensoverschrijdende 'JTB'-

cursus te organiseren in Noordwest Duitsland en Noord-

Nederland heeft om subsidietechnische redenen geen door-

gang kunnen vinden. De bedoel ing is nu om di t  voornemen

in 1999/2000 te concretiseren

l.v.m. de uitvoering van diverse trainerscursussen binnen

onderwijsinstell ingen is overleg gevoerd met Noorderpoort

(Drachten), Echnaton (Almere), Academie voor Lichamelijke

Opvoeding (Amsterdam en Groningen), alsmede met de

stichting Dienstverlening en Welzijn (Amsterdam).



IN FORMATISERING
Dit  seizoen is de ontwikkel ing van het ISS-pakket voortva-

rend ter hand genomen, hetgeen geresul teerd heeft  in een

voor lopige oplever ing,  ju ist  voor de zomer van 1999.

Hoewel enige vertraging is ontstaan in de loop van het sei-

zoen, stemt het resul taat  in het algemeen tot  tevredenheid.

Het pakket,  dat  u i te indel i jk  grat is aan de verenigingen ter

beschikking is gesteld,  kent inmiddels een grote gebruikers-

groep. In een aantal  rayons overtref t  de deelname meer

dan dr iekwart  van het aantal  verenigingen, waarmee een

nog groter percentage leden decentraal  ( lees:  op vereni-

gingsniveau) wordt  vastgelegd.

ln het jaar 1999 is veel  aandacht besteed aan informat ie

rondom het nieuwe pakket, zoals via een groot omslagartikel

in Basketbal l* lnfo en via rayonbi jeenkomsten. Er is in de

zomer 1999 een telefonische help-desk door de leverancier

WisseO/Wowie inger icht  om de meeste vragen te kunnen

beantwoorden.

Het ISS-pakket is vol ledig mi l lenniumbestendig en voorbe-

reid op de komst van de euro.  Voor de verzending van de

gegevens wordt gebruik gemaakt van de mogel i jkheden

van e-mai l ,  hetgeen er tevens toe heeft  geleid dat een

groot aantal  verenigingen en al le rayons van deze moderne

communica t ie techno log ie  gebru ik  z i jn  gaan maken.  De NBB

heeft hiertoe een raamcontract gesloten met Interstroom

ui t  Henge lo .

Omdat ervoor gekozen is om al le gegevens opnieuw in het

systeem in te brengen heeft  d i t  een aanzienl i jke inspanning

gevergd van een ieder die met de vast legging te maken

heeft. Hoewel dit ook 'bloed, zweet en tranen' heeft gekost,

l i jken de grootste problemen in het najaar 1999 achter de

rug te zul len z i jn en kan een aanvang worden gemaakt met

de ui te indel i jke oplever ing van het pakket.

REGLEMENTERT NG (0.A. DOPr NGREGLEMENT)
ln een extra Algemene Vergader ing, gehouden op 27 maart

1999, werd een nieuw Algemeen Wedstr i jdreglement ( incl .

een supplement voor de Bekercompet i t ies) aangenomen,

waarmee de basis werd gelegd voor een nieuwe wedstr i jd-

reg lementer ing  voor  a l le  ge led ingen b innen onze bond.

In  de  A lgemene Vergader ing ,  gehouden op  12  jun i  1999

werd het Ant i -Dopingreglement

aangenomen,  waarmee ook  aan de  e is  van he t  Min is te r ie



van VWS werd voldaan.

Ook werden in deze vergader ing de Supplementen van het

in maart  aangenomen Algemeen Wedstr i jdreglement aan-

genomen voor de Landel i jke Compet i t ies en voor de

Rolstoelbasketba | | com petit ies.

Met de aanname in de komende Najaarsvergader ing van

het Supplement voor de compet i t ie Heren Erediv is ie,  zou

de nieuwe wedstr i jdreglementer ing in hoofdl i jnen zi jn

afgerond.

BASKETBALLSTI MULERI NG N EDERLAN DSE
ANTILLEN EN ARUBA
Ti jdens de Koninkr i jkspelen van 1997 op Curaqao bleek, ui t

de contacten die daar waren met vertegenwoordigers van de

Arubaanse Basketbal l  Federat ie en de Nederlands Ant i l iaanse

Basketball Federatie, dat er grote behoefte bestond aan

ondersteuning op het gebied van Sport technisch kader en

scheidsrechters. Ook bestaat bij \AIVS en NOCNSF de mening

dat als gevolg van de spelen deze ondersteuning moet

plaatsvinden in het kader van "kennis halen, kennis brengen' i

Voor 1998 is daar ook een aanvraag met betrekking tot een

project deskund ig heidsbevordering.

Na een behoefte onderzoek in samenwerking met de bon-

den van Aruba en de Nederlandse Ant i l len werd besloten in

mei 1998 te starten met E en F scheidsrechters cursussen.

Deze vonden plaats op Aruba en Curaqao met als docent

Piet Leegwater.

In  ju l i  1998 vond er  op  Curagao een gecombineerde JTB -  A

cursus plaats.  Vierentwint ig cursisten deden hier aan mee.

De lessen vonden plaats dagel i jks van 17:00 -  21:30 uur.  De

opkomst en de inzet van cursisten was erg goed.

Na twee weken intensief  werken konden B A diploma's en

14 JTB diploma's worden ui tgereikt .  Twee kandidaten kre-

gen een herexamen.

Tevens werd in deze per iode aandacht besteed aan dr ie

docenten. Het is nl .  de bedoel ing dat na di t  4 jar ige project

de Arubaanse en Ant i l i laanse Federat ies vol ledig zel fstandig

kunnen opereren.

Ook is er t i jdens deze periode veelvuldig overleg geweest met

het bestuur over jeugdpleiding en verenigondersteuning.

KADERSCHOLI NG SURINAME
Als gevolg van de pol i t ieke si tuat ie is het v ier jar ige project

di t  seizoen st i lgelegd, waardoor hier geen voortgang kon

worden geboekt.

LOW COUNTRIES TROPHY 2OOO E.V.
De basketbal lbonden van België en Neder land hebben

gezamenl i jk  het in i t iat ief  opgepakt om te komen tot  een

jaar l i jks v lak voor het begin van de erediv is ie te verspelen

kompet i t ie waarvoor de landskampioenen en bekerhouders

van beide landen zich plaatsen. De eerste edi t ie is voorzien

in september 2000. De direct ies van NBB en KBBB hebben

de opdracht gekregen een projectplan op te stel len en de

haalbaarheid te onderzoeken.

REG IONALE TRAI N I NGSACCOM MODATI E
Het over leg met de gemeente Rotterdam en de st icht ing

Rotterdam Topsport  omtrent de bouw, inr icht ing en exploi-

tat ie van een regionale t ra in ingsaccommodat ie is in 1998

geëffectueerd Een en ander heeft geresulteerd in het toe-

kennen van de B-status aan deze nieuwe accommodat ie

(bi j  'De Kuip ' ) ,  mede in het belang van erediv is ievereniging

Rotterdam Basketbal l ,  rayontrainingen van NBB-West en

het jaar l i jkse NJK Kadetten. Het minister ie van WVS heeft

hiertoe v ia de NBB een subsidie toegekend.

FACE THE BASKET
Sinds 1997 is Face-the-Basket het of f ic ië le bondsmagazine

van de  NBB dat  g ra t i s  per  pos t  naar  a l le  leden van de  bond

en al le Basketbal lCard houders wordt  gestuurd.  Met deze

krant wi l  de NBB zi jn leden extra van dienst z i jn,  door ze te

informeren over act iv i te i ten van de bond en over ontwik-

kel ingen op basketbal lgebied, zowel in Neder land als daar-

bui ten.  Hiertoe is per kalender jaar een overeenkomst geslo-

ten met Brouwer Media,  d ie voor 1999 weer als ui tgever

optreedt voor de jaar l i jks v ier  u i t  te brengen nummers.  De

oplage per nummer bedraagt 45.000 exemplaren.

BASKETBALL*IN FO
Het of f ic ië le mededel ingenblad Basketbal l* lnfo verscheen

d i t  se izoen t ienmaal  in  een op lage van 1000 exemplaren .

De lay-out werd opnieuw enigszins aangepast en elk nummer



opende met een thematisch omslagartikel. Zo kwamen ach-

tereenvolgens aan bod: sponsoring, tevredenheid NBB-jeugd-

leden, vrouwen in kaderfuncties, basketballbolwerken, rela-

tie clubs met All5tar Gala, clubblad, rolstoelbasketball, het

nieuwe basketballpakket en pleintjesbasketball.

NBB MEDIA NIEUWS
NBB Media Nieuws is een informatiebulletin voor de sport-

pers en de persvertegenwoordigers van de verenigingen.

Hèt bulletin bevat naast actueel nieuws, het competitiepro-

gramma, uitslagen en standen. NBB Media Nieuws ver-

schijnt elke week (met uitzondering van de zomerperiode)

en de oplage bedraagt 425 exemplaren.

SPELREGELBOEKJE
Tijdens de FIBA Standing Conference (Amsterdam,16117

mei 1998) is een aantal spelregelwijzingen doorgevoerd die

seizoen 1998/1999 moesten ingaan. De NBB bracht daarom

in september 1998 een geheel herzien spelregelboekje in

omloop, welke via de NBB-Basketballshop venpreid is. Het

resultaat is tevens beschikbaar gesteld aan de collega's van

de Belgische, Antill iaanse en Surinaams basketballbonden.
4.r:
,'qtl
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TUCHT- EN GESCHILLEN COMMISSIE
Afgelopen seizoen was niet echt een bijzonder jaar. Eerder

een jaar om eerder gedane ervaringen op een ri jt je te zet-

ten. In een overleg met de Commissie van Beroep zijn de

massale vechtparti jen van het vorige seizoen tuchtrechteli jk

bekeken. Het begrip "collectiviteit" is duideli jk geformuleerd.

Van scheidsrechters kan niet verwacht worden dat ze in dit

soort gevallen van elke speler precies opschrijven wat deze

gedaan heeft. De betreffende speler moet nu aantonen dat

hij het niet gedaan heeft of kan hebben.

In het overleg met Bondsbestuur en Commissie van Beroep

zi jn een aantal  reglementaire knelpunten aangekaart .

Genoemd zi jn het ontbreken van samenhang tussen de

diverse bondsreglementen, beschikbaarstel l ing nat ionale

teams, het dopingreglement alsmede het NBB-l idmaat-

schap bij wedstri jd deelname.

Met 352 zaken afgelopen seizoen is een dal ing geconsta-

teerd t.o.v het seizoen 97198. Wat de oorzaak van de daling

precies is geweest is moeil i jk te achterhalen. Aan de rayons

l igt  het  zeker niet .  Het aantal  aangebrachte k lachtzaken

werd verdubbeld.  Door de steeds verder gaande automat i -

sering komt vaker naar voren dat spelers opgesteld worden

of op het sheet staan terwij l er nog een straf van de TGC

loopt. 7 zaken tegen spelers en verenigingen zijn hierover

aangespannen. Een uniek l idnummer zou een speler met

straf  kunnen volgen naar een ander c lub in een ander

rayon. Helaas is di t  (nog) niet  het  geval .

0p rayonniveau, t i jdens en rondom de wedstri jden, vinden

steeds meer onregelmat igheden plaats die niet  door de

beugel  kunnen. De rayonbesturen zi jn druk doende om hier

paal  en perk aan te stel len en kaarten die onregelmat ighe-

den aan bij de TGC. Echter wanneer er een zaak komt moet

de bewijslast voldoende zijn. 0m dat laatste rond te kri jgen

kost veel  moeite en energie omdat vaak de medewerking

bij spelers en verenigingen ontbreekt. Een pressiemiddel is

niet voorhanden. Een overleg met de rayons zal gestart

worden om naar een oplossing te zoeken.

Bi jgaande ci j fers geven een grote dal ing aan van het aantal

zaken waarbi j  spelers onder l ing bi j  betrokken zi jn.  Gaat dat

een nieuwe trend worden van meer en betere acceptatie of

is hier sprake van een toenemende tolerant ie.

T.o.v. van het vorige seizoen bleef het aantal zaken tegen

hlc;nc

coaches praktisch constant. We hopen dat deze trend zich

gaat voortzetten waaruit bli jkt dat coaches de leiding van

de scheidsrechter meer dan voorheen gaan accepteren.

Seizoen 98/99 is het laatste seizoen geweest van onze

voortreffel ij ke ad m i n istratieve ondersteu ner G reet Wi n k.

Per 1 oktober maakt z i j  gebruik van de obu-regel ing en

stopt met haar werkzaamheden. Vele jaren was Greet het

centrale zenuwstelsel van de TGC. Een bijzonder groot

woord van dank is hier zeker op zi jn plaats.

COMMISSIE VAN BEROEP
De commissie heeft 23 zaken behandeld. Het aantal

beroepszaken tegen uitspraken van de TGC was geringer

dan ooi t :  e l f .  Vi j f  appel lanten werden in het ongel i jk

gesteld, twee kregen geli jk. Drie beroepen werden niet ont-

vankeli jk verklaard om de bekende reden dat het beroeps-

schr i f t  n iet  mede was ondertekend door degene die door de

TGC was gestraft. Een zaak werd terugverwezen.

Aan de commissie z i jn acht geschi l len voorgelegd. ln een

geval  l iep di t  goed af  voor de vereniging die het geschi l

had aangebracht.  In v ier  zaken was de ui tkomst negat ief .

Van de drie resterende geschil len was er een niet ontvanke-

l i jk  vanwege termi jnoverschr i jd ing,  een geschi l  werd inge-

trokken en een zaak eindigde in een schikking.

Daarnaast heeft de commissie, onder de noemer van het

geven van bindende ui t leg,  adviezen gegeven aan het

bondsbestuur en aan Rayon Zuid.  Bovendien werd

gereageerd op een br ief  van Rayon Zuid,  waarui t  b leek dat

behoefte bestond aan uitleg bij bepaalde reglements-

bepa l ingen.

Een beroepsschrift is vanwege een al te onduideli jke grond-

s lag  n ie t  in  behande l ing  genomen.

Vooral in het nalaar van 1998 was het aantal zaken dat de

commissie ontving ui terst  ger ing,  n iet  meer dan vi j f  in

totaal. In het eerste halfjaar van 1999 liep de teller op tot

achtt ien,  hetgeen een normaal aantal  is .  Voor het ger inge

aantal  zaken van eind 1998 val t  geen verklar ing te geven.

Vier zaken vonden hun grond in de verondersteld onjuiste

manier waarop protesten waren afgehandeld.  Di t  is  een

opvallend signaal. Vooral het onderscheid tussen technische



en administratieve protesten leverde telkens mogeli jkheden

op. In algemene zin kan hierover het volgende worden

opgemerkt.

Men moet onderscheid maken tussen: wat een scheidsrech-

ter waarneemt, wat zijn beslissing is en wat op het score-

formulier wordt geschreven. Over een scheidsrechteli jke

waarneming valt niet te discussiëren. Indien een scheids-

rechter ziet dat van achter de drie puntsli jn wordt gescho-

ten, is hij verplicht een driepuntsscore toe te kennen indien

het schot doel treft. Zijn beslissing is in overeenstemming

met de spelregels en dat bli j ft zo, al zou met behulp van

beeldopnames achteraf zijn aan te tonen dat de schutter

over de l 'r jn stond. Uitsluitend het niet goed toepassen van

de spelregels 'sec' ,  mag aanleiding zi jn voor een technisch

protest, uiteraard onder het voorbehoud dat het toepasse-

li jke wedstri jdreglement technische protesten mogeli jk

maakt. De omstandigheid dat technische protesten vaak

neerkomen op het aanvechten van een scheidsrechteli jke

waarneming in plaats van de spelregel technische ju istheid

van de beslissing, is ongetwijfeld mede een reden geweest

om in sommige wedstri jdreglementen technische protesten

ui t  te s lu i ten.

0p het scoreformulier moet datgene worden aangetekend

wat de scheidsrechter aan de jurytafel doorgeeft en uiter-

aard dient het scoreformulier deugdeli jk te worden bijge-

houden. Het niet noteren van een score die de scheidsrech-

ter wel aan de jurytafel heeft doorgegeven, is bijvoorbeeld

grond voor een admínistratief protest. De scheidsrechter

heeft zijn werk gedaan: de fout l igt bij de tafel. Bewijs

moet nog wel geleverd worden! Een scheidsrechter dient

het scoreformulier t i jdens de wedstri jd geregeld te contro-

leren. Zijn constatering dat tot aan het moment van con-

trole de score juist is bijgehouden, heeft zwaarwegende

bewijsrechtel'rj ke beteken is.

Men het voorgaande is lang niet  a l les gezegd. leder

wedstr i jdreglement geeft  e igen bepal ingen over het

indienen van protesten en die bepal ingen kunnen onder-

l ing verschi l lend zi jn.  De CvB ki jkt  a l t i jd naar de concrete

regel ing en gaat na of  d ie correct  is  toegepast.  De jur is-

prudent iebundel  van de CvB zal  worden aangevuld met

u itspraken over protesten.

OVERZI(J^HT TUCHT-
EN GESCH I  LLEN

COMMISSIE
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SPORTI EVE RESU LTATEN

Sport ieve resultaten van 30 juni 1998 tot en
met  30  jun i  1999
NATIONALE TEAMS
Nationaal heren team

06.07.98 0 toernooi Cyprus (met Litouwen,

Griekenland en Niger ia)

08.07.98

09.07.98

Al l .Star Gala,  Indoor Sportcentrum Eindhoven

20.02.99 0l Ned. - United Nations 59 - 70

24.02.99 EKKW Nederland - Estland 80 -104

27.02.99 EKKW Kroatië - Nederland 103- 73

11.05.99 0l  Neder land -  België

12.05.99 0l  Neder land -  België

16.05.99 0l  Neder land -  Denemarken 95 -  67

21.05.99 EKKW Nederland -  Noorwegen 65 -106

22.A5.99 EKKW Nederland - Letland 74 - 92

23.05.99 EKKW Nederland - Luxemburg 96 - 62

Eindstand: 1.  Let land; 2.  Neder land;

3. Luxemburg; 4. Noorwegen

Zoetermeer Basketball Classic

21.11 .98  0 l  Ned.  -  Jong Gr ieken land

22.11.98 0l Hongarije - Ned.

25.11.98 EKKW Nederland -  lJs land

28.11.98 EKKW Li touwen -  Neder land

02J238 EKKW Bosnië Herzeg. - Ned.

Holland Basketball Week, Ahoy' Rotterdam

27.12.98 0l Texaco Stars- Ned.

28.12.98 0l Ned.- Racing Basket Antw.

29.12.98 0l  Olympique Ant ibes- Ned.

30 .12 .98  0 l  Ned.  -  Hapoe l  Ho lon  ( l sd

7 5 - 7 3

6 3 - 5 5

7 7  - 6 5

B 0 - 6 1

6 8 - 6 0

7 5 - 8 0

7 6 - 7 0

6 9 - 6 3

8 1 - 5 8

01.06.99 0l

02.06.99 0l

Griekenland -  Neder land 94 -  58

Griekenland -  Neder land 65 -  39

Toernooi in Hongarije

04.06.99 0l  Jong Griekenland -  Ned. 62 -  71

05.06.99 0l  Ned. -  Engeland 69 -  73

06.06.99 0l  Tsjechië -  Neder land 85 -  72

12.06 .99  0 l  Neder land -  l s raë l

13 .06 .99  0 l  Neder land -  N iger ia



Nationaal  dames team

Toernooi  Est land

30.04 .99  0 l  F in land -  Neder land

01.05.99 0l  Ned. -  St .  Petersburg

02.05.99 0l  Neder land -  Est land

Spuerkees Cup, Luxemburg

07.05.99 0l  Neder land -  Slovenië

08.05.99 0l  Neder land -  lJs land

09.05.99 0l  Luxemburg -  Neder land

EK Kwal i f icat ietoernooi  Almere

20.05.99 EKKW Nederland -  Luxemburg

21.05.99 EKKW Nederland -  Portugal

22.05.99 EKKW Finland -  Neder land

23.05.99 EKKW Zwitser land -  Neder land

24.05.99 EKKW Nederland -  lsraël

E inds tand:  1 . l s rae l ;  2 .  F in land;  3 .  Por tuga l ;

Stage Essones (Frankr i jk)  5-7 apr i l  1999

Nederland -  Slovenië

Nederland -  Spanje

Neder land -  l ta l ië

Stage Beauvais (Frankr i jk)  6-9 mei 1999

Nederland -  Turki je

Neder land -  S loven ië

Nederland -  Zweden

Nederland -  Turki je

Stage Portel (Frankrijk) 22-25 mei 1999

Neder land -  L jub l iana

Nederland -  Cecano ( l t )

Neder land -  le r land '83

Neder land -  L jub l iana

Stage Stadskana al  23-25 ju l i  1999

Neder land -  Po len

Neder land -  Po len

Nederland -  Polen

Dames Jeugd (selectie '82 of later)

Oefenser ie tegen Denemarken in Stadskanaal

(zg-r t  oktober 1998)

Neder land -  Denemarken '82

Neder land -  Denemarken '82

Neder land -  Denemarken '82

Extra wedstri jd:

Neder land -  Jahn l l  (Eerste Div.)

Oefenser ie tegen Schot land in Rotterdam

(Zt  -zg  december  1998)

27/1  2Neder land -  Schot land '80

2Bi  l2Neder land -  Schot land '80

29/1  2Neder land -  Schot land '80

4. Neder land; Zwitser land; 6.  Luxemburg

Internat ionaal  toernooi  de Ri jp

12.05.99 0l  Est land -  Neder land

13.05.99 0 Sneekhout Lions -  Ned.

13 .05 .99  0 l  Enge land -  Neder land

1 4 . 0 5 . 9 9  0  R e c k l i n g h a u s e n - N e d .

15.05.99 0 Ned. -  Lachema (Tsjechië)

16.05.99 0 Ned. -  Zuvedra Kl .  (L i t )

Heren Jeugd (selectie '82 of later)

W.Y.G. (World Youth Games 9-20 ju l i  1998

Nederland -  Spanje

Neder land -  Braz i l ië

Nederland -  Georgië

Neder land -  Wi t  Rus land

Neder land -  Du i ts land

Stage Londen 27-30 ju l i  1998

Enge land -  Neder land

Neder land -  Enge land

Stage Tournai  (België) 27-29 december 1998

Belg ië  -  Neder land

Be lg ië  -  Neder land

Be lg ië  -  Neder land

Kwal i f icat ie E.K. Jun. 2000 Dubl in 4-8 aug. 1999

Nederland -  België 54-65

Neder land -  le r land 65-40

Nederland -  Portugal  48-60

Nederland -  lJs land 48-54

Nederland - Turkije 48-52

6 9 - 4 8

3 9 - 6 9

7 3 - 6 0

5 0 - 7 2

4 3 - 4 9

5 1 - 5 9

7 9 - 3 6

5 0 - 6 7

6 7 - 4 7

6 2 - 6 7

6 1  - 7 1

5 5 - 4 3

5 3 - 3 3

5 3 - 3 8

4 4 - 2 7

2 7 - 4 7

6 4 - 2 4

40-74

47-68

46-80

72-61

53-42

72-62

B0-72

67 -77

72-49

92-38

46-77

62-89

55-71

53-58

92-77

77 -73

53-63

65-22

B6-23

7 4-11

7B-53

46-65

69-82

73-84

38-51

59-74

60-71

55-67

65-60

53-45

53-64



Oefenserie tegen lerland in Den Helder (Z-+ januari 1999)

2/ l  Neder land -  ler land'83 48-38

3/ l  Neder land -  ler land'83 49-42

4/ l  Neder land -  ler land'83 59-50

Roosevel t  Cup in At lanta,  USA (28-30 augustus 1998)

USA - Neder land 78-66

Nederland - Australië 65-47

Canada -  Neder land 41-56

Kru isf ina le

Nationaal heren

Goldcup, Sydney

23.10.98 wK

24.10.98 WK

25.10.98 WK

26.10.98 WK

27.10.98 WK

28.10.98 wK

29.10.98 WK

30.10.98 WK

rolstoelbasketba | | team

Nederland - Frankrijk

Nederland - Korea

Nederland - Groot Britt.

Nederland - USA

Nederland -  Japan

kwartfinale

Nederland - Spanje

halve finale

Nederland - Canada

finale

Nederland - USA

1 eee)
49-47

44-46

34-42

50-56

(23-25apr i l  1999)

50-61

52-38

51 -35

77-55

73-86

66-54

6 8 - 4 1

7 7 - 4 7

6 1  - 3 7

s 2 - 6 8

8 4 - 4 4

6 4 - 5 0

63 -s3

5 9 - 6 1

1 eeB)
53-50

34-48

3B-s5

50-44

0efenser ie tegen en in Engeland (2-6 apr i l

3/4Engelan d'82 -  Neder land

41 4Engeland' 82 - Nederla nd

S/4Engelan d'82 -  Neder land

6/4Engelan d'82 -  Neder land

Drielandentoernooi  Edinburg,  Schot land

24/4Nederland -  Engeland'82

Nederland -  Schot land'80

2S/+Nederland -  Engeland'82

Nederland -  Schot land'80

0efenwedstri jden

8/5Ned. - BV Lisse (Eerste Div.)

9/5Ned. - BV Hoofddorp (Erediv.)

Canada -  Neder land

3e/4e plaats

Nederland -  Austral ië

F ina le

Canada -  USA

Einds tand:  1 .  Canada;  2 .  USA;

3. Neder land; 4.  Austral ië

Nat ionaal  dames rolstoelbasketbal l  team

WK Rolstoelbasketbal l  in Sydney, Austral ië

(ZZ-ZI oktober 1998);  Gold Cup Dames

26110 Nederland -  USA

27110 Mexico -  Neder land

28110 Nederland -  Japan

29110 Neder land -  Enge land

30/10 5e/6e plaats

Neder land -  Du i ts land

Eindstand: 1.  Canada; 2.  USA; 3.  Austral ië.

Neder land wordt 6e.

KOMPETITIE EI NDSTAN DEN
Heren Eredivisie

Eli te A

1. Ricoh Astronauts

2. Hans Verkerk Keukens

3. BS Weert

4. Libertel Dolphins

5. BV Cees Lubbers

6. RZG/Donar

Eli te B

1. BV Voorburg

2. R'dam Basketbal l

3. lmage Center

4. Omniworld Almere

5. NUVA.Drenthe*

6. Kroon R./Prisma

World chal lenge 98'  in Sheff ie ld (Zl-ZA aug.

Nederland -  Groot Br i t tanië

Japan -  Neder land

Frankr i jk  -  Neder land

F ina le

Groot Br i t tanië -  Neder land

Eindstand: 1.  Groot Br i t tanië;  2.  Neder land;

3. Frankrijk;4. Japan

60-40

61-44

58-52

32-62

37-31

47-40

52-30

30-39

32-s2
32-50
32-40

32-38

32-32

32-30

32-32

32-32

32-26

32-24

32-14

32-14
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Play Offs

Kwartfinales (best-of-three) ;
30 maart 1999

Ricoh Astronauts - R'dam Basketball

Hans Verkerk Keukens - BV Voorburg

BS Weert - RZG/Donar

Libertel Dolphins - BV Cees Lubbers

1 apr i l  1999

R'dam Basketball - Ricoh Astronauts

BV Voorburg - Hans Verkerk Keukens

RZG/Donar - BS Weert

BV Cees Lubbers - Libertel Dolphins

3 apr i l  1999

BS Weert - RZG/Donar

Libertel Dolphins - BV Cees Lubbers

Ha lve finales (best-of-five)

6 apr i l  1999

Ricoh futronauts - Libertel Dolphins

Hans Verkerk Keukens - BS Weert

I  apr i l  1999

Libertel Dolphins - Ricoh Astronauts

BS Weert - Hans Verkerk Keukens

10 apr i l  1999

Ricoh futronauts - Libertel Dolphins

Hans Verkerk Keukens - BS Weert

13 apr i l  1999

Libertel Dolphins - Ricoh Astronauts

15  apr i l  1999

Ricoh Astronauts - Libertel Dolphins

Fi nale (best-of-seven)

17  apr i l  1999

Ricoh futronauts - Hans Verke rk Keukens

20 apri l  1999

Hans Verkerk Keukens - Ricoh Astronauts

22 april 1999

Ricoh futronauts - Hans Verkerk Keukens

24 apri l  1999

Hans Verkerk Keukens - Ricoh Astronauts

26 apr i l  1999

Ricoh futronauts - Hans Verkerk Keukens

29 apri l  1999

Hans Verkerk Keukens - Ricoh Astronauts

55-52

88-66

88-81

79-70

45-69

61 -75

96-87

70-68

84-73

B4-78

76-50

88-58

67-81

85-88

61 -68

103-85

83-79

83-70

1 me i  1999

Ricoh Astronauts - Hans Verkerk Keukens

Kampioen van Nederland: Ricoh Astronauts

Ricoh Cup

Poule 1

1. Ricoh Astronauts

2. R'dam Basketball

3. Kroon R./Prisma

Poule 2

1. Libertel Dolphins

2. lmage Center

3. NUVA.Drenthe*

Poule 3

1. BS Wee rt

2. H.Verkerk Keukens

3. 0mniworld Almere

Poule 4

1. BV Cees Lubbers

2. RZG/Donar

3. BV Voorburg

Kruisf inales 24 oktober 1998

Libertel Dolphins - BV Cees Lubbers

Ricoh Astronauts - BS Weert

Derde/vierde plaats 25 oktober 1998

Libertel Dolphins - Ricoh Astronauts

Finale

BV Cees Lubbers - BS Weert

Dames Eredivisie

Final Four Competit ies

Poule A

1. NUVA

2. BV Leiderdorp

3. Ce leri tudo'7S

4. BV Hoofddorp

Poule B

1. Dr.Foots

2. Grasshoppers

3. Sneekhout/Lions

4. Jol ly Jumpers

5. Kroon Renault/Prisma

2-4

2-2

2-O

2-4

2-2

2-O

2-4

2-2

2-O

2-4

2-2

2-O

76-93

61 -63

67-84

75-84

BS Weert winnaar Ricoh Cup en winnaar ticket voor HBW

53-66

63-60

69-51

65-60

63-49

59-76

6-12

6-6

6-6

6-0

8-12

8 - 1 0

8-10

8-8

8-0



Final Four (Den Helder)

6 november 1998

Kruiswedstrijden

NUVA - Grashoppers

Dr.Foots - BV Leiderdorp

7 november 1998

3e/4e plaats

Grashoppen - BV Leiderdorp

Finale

Nuvn - Dr.Foots

NWA winnaar FINAL FOUR

Eredivisie

1. NUVA

2. Sneekhout/Lions

3. Jolly Jumpen

4. BV Leiderdorp

5. Dr.Foots

6. Celeritudo'75

7. Grashoppers

8. Kroon R./Prisma

9. BV Hoofddorp

Play Offs

Halve finale ('best of five')

13 maart 1999

Sneekhout/Lions - Jolly Jumpers

14 maart 1999

NUVA - BV Leiderdorp

16 maart 1999

BV Leiderdorp - NUVA

17 maart 1999

Jolly Jumpen - Sneekhout/Lions

20 maart 1999

NUVA - BV Leiderdorp

Sneekhout/Lions - Jolly Jumpen

24 maart 1999

Jolly Jumpen - Sneekhout/Lions

27 maart 1999

Sneekhout/Lions - Jolly Jumpers

Finale ('best of seven')

30 maart 1999

NUVA - Sneekhout/Lions

72-62

66-49

16-32

16-22

1 6-20

1 6 - 1 8

1 6 - 1 8

1 6 - 1 6

1 6 - 1 4

1 6-4

1 6-0

62-65

98-35

53-91

73-56

108-35

74-59

64-69

79-62

2 apri l  1999

Sneekhout/Lions - NUVA

3 apri l  1999

NUVA - Sneekhout/Lions

5 apri l  1999

Sneekhout/Lions - NUVA

Kampioen van Nederland: NUVA (Den Helder)

Heren Promotiedivisie

1. VBC Akrides

2. Ricoh Astronauts 2

3. MSV

4. De Groene Uilen

5. ASVU

6. DAS

7. BV Aris

8. Rotterdam Basketball 2

9. Levago/Orca's

10. BV Wyba

11. AA Drink Sharks

12. Bartels Data Early Bird

13. BC Shooten

14. Springfield de Hommel

15. Libertel Dolphins 2

16. RZG/Celeritas-Donar2

17.  Jahn l l

18. SBVJuventus

Heren Eerste Divisie A

1. HBV The Jumpers

2. PSV/Almonte

3. Blitz

4. Cady'73

5. Attacus

6. BV Hoofddorp

7. New Stars

8. Jumping Crabs

Heren Eerste Divisie B

1. BCA',60

2. AMVJ

3. Jugglers

4. Basketiers'71

5. BS Leiden

6. Unlimited

34-58K

34-54

33-50

34-50

34-46

34-42

34-38

34-36

34-36

34-34

30-30

34-28

33-26

33-26 D

33-24 D

34-12 D

34-12 D

34-06 D

2838KP

28-38 P

28-36

28-34

28-30

28-20 D

28-14 D

28-14 D

35-84

78-50

48-64

28-50 K

28-48 P

28-36

28-24

28-18 D

28-18  D
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3. BV Lisse

4. Filtech Five

5. WSC

6. Niels Stensen

7.  Jahn l l

8. Sneekhout Lions 2

Dames Eerste Divisie B-poule

1. HBV The Jumpers

2. Celeri tudo'75 2

3. DAS

4. BC Vlissingen

s. BV Lely

6. Rotterdam Bask.

7. Kroon R./Prisma 2

8. Piranhas

Meisjes Junioren Eredivisie

1. BC Shooters

2. Grasshoppers

3. NUVA

4. Hoofddorp

5. Twente Dragons

6. BV Leiderdorp

7. AA Drink Sharks

8. BV Lely

9. BC Vlissingen

10. Kroon R./Prisma

11 . Attacus

12. Piranhas

13. Almelo Bouncers

14.  Binnenland

15. Levago/Orca's

Final Four

30 apr i l

halve f inale

BC Shooters - BV Hoofddorp

Grasshoppers - NUVA

1 mei

3e/4e plaats

NUVA - BV Hoofddorp

Finale

BC Shooters - Grasshoppers

a d

i, =o ,,' \ ,qt t C-'{
L. ..r 'i, ..Í g Ë t"_rfr

20-24

19-22

20-14

20-14

20-12

20-8

20-34

20-32

20-24

20-1 8

20-1 I

20-14

20-14 D

20-6

28-54

28-s0
27-46

28-40

28-36

28-32

28-28

28-26

28-26

2g-22 *

27-22

28-20

28-6

2g-6 *D

28-0 D

81-47

70-69

57-53

60-76

7. Onze Gezel len

8. Arnhemia Eagles

Jongens Junioren Erediv is ie

1.  Hans Verkerk Keukens

2. DAS

3. Bl i tz

4. AA Drink Sharks

5. Black Eagles

6. Kroon R./Prisma

7. Rotterdam Bask.

B. BV Hoofddorp

L P i ranhas

10.  Canad ians

11. BV Voorburg

12. BS Weert

13. Akr ides

14. RZG/Celeritas-D.

15. BV Wyba

16. NUVA*Drenthe

Play Offs

Halve finale ('best of three')

1  me i  1999

Hans Verkerk Keukens -  AA Drink Sharks

DAS - Blitz

8  mei  1999

AA Drink Sharks -  Hans Verkerk Keukens

Blitz - DAS

1 5  m e i  1 9 9 9

Hans Verke rk Keukens -  AA Drink Sharks

Finale ('best of three')

22  mei  1999

Hans Verkerk Keukens - DAS

29 mei  1999

DAS - Hans Verkerk Keukens

5  j u n i  1 9 9 9

Hans Verkerk Keukens - DAS

Dames Eerste Divisie Kampioenspoule

1. NUVA 2

2.  Binnenland

2 8 - 1 6  D

2 B - 1 4  D

30-56

30-52

30-48

30-38

30-38

30-32

30-32

30-30

30-28

30-26

30-26

30-22

30-20

3 0 - 1 8  D

3 0 - 1 8  D

30-0 D

73-60

76-67

67-59

60-71

B0-s9

6s-64

80-58

77 -73

Kampioen Meisjes Junioren Eredivisie: Grasshoppers



*= niet opkomen + 2 pnt. in minderingl K= Kampioen; KP=

Kampioen + Promotie; P= Promotie; D= Degradatie.

COMPETM E HNDSTANDEN ROTSTOEI.BASKETBALL
Ercdivisie

1. Antilope

2. Arrows'8l

3. Onze Gezellen

4. ERB

5. RB4Aalsmeer

6. l$f Hengelo

7. JBC/Noorderhaven

8. Devedo

Play Offs

3e/4e plaats ('best of three')

1 6 - 1 8

16-12

16-2

Derde Divisie

1. JBC/Noorderhaven 2

2. Grave

3. Rolling Game Setten

4. Waterland

5. RBVM

6. DAntilopen SD

7. Celeritas

8. SVG Den Bosch

Stimuleringsdivisie

1.  ISR

2. Peperbus

3. ERB 3

4. JBC/Noorderhaven 3

5. Arrows'8l 3

6. Vt0s 2

7. Steenen Dijck

8. ISV Hengelo 3

9. Springers

10. Rolling Game Setters 2

11 . vlOs

12. lsR 2

RESULTATEN FINALES
NATIONALE BEKERCOM PETITITES
Heren

Hans Verkerk Keukens - Ricoh futronauts 79-85

Bekerkampioen: Ricoh Astronauts, Amsterdam

Dames

NUVA - BV Leiderdorp

Bekerkampioen: NUVA, Den Helder

Jongens Junioren

Hans Verkerk Keukens - Canadians

Bekerkampioen: Hans Verkerk Keukens, Den

Meisjes Junioren

NUVA - BV Hoofddorp

Bekerkampioen: NUVA, Den Helder

8s-38

54-29

Helder

3.

4.

5.

0utlaws

Woody Blues

GSVA

Onze Gezellen - ERB

ERB - Onze Gezellen

Onze Gezellen - ERB

Finale ('best of five')

SC Antilope - Arrows'8l

Arrows'8l - SC Antilope

SC Antilope - Arrows'81

Kampioen van Nederland

Promotiedivisie

1. SC Antilope 2

2. SC Antilope 3

3. DOV

4. Basketiers'7l

5. Redeoss

6. 0nze Gezellen 2

7. ERB 2

Eerste Divisie

1.  Bladel

2. Kameleon

3. Red Giants

4. Amsterdam

5. Braggarts

6. ISV Hengelo 2

Tweede Divisie

1. Arrows'8l 2

2. Aalsmeer 2

46-37

65-31

35-33

60-49

51-77

49-38

18-36 K

18-24

18-22

1 8-20

1 8-10

1 8-6

I 8-6

15-30 K

15-17

1 5 - 1 6

1 5 - 1 6

1  5 - 1 1

1 5-0

16-26 K

1 6-20

53-36
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Rolstoelbasketball

Arrows'81 - SC Antilope

Bekerkampioen: SC Ant i lope, Utrecht

Meisjes

Noord-Hol land-West

Oost- Noord

Zuid - Noord-Holland

Noord-West

Zuid-0ost

Oost -  Noord Hol land

West - Zuid

Noord -  Noord Hol land

Oost - West

Tuid - Noord

Jongens

West - Oost

Noord  Ho l land -  Zu id

Noord - West

Zuid - Oost

Noord -  Noord Hol land

Zuid -  Noord

Oost -  Noord Hol land

Zuid - West

Noord - Oost

Noord Hol land -  West

Meisjes

1. BV Bourgondië

2. VBC Akrides

3. NWA

4. Yellow Sox

5. Celeri tudo'75

Pluto

Nationale Jeugdkampioenschappen voor Kadetten

C l u b t e a m s , 1 2  e n  1 9  j u n i  1 9 9 9  i n  Z w o l l e

NATIONALE J EUGDKAM PIOENSCHAPPEN
1 998- 1 999
Nationale Jeugdkampioenschappen voor Kadetten 27 en 28

december 1998 te Rotterdam

43-48

72-55

82-40

44-61

43-77

36-36

38-46

38-36

1B-82

45-43

87-31

Meisjes

1. NUVA

2. MSV

3. BC Shooters

4. Basketien'71

5. The Black Eagles

Rebound

Meisjes

1. West

2.  Noord-Hol land

3.  Zuid

4. Oost

5. Noord

Jongens

1.  The B lack  Eag les

2. ZAC

3.  Canad ians

4. Hans Verkerk Keukens

5. Team Ten Dreamers

RZG/Celeritas-Donar

Jongens

1.  Noord-Ho l land

2. Noord

3.  Zu id

4. West

5. Oost

Jongens

1. ZAC

2. CBV Binnenland

3. HansVerkerk Keukens

4. EBBC

5. HSV Haren

Nationale jeugdkampioenschappen voor Junioren

Rayonse lec t ies ,26  en27 jun i  1999 in  S tadskanaa l

Neder lands  Kampioenschap Min ibasketba l l ,

19  jun i  1999 in  Amsterdam

Meisjes

1 .  NUVA

2. Grasshoppers

3. Celeritudo

4. Twente lce Cubes

5. Black Eagles

Nat ionale Jeugdkampioenschappen voor Aspiranten

Clubteams,2g mei  en  5  jun i  1999 in  Den Dungen

Promotietoernooi  Jongens Junioren Clubteams,

29 mei  en  5  jun i  te  Gron ingen

1. BC Shooters

2. The Chal lengers

3. RZG/Celeritas-Dona r

4. PSV/AImonte

Pl uto ged iskwa lif iceerd.

RESULTATEN EUROPESE COMPETITIES

Eurocup Heren Clubteams (Saporta Cup)

Bipa Moda - Hans Verkerk Keukens 64-58

Benetton Treviso - Verkerk Keukens 82-45

Hans Verkerk Keukens - AD Aerosoles 5B-74

UBC Stahlbau -  Hans Verkerk Keukens 60-57

Unix -  Hans Verkerk Keukens 72-74

Hans Verkerk Keukens -  Bipa Moda 20-0

(Bipa Moda n.o.)

60-40

96-67

62-71

39-68

66-77

55-66

50-67

47-82

69-46

7 1 - 7 7

Jongens

1.  BV Bourgondië

2. BV Lely

3. HansVerkerk Keukens

4. Wildcats

5. BSW

RZG/Celeritas-Donar



Hans Verkerk Keukens - Benetton Treviso

AD Aerosoles - Hans Verkerk Keukens

Hans Verkerk Keukens - UBC Stahlbau

Hans Verkerk Keukens - Unix

Korac Cup

Ricoh Astronauts - FC Porto

FC Porto - Ricoh Astronauts

Champions Cup (Rolstoelbasketball)

Voorronde te Utrecht (lZ-14 maart 1999)

1213 Norrbacka HIF - SC Anti lope

13/3 SC Anti lope - Brussels WBB

SC Antilope - Tecnicaid Steelers

1413 Krischall Steelers - SC Antilope

Andre Vergauwencup (Rolstoelbasketba I l)

Voorronde te Aalsmeer ( lZ-14 maarï 1999)

1213 Arrows'8l - St.Ouen

1313 Arrows'8l - Les Aigles de Meyrin

Arrows'81 - RGK Midl.Panthers

1413 cB Meli l la - Arrows'81

Eindstand: 1.Parï izan Belgrado; 2.  Texaco Stars;

3 .  Neder land;  4 .  Hapoe l  Ho lon ;

5.  Olympique dAnt ibes;  6.  London Towers.

5e ZOETERMEER BASKETBALL CLASSIC
(Zt en 22 november 1998 te Zoetermeer)

2ll l l  Hongarije - Nigeria

Neder land -  Jong Gr ieken land

221113e/4e plaats

Niger ia  -  Jong Gr ieken land

f ina le

Hongari je -  Neder land

Eindstand: 1.  Honga r i je;  2.  Neder land;

3 .  Jong Gr ieken land;  4 .  N iger ia

1e RIC0H AMSTERDAM CLASSIC
( tZ  en  13  jun i  1999 te  Amsterdam)

1216 Nederland -  lsraël

Rusland -  lmage Center Al l  Stars

13/6 3e/+e plaats

Nederland -  lmage Center Al l  Stars 84-48

F ina le

lsraël  -  Rusland 87-82

E i n d s t a n d :  1 . l s r a ë l ;  2 .  R u s l a n d ;

3.  Neder land; 4.  lmage Center Al l  Stars

63-80

77 -61

7B-57

79-73

65-74

65-51

63-55

75-73

75-82

63-55

56-74

96-69

1e HOLLAND BASKETBALL WEEK (Rotterdam)
(26 december t/m 30 december 1998)

26ll2Racing Basket - Texaco Stars

Hapoel Holon -  BS Weert

2ll lZIexaco Stars - Nederland

Hapoel Holon -  Part izan Belgrado

Racing Basket-  Olymp. dAnt ibes

BS Weert - London Towers

28l12Texaco Stars - Olymp. d Antibes

Partizan Belgrado - BS Weert

Nederland - Racing Basket Antw.

London Towers - Hapoel Holon

29l120lympique dAntibes - Ned.

Partizan Belgrado - London Towers9l -87

301125e/6e plaats

0lymp.dAntilbes - London Towers

3e/4e plaats

Nederland -  Hapoel  Holon

f inale

Texaco Stars - Partizan Belgrado

76-90

B9-s7

75-80

95-98

67-72

63-59

BO-68

1 0 1 - 6 4

76-70

87 -77

69-63

76-70

81 -58

77-90







OVERZICHT VAN NBB-PUBLICATIES PER 30 JUNI 1999

BASKETBALLBOEKEN
-NBB-cursusboek'Trainer -A (sep. '87)

-NBB-cursusboek 'Min i -Basketba l l t ra iner ' (nov . '89)

-Basketball voor basis- en voortgezet onderwijs (feb. '90)

-NBB-cursusboek ' jeugdt ra iner  Basketba l l ' (mr t . '92)
-Handleiding Jurytafel  (aug. '93)

-Spelregelboekje Mini-basketbal l  (dec. '93)

-NBB-hand le id ing  Jeugdc l in ics '  [an '94)
-NBB-hand le id ing  'Het  opr ich ten  van een n ieuwe

basketbal lvereniging'  ( feb.  9a)
- N B B - h a n d l e i d i n g ' B a s k e t b a l l k a m p e n '  I u n ' 9 4 )
-Off ic ië le basketbal l regels 1 994-1998 (aug. '94)

-Prakti jkboek Technisch Basketball (aug. 9a)
-Sch e i dsrechte r- D cu rsusboek'Tech n iek/ta ctiek/coach i ng'

( jan . '95)

-Scheidsrechterrsha nd boek Arbitra getech n iek' (a pr. 95)
-Jubi leumboek 'Jump for Joy'  f iu l i  

'97)

BELEI DSDOCU M ENTEN
-Cont inul te i ten op basis van kwal i te i t  (aug. '90)

- lmagine . . . . .  basketbal l !  (sep. '91)

-NBB-mark tana lyse  1991 (ok t .  '91)

-Nota'Personeelsbeleid NBB' ( '92)

- 'Dr ibbe len  en  dunken met  z 'n  a l len '  (apr .  '93)

-Basketbal lsport  en sociale vernieuwing 1993-1996 (apr. '93)

-NBB Topspor tp lan  1993-1998 'Eenhe id  in  versche idenhe id '

(mei '93)

-Rapport  van de werkgroep 'Vernieuwing topbasketbal l

Heren ' (mr t '95)
-Beleidsnota Rolstoelbasketbal l  1 995-2000 (mei '95)

-Eva lua t ie  NBB-Meer ja renbe le id  1990-1995 (mei '95)

-Be le idsnot i t ie  1996-1999 'Van op le id ingen naar

deskundigheidsbevorder ing'  (okt '95)

- 'Samen bal len' ,  handleiding t .b.v.  NJP bolwerken (mei '96)

-Beleidsnot i t ie 1997 'De sporter als afnemer ' (okt .  '97)

-Nationaal Jeugd Plan l l 1997-2002 (okt. '97)

-Meerjarenbeleidsnot i t ie 'De arbi ter  a ls logische partner '

(ok t '98)

-Meer ja renbe le idsnot i t ie 'F i  na  nc iee l  be le id '  (me i '99)

BROCHURES/FOLDERS E.D.
- fo lder 'Basketba l lboeken '  Iun . '92)
- fo lder 'Doe het zel f  t ips tegen basketbal lb lessures'

f iu l .  
'92)

- fo lder 'Nat ionaal  Jeugd plan'  ( ju l .  '92)

- fo lder 'De belangr i jkste spelregels (aug. '93)

- fo lder 'M in i -basketba l l '  (nov . '93)

- fo lder 'Passerel  lenbasketba I  l ' (nov. '93)
- fo lder 'De geschiedenis van Basketbal l '  (nov.  '93)

- fo lder 'NBB-Basketba l l shop '  (me i '94)

- fo lder 'Modu le-aanbod t ra inersop le id ingen NB 1995/1996

Iun .  
'95)

- fo lder 'Al l*Star Gala 1998'  (dec. '97)

- fo lder 'De Basketba l l  Card ' (me i '98)

PROGRAMMA'S/REGLEM ENTEN E.D.
-NBB Reglementenboek 1995 ( feb.  '95)

-NBB Compet i t ieboek seizoen 1998/1999 (aug. '97)

-NBB Compet i t ieboek Rolstoelbasketbal l  1 998/1 999

(aug.  '97)

VIDEO.PRODUCTIES
-PEPSI Al l*Star Gala 1995 (mrt .  '95)

-Nat ionale f inale Pepsi  Play Offs 1995 (apr.  '95)

-60 jaar Basketbal l  in Neder land (dec. '98)

WERKDOCUMENTEN
-Beknopt overzicht  jur isprudent ie (mei '90)

-NBB-handboek 'F inanc ië le  p rocedures  en  bevoegdheden '

( m r t ' 9 3 )

-Vademecum NBB-bureau (mrt '94)

-NBB-hand le id ing 'Organ isa t ie  Tra iner -A  cursus '  f iun '94)
-Schreidsrechters manual (sep. '94)

-Beknopt overzicht  jur ispudent ie (mei '96)

-N BB-ha nd le id  i  ngen 'Deskund ighe idsbevorder i  ng '

( m r t ' 9 7 )

-Adressenboek 1 998/1 999 (okt . '97)
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BALANS PER 31 DECEMBER 1998 (IN NEDERLANDSE GULDENS)
na bestemming van het saldo van baten en lasten.

ACTIVA

Materiële vaste activa

M e u b i l a i r

Kantoormachines

Computers

Basketba l lv loeren

31 december  1998 31 december  1997

7.454

2 1 . 6 0 5

19.912

12.811

334.922

80.375

192.504

8 6 . 1 8 6

500.000

6s.832

447

Systeem leden-/wedstri jdad m. ISS

St.Bouw/Expl .n ieuwbouw N BB

Voorraad art ikelen

Vorder ingen en over lopende act iva

Debiteuren

Voorschotten

Nog te ontvangen opbrengsten

Vooru itbetaa lde kosten

Liquide middelen

Deposito's

Banken

Kas

3.742

1 6 . 3 5 5

1 1 . 1 8 0

0

300.110

500.000

44.554

253.048

54.976

76.966

4.414

711.002

460.486

123

31.277

425.000

500.000

41.673

389.404

61.782

693.987

TOTAAL ACTIVA 2.436.956

1.171.611

2.288.72'.1

566.279



PASSIVA

Eigen vermogen

Voorzieningen

Bestemde fondsen

Personeels fonds

Jub i leum NBB 50 jaar

Jeugdkampen

Automatisering

Blad "Coach"/ leden kra nt

Sociale lasten (ziektewet)

0pleidingen personeel

Desku nd i g heidsbevorderi n g

Rolstoelfonds Dames

Rolstoelfonds Heren

Fonds Al l*Star Gala

Stages arbitrage

Vlottende passiva

Schulden en overlopende passiva

Vooruit ontva ngen opbrengsten

Crediteuren

Belastingen en premies soc. verz.

Nog te betalen kosten

31 december 1998 31 december 1999

88.407

0

7.134

30.000

0

60.000

15.000

14.000

68.240

18.601

0

1.780

1.091.626

303.162

142.118

1.042.168

88.407

55.000

14.965

30.000

11 .035

64.000

15.000

25.000

24.140

15.282

26.859

20.000

759.575

389.688

147.672

1.139.458

415.609

11 .206

473.235

316.061

3.089

672.636

TOTAAL PASSIVA 2..436.956 2..288.72'.|,





BATEN

Algemene baten

Subsidies

Contributies

Reclame en sponsoring clubs

Sponsorcontracten

lnterest

Overige algemene baten

Administratieve heffi ngen

|:ndel'rjke competitie

Lice ntie-/oversch rijvi n gsfo rm.

Inschrijfgelden

Televisierechten

Boetes uit landelijke competitie

Bekercompetities

Scheidsrechtenkosten

Desku ndigheidsbevordering

Subsidie WS opleidingen

Bijdragen deelnemers opleid ingen

Deel contributie

Basketbal lontwi kkel i n g

Subsidie WS projecten

Subsidie SNS breedtesport

Overige opbrengsten

Subsid ie Su ri na me/Cu racao/Aru ba

Nationale Jeugd Plan

Subsidies

0verige opbrengsten

Internationale contacten

Subsidies

Televisierechten

Recettes

Overige projecten

TOTML BATEN

Werkelijk

1 998

476.940

1.153.081

74.403

25.000

56.191

128.233

64.070

1.977.918

17.543

66.748

275.000

24.425

20.ss0
444.647

848.913

42.907

s6.176

32.450

131.533

297.660

145 .250

18.475

39.2s0

500.635

191.300

940

192.240

587.985

100.000

0

848.913

264.487

4.603.711

Begroting

1 998

471.100

1.106.020

60.000

25.000

40.000

48.000

53.000

1.803.120

15.000

64.384

275.000

20.000

18.300

359.823

7s2.507

116.334

106.775

30.700

253.809

250.000

330.000

0

0

580.000

250.000

0

250.000

750.000

100.000

0

752.507

270.000

4.759.436

Werkel'rjk

1 997

495.313

1.1079.492

70.512

40.400

50.276

163.613

s9.505

1.959.111

17.939

62.717

472.500

27.775

18.300

378.979

978.210

62.182

s1.825

30.686

1,+4.693

217.OOO

93.996

0

3.930

314.926

140.100

2.505

142.605

729.451

102.500

21.279

978.210

131.271

4.524.046
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ederlandse hasketball bonc

IÁSTEN

Algemene kosten

Bureaukosten

0rganisatiekosten

Landelijke competitie

Bekercom p.wedstrij d wezen

Scheidsrechtenkosten

Deskund i g heidsbevorderi ng

Basketball ontwikkel ing

Nationaal Jeugd Plan

Internationale contacten

Overige Projecten

TOTML TASTEN

Voordelig saldo

Werkel'rjk

1 998

1.707041

473.741

2.180.782

309.947

426.750

736.697

88.083

'443.026

219.971

696.210

262.985

4.327.754

275.957

Begroting

1 998

1.800.690

458.448

2.2s9.138

316.800

350.823

667.623

233.075

118 .100

361.500

850.000

270.000

4.759.436

0

Werkelijk

1 997

1.741519

479.081

2.220.600

481.722

391.516

873.238

88.s14

68.270

250.646

791.O47

106.159

4.398.474

125.572



KPMG Accountants

ACCOUNTANTSVERKLARING

Opdrocht

Wij hebben dc jaarrckenirrg 1998 r 'arr dc Nederlandse Baskctbal l  Bond tc lSunnik gecontroleerd.
De jaarrekening is opgesteld onder verantrvoordelijkheid van het bestuur van de bond. Het is
onze vcranlwoordclijkhc id cen accountantsverklaring inzake dejaarrekening te verstrekken.

ll'erkztonlrcdcn

Onzc controle is verricht overeenkontstig algemeen aanvaarde richtlijnen met bctrckking tot
controle-opdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en
uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekcning geen
onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door
middel van deelwaarnenr ingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de
toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de
grondslagcn voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de verantwoording zijn
toegepast en van belangrijke schattingen die de leiding van de bond daarbij heeft gemaakt,
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze
controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordccl

Wij zijn van oordcel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de
samenstelling van het vermogen op 3l december 1998 en van het resultaat over I998.

Tevens delert w'i j  u mede dat de door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
gestelde voor\ \ 'aardert  voor subsidiever lening met betrekking tot  het boekjaar 1998 zi jn
nageleefd.

Amste lveer r ,  23 rnaan 1999

\< P$4\ \).-q-c2.^\,.1 c^\^+s [rJ,v
Ref . :  J .S/ .  Schocr r





FVAN
1 994/1 995:

BV Hoofddorp

Prisma College, Utrecht

RZG/Donar, Groningen

Black Eagles, Rosmalen

Jumpers, Den Haag

D\Z Grasshoppers, Katwijk

Akrides, lJmuiden

Filtech Five, Tilburg

Cracker Jacks, Amersfoort

Orca's, Urk

PSV/AI monte, Ei nd hoven

BV Juventus, Wehl

3-ES Piranhas, Amstelveen

ZAC, Zwolle

Jugglen, Enschede

Uitsmijters, Almelo

New Stars, Nieuwegein

DAS, Delft

Canoe Jeans, Den Bosch

Springers, Gouda

1 9e5/1 ee6:

BV Hoofddorp

Celeritas Donar, Groningen

Prisma College, Utrecht

Black Eagles, Rosmalen

Jumpers, Den Haag

Akrides, lJmuiden

PSV Almonte, Eindhoven

New Elephants, Heenvliet

Filtech Five, Tilburg

BV Grasshoppers, Katwijk

Crackerjacks, Amersfoort

Orca's, Urk

H urrica nes, Spijken isse

America Today, Den Bosch

Binnenland, Barendrecht

Juventus, Wehl

Mustangs, Emmen

Jugglen, Enschede

3-Es Piranhas, Amstelveen

Springers, Gouda

FTF 444

403

385

366

337

325

3 1 3

29s

294

289

286

273

268

268

265

265

264

263

262

262

#f,l

439

397

370

370

334

322

290

284

283

282

277

274

262

256

255

254

249

247

247

246



T
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r gge/r ggz:

BV Hoofddorp

RZG/Celeritas Dona r, Groni ngen

Black Eagles, Rosmalen

BigBoss/Akrides, lJmu iden

Prisma College, Utrecht

Jumpers, Den Haag

Filtech Five, Tilburg

LiberteUEBBC, Den Bosch

Crackerjacks, Amersfoort

Lely, Amsterdam

Springers, Gouda

Levago Orca's, Urk

Niels Stensen, Utrecht

New Stars, Nieuwegein

CBV Binnenland, Barendrecht

D\Z Grasshoppers, Katwijk

Juventus, Wehl

Onze Gezellen, Haarlem

Mustangs, Emmen

Zoebas, Zoetermeer

1 997/1 998

BV Hoofddorp

RZG-Celeritas Dona r, Groningen

Black Eagles, Rosmalen

Lely, Amsterdam

Kroon Renault Prisma, Utrecht

Crackerjacks, Amersfoort

Jumpers, Den Haag

Akrides, lJmuiden

Filtech Five, Tilburg

New Stars, Nieuwegein

Niels Stensen, Utrecht

PSV Almonte, Eindhoven

DAS, Delft

Levago Orca's, Urk

Alkmaar Guardians

CBV Binnenland

BS Leiden

Juventus, Wehl

Springers, Gouda

0nze Gezellen, Haarlem

475

417

395

308

307

300

286

274

270

268

265

264

258

257

257

251

250

243

239

237

s29
443

407

358

329

324

3 1 8

3 1 1

307

302

298

292

290

290

279

271

262

261

261

259

1 ee8/1 99e

BV Hoofddorp

BV Lely, Amsterdam

Black Eagles, Rosmalen

RZG-Celeritas Donar, Groni ngen

Rotterdam Basketball

Jumpers, Den Haag

Crackerjacks, Amersfoort

Akrides, lJmuiden

PSV Almonte, Eindhoven

EBBC, Den Bosch

Kroon Renault Prisma, Utrecht

Onze Gezellen, Haarlem

DAS, Delft

Niels Stensen, Utrecht

Levago Orca's, Urk

New Stars, Nieuwegein

Alkmaar Guardians

Grasshoppers, Katwijk

Springers, Gouda

476

467

442

335

332

331

330

325

323

312

308

306

289

286

285

282

277

276

270





Behalve met eigen clubs, bolwerken en rayons onderhoudt de N88 vanuit Bunnik relaties met tal van instanties uit sport,
oveÍheid, bedrijfsleven en media in binnen- en buitenland en gaat er waar mogelijk samenwerkingsverbanden aan. Hieronder
een overioens niet uitDUttend overzicht.

Action Work

Adidas

Ahoy Rotterdam

Ahrend BV

Almada

ANP

Avios Arbozorg

BLG Hypotheken

BMC Group

Bond voor werknemers in de Sport

Brouwer Media

Buva Sport NV

Cadans

Cana l  +

Comité Internat ional  de Mini-

Basketbal l

De Lotto

Diopter

Dr. Pepper

Ei lers Sport

Endemol Sports

Eneco

Evangel ische 0mroep

Euro Basketball Tours

Europaische Academie des Sports

Federat ie Erediv is ie Basketbal lc lubs

(heren)

Federat ion Internat ional  de Basketbal l

Forelle BV

Fox Video

Fundacion Pedro Ferrandiz

Gemeente Almere

Gemeente Amsterdam

Gemeente Eindhoven

Gemeente Enschede

Gemeente Leeuwarden

Gemeente Utrecht

Genootschap voor Reclame

Gruben/Halfmouw

Het  Urken land

Hol land Spor t

IBM Neder land

In terna t iona l  Whee lcha i r  Basketba l l

Fed.

Interprovinciaal  Over leg Sport

Interstroom

ISL

Jeugd in  beweg ing

Kathol ieke Universi te i t  Brabant

KBBB

KLM

K N H B

KNKV

KNWV

KVLO

KPMG

La ndel i j  ke Contactraad

MB Sports Promot ion

Minister ie van VWS

MTE

Muel le r

Music Trends Events

Nat ionaal  Fonds Sport  Gehandicapten

Nat ionaal  Inst i tuut  Sport

Gezondheidszorg

Nat ionaa l  Spor tmuseum

Nationale Federsat ie voor Werkers in de

Sport

Nat ionale Sportbibl iotheek

Nat iona le  Spor tbonden

NBA

NBA Europe

NCS Papendal

NEBAS

Ned. Centrum voor Dopingvraagstukken

Nederlandse Basketbal l  Top

NHV

NJHC

N O r N S F

NOS rtv

N0S Teletekst

0AD-Sportreizen

0ce

Offermans Design

PGGM

Price Waterhouse Coopers

Princess Sport

Pro Sport

Provincia le Sportraden

Ricoh Europe

Schelde Internat ional

SENA

Showbizz NL

Sijtsma Groep

Smulders,  Ti lmans f t  Partners

Spaak f t  Wolzak

Sponsor Company

Sportcentru m Maaspoort

Sport  Companions

Sport  Consul t  Internat ional

Sport  Internat ional

Sport fonds Leo van der Kar

Stg.  Fair  p lay

Stg.  Hol land Basketbal l  Week

Stg.  Huisvest ing Bondsbureau

Stg.  Nat ionale Sport total isator (De

Lotto)

Stg.  Promot ie Gehandicaptensport

Neder land

Sydney Organis ing Commit tee for the

0 lympic  Games

Topsport  Market ing Group

Topsport  Noord-Nederla nd

Vada Grafische Produkties

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Werkgeversorganisatie in de Sport

WNBA

World Association of Basketball
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ALO Academie Lichameliike Opvoedinq

Alqemene Vergaderinq

Bonds Comm issie Automatiseri nq

Bonds Commissie Opleidinqen

BIMS Bureau Internationale Militaire Sport

BRC Bonds Reqlements Commissie

BSC Bonds Scheidsrechten Com m issie

BWS Bond voor Werknemers in de Sport

Bondscom m issie Wedstri idzaken
CvB Commissie van Beroep

DB Daqeliik Bestuur

Financiële Commissie

FTB Face the Basket

FEB Federatie Eredivisie Basketballclubs (heren)

FIBA Fedération Internationale de Basketball

GAISF General Association of International Sports Federation

HBW Holland Basketball Week

r0c International Olympic Comité

r0s I nterprovinciaa | Overleg Sportraden

IWBF lnternational Wheelchair Basketball Federation

Katholiek Universiteit Brabant

t(\/10 Koninkliike Vereniqinq van Leraren Lichameliike Opvoedinq

La ndel iike Contactraad

NBA National Basketball fusociation

NBB Nederlandse Basketball Bond

NBT Nederlandse Basketball Top

NEBAS Nederlandse Bond voor Aanqepaste Sporten

NFWS Nationale Federatie voor Werkers in de Sport

NISB Nederlands Instituut voor Sport en Beweqen

NJK Nationale Jeuqd Kampioenschappen

NJP Nationaal  Jeugd Plan

NOgNSF Nederlands 0lympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie

SNS Stichtinq de Nationale Sporttotalisator

STK Sport Technisch Kader

Totaal Bestuur

TGC Tucht- en Geschillen Commissie

VNG Vereniqinq van Nederlandse Gemeenten

MA/S Ministerie van Volksgezondheid, Welziin en Sport

WNBA Women's National Basketball Association

BCA

FC

LC

TB

WOS Werkqevers Orqanisatie ín de Sport








