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Voorwoord

Bescheidenheid past de voorzitter die van het

verslagjaar slechts 12 dagen funktioneel
heeft mogen meemaken. Op 19 juni j.l. volg-

de ik Ab Mandersloot op als NBB-voorzitter.

In de voetsporen van een markante bestuur-

der. Een bouwer aan een stevige bondsorga-

nisatie. Iemand die veel energie heeft gesto-

ken in de herstrukturering van het bureau en

de herinrichting van het bestuur. Deze perio-

de lijkt nu afgesloten. Het accent is verlegd

naar de uitvoering van plannen en naar de

concretisering van de uitgewerkte ideeën.

Het is plezierig vast te stellen dat dit in een

situatie van groei van onze bond mag gebeu-

ren. Veel -jonge- leden versterken onze orga-

nisatie. Ik verwacht het komend jaar ons

50.000 ste lid welkom te mogen heten. Dui-

delijk is nu meer dan ooit dat het ledenbe-

houd een belangrijke opdracht is geworden.

Ik meen te mogen vaststellen dat wij in het af-

gelopen jaar een uitzonderlijk accent aan de

breedtesport hebben kunnen geven met het projekt Pleintjesbasketball. Met dank aan de Reebok
BlackTop Series was het mogelijk aan het fenomeen sociale vernieuwing in ons land een concrete
invulling te geven die in tal van gemeenten in grote dankwerd aanvaard. WVC onderkende nadruk-
kelijk het belang van pleintjesbasketball voor onTe jeugd, zeker in die stadsdelen van ons land waar
enige ondersteuning van de jeugd zeer welkom is. Naast deze basis-aktiviteiten is er veel te doen
geweest rond het topbasketball. Ik constateer dat er een aanzet is gegeven de topsport binnen onze
bond die plaats geven die enerzijds tegemoet komt aai de wens van de topclubs tot verdere verzelf-
standiging, anderzijds aan de overtuiging dat de topsport een onvervreembaar en stimulerend on-
derdeel is van onze totale organisatie. De oprichting van de FEB is hierbij eenfeit dat niet alleen
instemming verdient, maar ook de verwachting rechtvaardigt dat het overleg met de eredivisie-
clubs heren nu een betere struktuur heeft gekre gen. Het afgelopen jaar heeft ook voor ons duidelijk
gemaakt dat sportsponsoring conjunctuurgevoelig is. Hoe boeiend en media-geniek onze sport ook
is, vooral bij de clubs blijkt de sponsoring onder druk te staan. Destemeer verheugend is het noe-
men van nieuwe NBB-sponsors: Foot Locker en Pepsi Cola.

1 992/I993 mag zeker een in sportief opzicht gevarieerd jaar worden genoemd. Van aanstormende
jeugd, basketballend op pleintjes tot het bezoek van "Magic" Johnson. Van Olympisch goud voor
het herenrolstoelteam en brons voor het damesrolstoelteam tot het teleurstellende presteren van de
EC-deelnemers. Om nog maar te Twijgen van de uitschakeling van de heren voor het EK. Het is
duidelijk dat het komend jaar een opbouw zal moeten inhouden voor de toekomst van het basket-

ball in Nederland. De organisatie is er klaar voor. De opkomende jeugd en zeker het publiek ver-
dient het. Een uitdaging die we niet mogen laten liggen!
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NBB werkt plonmotig

Als rode draad door alle NBB-activiteiten loopt de in 1990
vastgestelde meerjaren beleidsnota'Continuïteit op basis
van kwaliteit'. Kernbegrippen in deze nota zijn achtereen-
volgens: continuiteit, efficiëncy, kwaliteit en service. Deze
zijn in de beleidsuitvoering als zodanig gevolgd.
In I 989/ I 990 heeft de efficiëncy van het Bondsbureau cen-
traal gestaan. In 1990/1991 zijn stappen gezet in de rich-
ting van een meer ondernemende organisatie, terwijl in
l99lll992 de daarbij noodzakelijke herinrichting van de
bestuurlijke organisatie plaats vond. Aldus zijn voorwaar-
den geschapen om productverbetering in te zetten. Dat ge-

beurt via een geintegreerde en planmatige aanpak.

oriurrcnrERD BETETD
Dit verslagiaar 199211993 wordt dan gekenmerkt door
planvorming op het terrein van jeugdbasketball, basketbal-
lontwikkeling, opleidingen maar vooral topbasketball.
Binnen deze planmatige werkwijze wordt een gerntegreerd
beleid voorgestaan. Dat wil zeggen dat de plannen op de
verschillende terreinen onderling met elkaar in verband
worden gebracht en tevens dat afstemming plaatsvindt tus-
sen de diverse niveau's van uitvoering. Eén visie, één doel-
stelling en één aanpak zijn vereist binnen de gehele bond.
Zeker binnen de huidige structuur van onze bond is dat een
geweldige opgave, maar daarmee tevens een enorme uit-
daging, want door onderlinge afstemming kunnen de plan-
nen elkaar versterken.

Het Nationaal Jeugd Plan 1992-1997 is eind 1992 moei-
zaam van start gegaan. Het blijkt dat succes in dit type
plannen een strakke centrale aansturing behoeven en dis-
cipline van de betrokken om de aangegeven lijnen te vol-
gen. Het enthousiasme voor dit plan is gelukkig zodanig
dat de opgelopen achterstand snel kan worden ingelopen.

TOPBASKETBATT
Ditjaar verschenen drie notities over topbasketball. Op 8
juli 1992 presenteeÍde de Commissie Frese te Bunnik haar
rapport "Het product basketball. Suggesties voor verbete-
ring". De reactie hierop van het Bondsbestuur werd gege-
ven in de notitie "Bouwen aan een gefundeerde top" (ok-

tober 1992), die tevens aangeeft in welke r icht ing het
beleid ten aanzien van topbasketball zich in ons land zou
moeten begeven.
De ledenvergadering volgt zowel deze visie als de uitwer-
king ervan in het uiteindelijke NBB Topsportplan 1993-
l998 "Eenheid in verscheidenheid" (mei 1993). die aan-
sluit op het Nationaal Jeugd Plan.

GETDMIDDETEN
In ditjaarverslag kunt u lezen dat onze bond een groot ge-
deelte van de benodigde geldmiddelen verwerft uit subsi-
dies (367o), contributies (24Vo) en overige deelnemersbij-
dragen ( l6Vc). Ondersteuning vanuit het bedri j fsleven
(ruim l07o) vormt daarna de belangrijkste geldstroom.

Met wederzijds genoegen hebben Reebok Nederland BV
en NBB hun samenwerking op het terrein van pleintjesbas-
ketball via 'The BlackTopSeries' voortgezet. De campag-
ne is met interesse gevolgd door het ministerie van WVC
dat in het kader van sociale vernieuwing een financiële
ondersteuning overweegt. Reebok verleende voorts mede-
werking aan het pilot-project scholierenbasketball, het
All*Star Gala 1993 en de NBB-Jeugdkampen.

Ditjaar zijn nieuwe partners gezocht en gevonden in Foot-
Locker Europe BV te Vianen, Pepsi Cola Intemational en
Uitzendbureau 'Start'. Op 2januari 1993 is een driejarige
sponsorovereenkomst geëffectueerd met Footlocker Eu-
rope BV! De sponsoring van Footlocker richt zich met
name op de circa honderd bondsarbiters, die elke week ge-
zamenlijk de leiding verzorgen van de wedstrijden in alle
nationale kompetities bij dames, heren, meisjes en jon-

gens. In de loop van de maand januari zijn alle bondsarbi-
ters in een nieuw tenue gestoken, dat sterk afwijkt van de
gebruikelijke grijze outfit. Deze is vervangen door een
zwarte pantalon en een zwartlwiÍ gestreept Footlocker-
shirt. De NBB zal het sponsorbedrag voornamelijk aan-
wenden voor deskundigheids-bevordering van bondsarbi-
ters.

. Erik Groothoff (Foot Locker Europe BV) overhandigt
tijdens de Haarlem Basketball Week op 2 januari 1993
de nieuwe sc'heidsrechters kit aan bondsarbiter Bea Lie-
A-Tjam.
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. V.l.n.r. Jacques Kloppert (Advantage International),
Peter NoÍten (NBB) en Willem Jan Rote (Pepsi Cola In-
Íernational) informeren de pers over de komst van 'Ma-

gic' Johnson c.s. naar Nederland.

Pepsi Cola International BV heeÍt een tweetal grote evene-
menten mogelijk gemaakt: het PEPSI All*Star Gala op 20
maart 1993 en twee unieke wedstrijden van het nationale
herenteam tegen het PEPSI Legend Team, met ondermeer
'Magic'Johnson, op I I  en l2 mei 1993. Dit laatste spec-
taculaire nieuws is tijdens het PEPSI All*Star Gala aan de
pers gepresenteerd. De organisatie van de komst van het
Legend Team was in handen van Advantage International.
Uitzendbureau 'Start' heeft als projectsponsor gediend tij-
dens de beide thuiswedstrijden die het nationale herenteam
in november 1992 speelde tegen Tsjechoslowakije en Tur-

kije in de halve finale voor het Europese Kampioenschap
1993. Het project kreeg geen vervolg, mede omdat het
nationaal team, na een zinderende slotfase tegen Turkije
(80-81), werd uitgeschakeld voor het EK.

Wij prijzen ons gelukkig dat de samenwerking met Haas
Sport c.q. de 'bordsponsors' voor een aanzienlijke onder-
steuning is blijven zorgdragen.
Helaas heeft Converse Benelux ons medegedeeld dat zij
van marketingstrategie zijn veranderd en als gevolg daar-
van de supply-sponsoring bij de jeugdclinics in I 992 heb-
ben afgebouwd. Van Coca Cola was reeds langer bekend

dat de samenwerking afgebouwd zou worden. Vanwege
ingrijpende interne reorganisaties heeÍi eveneens Zorgver-
zekeraar YGZ zijn aspiraties om als hoofdsponsor van de
bond op te treden, ingetrokken.

SPORTIEVE RESUTTATEN
In sportief opzicht zien we dit jaar opnieuw met genoegen
terug op de Haarlem Basketbal l  Week ( l  le), het PEPSI
AllxStar Gala ( l6e), de NBB-Jeugdkampen 1992 (25e).
The Reebok BlackTop Series (2e), de NBB-Bekerfinales
en de ontknoping van de kompetit ies. Voor de absolute
hoogtepunten komen wij echter uitsluitend terecht bij de
rolstoelbasketballers tijdens de Paralympics 1992 te Bar-
celonii. De dames keerden met de bronzen plak terug uit
Spanje en de heren werden (na een doping-affaire binnen
het Amerikaanse team) uiteindel i jk uitgeroepen tt Í  Olyrn-
pisch kampioen ! In I  993 stevenden zowel de dames als de
heren af op een Europese titel. nadat in april beide Europa
Cups door Nederlandse clubteams reeds waren binnenge-
haald: BC Verkerk (EC I ) en ISA Amsterdam (EC2).
Helaas miste onze nationale herenselectie zowel de kwali-
f icat ie voor de Olympische Spelen 1992 als voor het Euro-
pees Kampioenschup | 993.
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Bestuur

Dit jaar wordt voor wat betreft het Bondsbestuur geken-
merkt door een voorzitterswisseling, een discontinuïteit in
de functie van voorzitter Topsport Liga en toetreding van
een (nieuwe) voorzitter Rolstoelbasketball Liga.

De samenstelling van het Bondsbestuur luidt op 30juni
1993:
F. Brink
H. Kleersnijder
S. de Leeuw
P. Brouwer
J. Herweijer
F. Lindauer
mw. H. van der Meijden
R. Verheuvel

vacature
P. Notten

Op 19 jun i  1993
heeft Frits Brink de
v  o  o rz  i  t te rs  hamer
overgenomen van
Ab Mandersloot,
die ruim dertig jaar

bestuurlijk actief is
geweest binnen de
NBB. Via secreta-
ris en afgevaardig-
de van NBB-dis-
tr ict Groningen
werd Ab Mander-

. lrrÍs 6rtnK.

cretaris. Hij bleef dat Íot 1967.

Ab Mandersloot (rechts) begint aan z.ijn laatste vergade-
ring, samen met directeur Peter NotÍen.

- voorzltter
- penningmeester/sponsorzaken
- verenigingszaken/arbitrage
- opleidingen
- juridische zaken
- basketballontwikkeling
- voorzitter Dames Liga
- voorzitter Rolstoelbasketball

Liga
- voorzitter Topsport Liga
- directeur

Tussen 1965 en 1969 was hij voorzitter van de Regle-
mentscommissie. Daarna werd hij benoemd tot Lid van
Verdienste. Tussen 1972 en 1975 keerde hij terug in het
Bondsbestuur als vice-voorzitter. Zijn derde bestuurspe-
riode bracht hem het voorzitterschap van 1987-1993. Ge-
durende deze laatste periode heeft hij met name gezorgd
voor een sterke professionele organisatie, opdat met kwa-
liteit en continuiteit in beleid de toekomst tesemoet kan
worden gegaan.
De nieuwe voorzitter, in het dagelijkse leven burgemees-
ter van de gemeente Veenendaal, zal samen met de direc-
teur tevens invulling geven aan de portefeuille 'internatio-

nale zaken'.

Het Bondsbestuur is er dit jaar niet in geslaagd om een
definitieve oplossing te vinden voor de vacature van voor-
zitter Topsport Liga. Toen bij de aanvang van seizoen
1992/1993 deze belangrijke positie nog niet was bezet,
doch dankzij Rob Tuin wel waargenomen, heeft het be-
stuur uit haar midden tussentijds (per 5 oktober 1992) Jan
Chris Herweijer (Driebergen) benoemd. Deze internatio-
nale arbiter moest daarna afzien van het fluiten van wed-
strijden in de eredivisie heren, aangezien een combinatie
van beide functies niet verenigbaar is. Reeds na een half
jaar, op 24 maarÍ 1993, maakte hij bekend het toch niet op
te kunnen brengen om uitsluitend in de dames eredivisie te
fluiten. Aan het einde van het seizoen wisselde hij z4n
functie van voorzitter TopspoÍ Liga in voor een nieuwe
portefeui l le ' jur idische zaken'.

Sinds 28 november 1992 wordt de voorzitter Rolstoelbas-

. Piet Brouwer (links) overhandigt namens het Bondsbe-
stuur een catleau aan Ab Mandersloot.

sloot in 1964 be- ketball Liga niet aileen benoemd dóór het Bondsbestuur,
noemd tot NBB-se- maar tevens uit dit bestuur. Per dezelfde datum vervult Rob

Verheuvel (Amsterdam) deze functie. Hii trad in 1992 al
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. Rob Verheuvel.

op als adviseur van de NBB Rolstoelbasketball Liga. Rob
Verheuvel was tot en met de 'gouden' Paralympics 1992
ruim twintigjaar bondscoach van het nationale rolstoelbas-
ketbal l team heren. Hi j  leidde dit  team zesmaal t i jdens
Olympische Spelen en behaalde daar driemaal zilver en
éénmaal (1992) goud.
Om het automatiseringsvraagstuk binnen de NBB meer
adequaat aan te pakken heeft het bestuur dit seizoen een
stuurgroep Automatisering ingesteld, waarin alle rayons
vertegenwoordigd (kunnen) zijn. Bovendien is een zoge-
naamde Gebruikersgroep geformeerd.

. Bob van den Broek ontvangt bij zijn afscheid van natio-
nale rolstoelteam de Bondssoeld uit handen van Ab
Mandersloot.

ONDERSCHEIDINGEN
Tijdens het PEPSI ALL*STAR GALA van 20 maart 1993
te 's-Heftogenbosch ontvingen Rob Verheuvel en drie van
zi jn spelers de Bondsspeld: Bob van den Broek, Ben
Klerks en Frits Wiegmann (450 interlands in ruim 20 jaar).

. Anita Blangé (links) ontvangt een litho met daarop één
van haar vele acties ín het nationaal ïeam. Zij wordt ge-

Jèliciteerd door Henny van der Meíjden.

De in Engeland wonende international Anita Blangé is tij-
dens het Festo Internationaal Toernooi te Lisse op 29 de-
cember I 992 door het Bondsbestuur gehuldigd als Lid van
Verdienste. A1s blijk van waardering voor ondermeer haar
222 interlands is Anita Blangé door de NBB Dames Liga
tevens een litho aangeboden.

Vermeldenswaard is de koninklijke eer die het NBB Lid
van Verdienste, Rinus de Jong, ten beurt viel tijdens het
PEPSI ALL+STAR GALA op 20 maart 1993 te 's-Herto-

genbosch. De afiredende voorzit ter van Canoe Jeans
EBBC werd door de Bossche burgemeester Don Burgers
de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oran-
je Nassau overhandigd, voor zi jn verdiensten voor het
Nederlandse basketball, het Bossche in het bijzonder.

B

. Koninklijke eer voor Rinus de Jong



OVERTEDEN
MeÍ grote droefheid hebben wij kennis genomen van het plotseling

overlijden van ons Lid van Verdienste lwan RoÍleveel. Hij overleed
I I januari I 993 op 58-jarige leeftijd thuis aan de gevolgen van een
hartstilstand. Iwan heeft gedurende zijn intensíeve leven een, grote

verscheidenheid aan functies binnen de basketballsport bekleed.
Zo was hij jarenlang teammanager van de nationale herenploeg en
behoorde hij tot de eerste bestuursleden van de Topsport Liga. Nog
steeds was hij actief als NBB-commissaris en FlBA-commissaris.
Iwan genoot in binnen- en buitenland hoog aanfien. De laatste
jaren was hij internationaal juist zeer actief: als lid van de FIBA-
commissie Financíën, als dírecteur van Basketball Promotíons
(FIBA) en jaarlijks als lid van de Nederlandse delegatie naar de
FIBA Standing Conference. In binnen -en buitenland maakte lwan
vele vrienden, vooral door zijn hartelijke houding en prachtige -

met veel humor doorspekte - verhalen. Hij kon daarbíj putten uit
een rijk arsenaal herinnering,en over gebeurtenissen en mensen
binnen en rrsnd de basketballsport. Steevast beloofde híj zijn gezel-

schap en zichzelf dan dat hij ziin herinneringen ooit te boek zou
stellen. Maar dat kwam er steecls niet van. De toekomst van het
basketball trok immers meer zijn aandacht. Iwan toonde zich emo-
tíoneel nauw betrokken bij onze bond. Hij volgde alle ontwikkelin-
gen op de voet en was een trouwe bezoeker van NBB-evenementen. . Iwan Rotteveel.

ATGEMENE VERGADERINGEN
Tijdens de ledenvergadering op 28 november 1992 te Nr.y-
kerk is het Jaarverslag I 99 I / I 992 vastgesteld met waarde-
ring voor de opzet en vormgeving. De Begroting 1993 is
eveneens goedgekeurd onder de aantekening dat het even-
tueel structureel maken van de heffing voor opleidingen
pas genomen wordt na vaststelling van de Jaarrekening
t992.
De Financièle Commissie presenteert haar rapport inzake
de gewenste omvang van het eigen vermogen van de NBB,
inclusief zijn rayons. Besloten wordt het NBB-vermogen
te laten toenemen tot circa 850.000 gulden, hetgeen over-
eenkomt met ruim vijftig procent van het balanstotaal. Om
dit te realiseren wordt maximaal jaarlijks 30.000 gulden
toegevoegd aan het vermogen.

De meeste belangstelling is er voor de notitie 'Bouwen aan
een gefundeerde top'. Daarin legt het Bondsbestuur de uit-
gangspunten vast voor topsportbeleid; tevens is opgeno-
men de standpuntbepaling t.a.v. de rapportage van de
Commissie Frese. Geconcludeerd wordt dat het een bitte-
re noodzaak is om tot een vernieuwend beleid te komen.
Een ingewikkeld proces, waarbij de notitie de koers zal
bepalen. Een nog nader gespecificeerde analyse van de si-
tuatie is nodig. Geli jkel i jke aandacht voor eredivisie en
nationale teams enerzi jds en overige landeli jk spelende
teams anderzijds, wordt wenselijk geacht.

De ledenvergadering besloot voorts tot een verdergaande
integratie van rolstoelbasketball binnen de geledingen van
de NBB: de voorzit tel Rolstoelbasketbal l  Liga wordt
voortaan door en uit het Bondsbestuur te benoemd. De in

deze vergadering eveneens in het Bondsbestuur gekozen
Rob Verheuvel is de eerste die deze functie vervult.
Ton Rolvink werd benoemd tot lid van de Commissie van
Beroep.

De vergadering nam met belangstel l ing kennis van het
voorgestane beleid Basketballontwikkeling. Daarin wordt
ondermeer gewerkt aan de opbouw van een netwerk van
verenigingsconsulenten. Deze freelancers moeten het ma-
nagement van de NBB-verenigingen op allerlei manieren
gaan ondersteunen in hun werkzaamheden.

De nationale meisjes junioren kompetitie kan met ingang
van seizoen 199311994 van start met maximaal I 6 teams.
De nationalejongensjunioren kompetitie zal dan eveneens
uit maximaal l6 teams (i .p.v. l4 teams) kunnen bestaan.
Beide maatregelen maken deel uit van het Nationaal Jeugd
Plan 1992-1997, dat overigens een (te) trage start heeft
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gekend. De Bonds Jeugd Commissie blijft daarom de in-
voering van dit plan tot en met februari 1993 volgen.
Voorzitter Ab Mandersloot vraagt aandacht voor de alge-
mene verklaringen tegen rassendiscriminatie, die onder-
meer uit naam van de georganiseerde sport is ondertekend.
"Ik wil  u al len oproepen, vanuit uw bestuurl i jke verant-
woordelijkheid, binnen onze wedstrijdsport ieder gedrag
of iedere uitlating welke strijdig is met de doelstelling van
die verklaring, aan de kaart te stellen zo nodig binnen onze
rechtspraak aanhangig te maken", aldus Mandersloot. In
het verlengde daarvan deelt hij mede dat de NBB samen
met de Nederlandse Sport Federatie zijn reglementen toetst
op mogelijk discriminerende bepalingen.
De vergadering van l9juni 1993 te Nijkerk staat in het te-
ken van het NBB Topsportplan 1993-1998 en de voorzir-
terswissel ing. De Jaarrekening 1992 wordt vastgesteld,
waarbij penningmeester en Financiële Commissie kompli-
menten oogsten voor het vele goede werk. Met instemming
wordt ondermeer geconstateeÍd dat het Bondsbestuur we-
zenlijk tracht om financiële toetsing van beleidsuitvoerrng
vorm te geven in haar financiëel verslag. Het Bondsbestuur
geert aan dat de opleidingsheffing mer ingang van 1994
een structureel karakter zal krijgen binnen de kontributie.

'Eenheid in verscheidenheid' is de titel die het NBB Top-
sportplan 1993-1998 heeft meegekregen. De ledenverga-
dering besluit in te stemmen met aanpak, koers en grond-
Í i losofie van deze nota, onder de aangegeven kondit ies.
Het pakket van eisen wordt volledig ondersteund. Daar-

mee krijgt het Bondsbestuur toestemming om op de aan-
gegeven wijze - via een beheerst ontwikkelingsmodel en
met respect voor eenieders positie en verantwoordelijkheid
- overleg en structuur in te zetten.

Voorts worden enige reglementswijzigingen aangenomen,
waaronder het reglement Nationale Bekerkompetit ies,
waardoor de verplichte deelname van ligateams vervalt.

Tot slot is Fri ts Brink gekozen tot NBB-voorzit ter en is
afscheid genomen van Ab Mandersloot.

.  L iesbeth Mandersloot  heet  haar echtgenoor met een
hl t ,eaal i , '  wel  kom t  hui .s ' .



BONDSRADEN
De (kleine) Bondsraad is vijfmaal bijeen geweest, te we-
ten op 15 september en 8 oktober 1992, I februari, 15
maart en I juni 1993. Het Bondsbestuur heeft hierbij met
de voorzitters van de NBB-rayons ondermeer van gedach-
ten gewisseld over tal van onderwerpen.

Zeer uitvoerig besproken is de kwestie van verregaande
bevoegdheden van NBB-afdelingen, gebaseerd op een in
de jaren zeventig ontworpen structuur. Geconcludeerd is
dat om meerdere redenen de identiteit van de NBB in het
geding is. Communicatie - opgevat in de brede zin van het
woord (ook in besluitvormings-procedures) - en onderlin-
ge afstemming behoeven in elk geval verbetering op alle
niveau's.
Ten aanzien van het eigen functioneren wordt het instituut
van de zogenoemde Grote Bondsraad door de tijd achter-
haald geacht. De reglementen dienen hierop te worden
aangepast. Gekonkludeerd wordt dat de (Kleine) Bonds-
raad een informeel voorzittersoverleg dient te blijven,
waarbij het Bondsbestuur extra aandacht aan de agenda
van de ledenvergaderingen zal besteden en de rayons extra
aandacht zullen schenken aan recrutering van, informatie
aan en afstemming met de afgevaardigden.

. In de Bondsraad zegden alle rayonvoorTitters toe zich toÍ
het uiterste te zullen inspannen om tijdens het All*Star
Gala voortaan ook op rayonniveau een kompetitievrije
dag te realiseren.

Andere onderwerpen die tijdens de Bondsraadbijeenkom-
sten aan de orde kwamen zijn: personeelsbeleid, agenda's
ledenvergaderingen, voortgang (eugd)topsportplannen,
nationale bekerkompetities, betaling verenigingsnota's,
profiel NBB-voorzitter en topsportcoórdinator, ontwikke-
lingen t.a.v. bondscommissies, NBB-ledenontwikkeling,
pleindesbasketball, verenigingsconsulenten, kompetitie-
vri je dag t i jdens Al l*Star Gala's, ontwikkel ing
(r i jks)subsidies en meerjarenplanning nationale jeugd

kampioenschappen.

(r NTERI NATTONATE BETREKKTNGEN
Naarmate de NBB meer samenwerkingsverbanden na-
streeft, wordt het aantal partners, waarmee betrekkingen

worden onderhouden, steeds groter.

Ook dit seizoen hebben de verdere professionalisering van
de basketballsport en de opdeling van Oost-Europa cen-
traal gestaan in de contacten met de Federation Interna-
tionale de Basketball (FIBA). Verder kwamen aan de
orde doping-reglementering, scheidsrechters-outfit, spel-
regelwijzigingen 1994 en opzet EK's en EC's.

Bijzondere aandacht is getrokken door het optreden van
onze intemational Raymond Bottse als 'Europese Belg', in
de hoogste klasse bij onze zuiderburen. Degradatiekandi-
daat Ieper trok in januari 1993 onze landgenoot aan als
derde buitenlandse speler, doch beriep zich op de wetge-
ving van de Europese Gemeenschap. Als inwoner van die
EG mocht Bottse, vond het bestuur van Ieper, aanspraak
maken op betaalde arbeid binnen de EG. Naar aanleiding
van deze kwestie heeft de FIBA een werkgroep ingesteld,
waarin de NBB vertegenwoordigd is via Jan Berteling. Hij
vormde dit keer i.v.m. ziekte van de directeur samen met
Jan Chris Herweijer de Nederlandse delegatie aan de Stan-
ding Conference (Oslo, 22 en23 mei 1993).

Piet Brouwer en Eef Halewijn hebben de eerste contacten
onderhouden met de Europai'schen Akademie des
Sports. Op 4 juli 1992 is een Duits/Nederlandse scholing
voor trainers gehouden in het Duitse Bocholt. Deze clinic
volgde op een pleindesbasketball toernooi met veertig
teams uit Nederland en Duitsland. Bezien wordt in hoever-
re dergelijke grensoverschrijdende activiteiten in de toe-
komst officiële erkenning kunnen krijgen.

Met het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur (WVC) is opnieuw over tal van zaken contact
geweest. Met name is veelvuldig overleg gevoerd over het
NBB-pro jec tp lan 'Soc ia le  vern ieuwing  en  basket -
ballspon', waarin specifieke ontwikkeling van pleintjes-
basketball in wijken in samenwerking met gemeenten cen-
traal staat. Behalve met het ministerie wordt in dit kader
samengewerkt met de Landelijke Contactraad (LC), de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de
nieuwe sportkoepel NOC*NSF.
Het Planologisch en Demografisch Instituut van de Uni-
versiteit van Amsterdam heeft in 1992 samen met de Stich-
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ting Spel en Sport onderzocht in hoevene pleintjesbasket-
ball aanknopingspunten kan bieden met het WVC-beleid
van sociale vernieuwing. Daartoe zijn l2 BlackTop Series
bezocht en bovendien gesprekken gevoerd met vertegen-
woordigers van negen gemeenten waarin de NBB-cam-
pagne plaatsvond. Conclusie van het onderzoek is dat het
project zeer veel potenties heeft in het kader van de sociale
vernieuwing. Dit vermoeden sprak WVC-minister me-
vrouw Hedy d'Ancona reeds uit op 6 september 1992,toen
zij een werkbezoek bracht aan de BlackTop Series Amster-
dam op het Museumplein (zie foto). Het onderzoeksrap-
port is door WVC inmiddels benut voor de vijfde brochure
in de reeks 'Sport en sociale vernieuwing'. Een exemplaar
vandeze brochure, getiteld 'Dribbelen en dunken met z'n
allen. Pleintjesbasketball in de schijnwerpers van sociale
vernieuwing', is in mei I 993 verspreid onder alle gemeen-
ten en basketballverenigingen in ons land. Tevens heeft de
minister de NBB inmiddels f inanciële steun toegezegd
voor het project 'Basketball en sociale vernieuwing'.

Voorts is met WVC overleg gevoerd over de budgetsubsi-
diëring, subsidietoewijzingen, opleidingen, internationale
contacten en opvolging van de topsportcoórdinator.

De verdergaande samenwerking tussen de Nederlandse
Sport Federatie (NSF) en het Nederlands Olympisch
Comité (NOC) heeft aan het einde van dit seizoen erin

. Namens het NOC*-NSF memoreert Jan lnorbach de ver-
diensten voor de vaderlandse sport van de juist afgetre-
den NBB voorzitter Ab Mandersloot.

geresulteerd dat beide organisaties zijn samengegaan in het
NOC*NSF. Tijdens de presentatie op het vernieuwde 'Pa-

pendal' (7 mei 1993) maakte kroonprins Willem Alexan-
der kennis met het pleintjesbasketball .
Met NSF en NOC is voorts veelvuldig overleg geweest
over aangelegenheden als: project sportvoorlichting basrs-
scholen, opleidingen, public relations, subsidies voor Ne-
derlandse Europa Cup vertegenwoordigers, herstructure-

. Kroonprins Willem Alexander onderneemt een scorepoging tijdens de demonsÍratie pleintjesbasketball op 7 mei 1993
te Papendal, aangeboden door NBB en Reebok.

12



. Een cheque wn f 4.000 voor het Wereld Natuur Fonds.

ring landelijk sportbeleid, project'BasketFit', inscholing
NBB-verenigingsconsulenten, daggeldvergoedingen voor
internationals, organisatie van en deelname aan de Europe-
se Jeugd Olympische Dagen.
Door omstandigheden (Paralympics, verhuizing NEBAS)
is het bestuurlijk overleg met de Nederlandse Bond voor
Aangepast Sporten (NEBAS) over rolstoelbasketball op-
nieuw vertraagd. Niettemin heeft aan het einde van het
seizoen een constructieve bespreking plaats kunnen vinden

die mogelijk leidt tot een heldere taakafbakening. De func-

tionele contacten over internationale uitzendingen hebben
zoals gebruikelijk doorgang gevonden. Zoals bekend ge-

ven de sportieve resultaten van onze nationale rolstoelbas-
ketballteams reden tot alle tevredenheid.
De contacten met de International Wheelchair Basket-
ball Federation (IWBF) zijn mede dankzij het voorzitter-
schap van onze landgenoot Hans Tukker verbeterd.

Met de stichtingen Haarlem Basketball Week, All*Star
Gala en Huisvesting Bondsbureau NBB is incidenteel
contact geweest; de laatste stichting voerde in de loop van
1993 een bestuurswisseling door.

Via de Stichting Nationale Sport Totalisator (SNS) zijn

opnieuw gelden verworven voor bonds- en rayonactivitei-
ten basketbal lontwikkel ing, voor uitzending nationale
teams en voor deelname aan de Europa Cups voor Neder-
landse heren- en rolstoelteams. De contacten met het
Sportfonds Leo van der Kar hebben ertoe geleid dat de
NBB-medewerkers Pieter Kodde en Hans Nieboer in ge-

zelschap van een vijftal spelers uit de nationale jongens
junioren selectie hebben kunnen deelnemen aan een bas-
ketballkamp in Tsjechoslowakije (uli 1992).

Als l id van de Werkgeversorganisatie in de Sport
(WOS) is diverse malen overleg gevoerd over de CAO
voor de Sport, over het functiewaarderingsysteem en over

VUT- en pensioenregelingen. In dat kader is tevens over-
leg gevoerd met de Bond voor Werknemers in de Sport
(BWS). Het overleg met de Nationale Federatie voor
Werkers in de Sport (NFWS) over de eventuele oprich-
ting van een organisiatie voor basketballtrainers heeft nog
niet tot konkrete resultaten geleid. Met de Belangenver-
eniging Basketball Arbiters (BBA) is informeel contact
geweest.
Dankzij contacten met het Ministerie van Defensie, Bu-
reau Internationale Militaire Sportwedstrijden
(BIMS), is opnieuw mogelijk geweest om voor een aantal
talentvolle basketballers faciliteiten te verkrijgen geduren-
de de vervulling van hun militaire dienstplicht.
Met het Wereld Natuur Fonds (WND is in 1992 samen-
gewerkt in het kader van de BlackTop Series. Een deel van
de inschrijfgelden, uiteindelijk een totaalbedrag van 4.000
gulden, kon door de NBB aan het WNF als gift worden
geschonken. Dat gebeurde op 23 december 1992 symbo-
lisch via een cheque die door de NBB-kikkei werd aange-
boden aan de WNF-Pandabeer (zie foto).
Voor 1993 hebben NBB en Reebok Amnesty Internatio-
nal voor dit goede doel tijdens de BlackTop Series uitge-
kozen.

Wij prijzen ons ieder jaar gelukkig met tal van vertegen-
woordigers uit het bedrijfsleven goede contacten te kun-
nen onderhouden. Daarbij noemen wij met name: Baylor
Sports, Converse, Footlocker, Ful l  Court Press, Haas
Sport, MB Sports Promotion, Uitzendbureau Start, Melku-
nie, Mikasa, NOS, Spalding, Oad-Sportreizen, Pepsi Cola,
Reebok, Sportcentrum Maaspoort, TROS/Veronica, Het
Urkerland en de clubsponsors, met name van eredivisie
teams bij dames en heren.
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I I e Hoqrlem Bqsketbqll Week

. 'Super' Hugo tlt Httrnet.

27 DECEMBER 1992 - 3 JANUARI 1993

l .  Hapoel Ei lat Ei lot,  Israël
2. Canoe Jeans. Den Bosch
3. Wichita Fal ls Texans. USA
4. Racing Maes Pils Mechelen, België
5. Hish Five America. USA

. Frank ktydon tijdens de NBB-clinít



BurequI'ZSufz
De NBB kent een gecompliceerde besluitvormingsstruc-
tuur. Het is een organisatie met een fors aantal bestuurlijke
organen en commissies, die voor een groot deel drijft op de

inzet van vrijwilligers. Het Bondsbureau vervult daarbij
een centrale rol in de konkretisering van het beleid alsme-

de in de communicatie. De taken die inmiddels door het

Bondsbureau worden verricht zijn zeer uiteenlopend van

aard. Bureaumedewerkers zijn belast met beleidsvoorbe-
reidende werkzaamheden ten behoeve van besturen en

commissies en voorts met de controle op en de coórdinatie

van de voortgang van de besluitvorming. Naarmate de be-

leidsvisie van de bond meer is vastgelegd in plannen, kan

de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden door het
Bondsbureau slagvaardiger ter hand worden genomen.

Onderstaande notities staan daarbij ter beschikking:
. Continuïteit op basis van kwaliteit (1990),

.  NBB-Marktanalyse 1991 (1991),

.  Projectplan'Pleint jesbasketbal l '  (  199 l),

. Nationaal Jeugd Plan 1992-1991 (1992),

. Financiéle procedures en bevoegdheden (1993),

. Basketballspoft en sociale vernieuwing (1993),

. NBB Topsportplan 1993-1998 'Eenheid in verscheiden-
h e i d ' ( 1 9 9 3 ) .

Onder leiding van de bondsdirecteur dient een relatiefklei-
ne groep van elf bureaumedewerkers bovenomschreven
combinatie van taken met elkaar uit te oefenen (zie: Func-

tionarissen). Dit stelt hoge eisen aan kwaliteit, f-lexibiliteit

en stressbestendigheid van deze medewerkers. Het aantal

vast beschikbare formatie-uren heeft zich ook dit jaar ge-

stabiliseerd op 375 uur, exclusief de beschikbare ruimte

voor eventuele inzet van afroepkrachten. Daarnaast zijn
via de centraal gecoórdineerde STK-functionarissen 200

formatie-uren beschikbaar. Deze laatste functionarissen
zullen vanaf 1994 nadrukkelijker dan voorheen inzetbaar

zijn voor landelijk gecoórdineerd beleid, met name op het

terrein van (eugd)topbasketball, basketballontwikkeling

. Op 12 mei 1993 wordt in MaaspoorÍ Den Bosch afscheid
genomen van Vladimir Heg,er donr NBB-direcleur Peter

Notten. Vladimir Heger zag bii zijn NBB-afscheid een

droom in venulling gaan door als coach te mogen op-

treden van de PEPSI Legends, een team van Amerikaan-

se (ex-)basketbal lers onder aanvoering van 'Magic'

.lohnson.

en opleidingen. Mede daartoe hebben de STK-ers, naast de
stafmedewerkers van het bureau, deelgenomen aan de

Sportmarketing-cursus van David Wilkinson van The

Sport Marketing Institute uit Canada.

Op de werknemers is de CAO voor de Spott van toepas-

sing, waaraan in 1992 met name de salarisparagraaf en de
overwerkregeling zijn toegevoegd. Het ingezette proces

van functiewaardering kon dit verslagiaar helaas nog niet

voor alle medewerkers worden afserond.

Dit seizoen is at-scheid genomen van NBB-topsportcoóor-

dinator en voormalig bondscoach Vladimir Heger (61), die
per I maart 1993 om gezondheidsredenen gebruik maakte

OVERZICHT NBB-PUBTICATIES

NSS-FIJBLKAÏIES
I Nationaaf Jeugd Plan 1992-1997.

.'$$3*"rlementenboek. sep. e2
I NBB-Handboek'Financiële procedu'

Íes en tievoegdheden', mfl. 1993
O Dribbelen en dunken met t'n ál]en.

Pleintjesbasketball in de schijnwer-
pers van de sociale vernieuwing
(wvc), apr. I993.

O Eenheid in verscheidenheid. NBB
Topsportplan 1993-1 998, mei 1993, ;

.rr . i" '  ""
jnmrursr unctvrr.r .i,,
- NB:B Jaarverslag ,,:,:,,,..'
- ï'{BB-Conipetitieboek;
- NBB"Seizoengids Fredivisie m/v
- nogramrnaboek NBB All*Star Gala
- NBB-Adressenboe*. 

:: .,i,.,.

FOIDSRS :,ii,: ,.'.,',':
Dn;-il-;;ri i"p* t*#n bastetnaii[rei-
sures ful.92)

* Nationaal Jéugd Plan fiu1.9?)
- NBB;Bondsbuièáu (nov.92)
- De geschiedenis van basketball (ian.93)
- De belangrijkste spelregels fian.93)
- tVtini-basketbail (ian.93)
* Passerellebasketball 1ian.93)
- The Black Top Series 12e gewijzigde

druk, apr.93)
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van de mogel|kheid vervroegd uit te treden uit zijn dienst.
Vladimir Heger werkte twaalf jaar voor de NBB. In die
twaalfjaar coachte hij l 55 heren-, 48 dames- en 2 I jongens
junioren interlands. In 1982 kwalificeerde het Nationaal
Herenteam zich onder zijn leiding voor het Europees Kam-
pioenschap 1983, waar Nederland uiteindelijk als vierde
eindigde.
Op 12 mei l993 stelde de NBB Vladimir Heger in de gele-
genheid om als coach van het PEPSI Legend Team af'-
scheid te nemen van het publiek.

Vele personen en instanties hebben ook ditjaar hun mede-
werking verleend aan NBB-activiÍeiten. Zo functioneert
Rob Weber als troubleshooter indien zich automatiserings-
problemen op het Bondsbureau voordoen. Henny en Dick
Neijssel verzorgen jarenlang elk speelweekend de NBB-
Uitslagendienst. Luc Reuvers verzorgt voor een belangrijk
deel de Basketballfoon, terwijl Ton Kapteijns en Meindert
van Veen de statistische gegevens wekelijks aanleveren
voor de NBB-spelersklassementen. En onder aanvoering
van Albert Brouwer en hoofdredacteur Maft Smeets zor-
gen de redacteuren van Full Court Press voor een fraai
bondsorgaan. Tot slot wordt gewezen op de belangrijke
functie die het NBB-Bondsbureau uitoefent als bestuurlijk
knooppunt. Jaarlijks vinden ruim 250 vergaderingen -

merendeels in de avonduren - plaats binnen de muren van
het NBB-bureau.

NBB REGTEMENTENBOEK
Elke NBB-vereniging ontving in oktober 1992 een exem-
plaar van het NBB-REGLEMENTENBOEK op het secre-
tariaatsadres en heeft daarmee alle geldende NBB-regle-
ment in bezit .  Reglementen behoeven dus niet meer
afzonderlijk te worden aangevraagd. hetgeen tijd en geld
spaart. Deze publikatie is mogelijk geworden dankzij in-
tensieve samenwerking tussen Bonds Reglements Com-
missie en NBB-Bondsbureau.

Tot dan toe was het gebruikelijk dat reglementen afzonder-
lijk werden uitgegeven. In eerste instantie zijn reglement-
steksten altijd gepubliceerd in Basketball*info. In geval
van wijzigingen worden de gewijzigde teksten in *Info ge-
publiceerd. Met de voor de (verenigings)bestuurder be-
hoorlijke bewerkelijkheid van deze procedure in gedach-
ten - alsmede het verloopcijfer van vrijwillig kader - moge
duidelijk zijn dat brj gebruikers steeds grote onzekerheid
bestond over de actualiteit van de in bezit zijnde tekst. Men
kon in het bezit komen van actueel reglement door / 7,50
per reglement aan de NBB over te maken. Na ontvangst
van de betaling vond dan vanuit het bondsbureau verzen-
ding plaats. Dit bracht kosten met zich mee, maar ook tijd-
verlies. Met deze uitgave heeft de NBB zijn service aan de
verenigingen opnieuw uitgebreid. Reeds eerder bracht de
NBB nieuwe modelstatuten uit voor verenigingen, welke
tevens oD diskette leverbaar zi in.

. De wervelwind van het NBB-bureau, Marjon Ceurts,
hier gefotograJèerd tijdens een ad in een pauze bij Ne-
derland - Pepsi Legend team en Indiana Pacers mascot-
te'BOOMER'.
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tfr Functionorissen overzicht per 30 luni ï 993

BONDSBUREAU
Peter Notten
Wim Ascherman
Noël Cimmermans
Marloes Gebuijs
Marjon Geurts

Jan van der Haar
Eef Halewijn

Brenda James
Renate Klomp
Pieter Kodde
Thea Kroeze

Hans Nieboer
Mart van Ooijen

Jan ter Veer
Greet Wink

vacatufe

vacature

Stagiaires:

- directeur
- financieelmedewerker
- STK-functionaris West
- liga medewerker
- secretariaatsmedewerker,

communicatie en Commis-
sie van Beroep

- liga medewerker
- medewerker basketballonl

wikkeling
- secretariaatsmedewerker
- secretariaatsmedewerker
- STK-functionaris Zuid
- assistent financieel mede-

werker
- STK-functionarisNoord
- STK-functionarisAmster-

dam/Haarlem
- STK-functionairsOost
- secretariaat Tuchr en

Geschillen Commissie
- topsportcoórdinator (ím 28-

02-93 Vladimir Heger)
- projektmedewerker

Pleintjesbasketball
- Caroliene de Gier

(dec.92 - feb.93)

TECHNISCHE STAF
- Toon van Helfteren
- Piet van Leeuwen
- Wim Mekking
- Ineke den Ouden
- Ben Ponsionen
- Gert-Jan van Rangelrooij
- Meindert van Veen
- Randy Wiel
- René van der Wielen

MEDISCHE STAF
- Sonja de Boer
- Mirna van Elst
- Kees Minderhout
- Rene Mol
- Frank Nusse
- Piet Schipper
- Jan Verhoeven
- Harry Wagemakers
- John IJzerman

TEAMMANAGERS
- Cees Burgert
- Ronald van der Geest
- Karel Hanse
- Ed de Hoog
- John Licht
- Cees van Loon
- Gitta Montanus
- Rob Tuin

COMMISSARISSEN
- Jan Berteling*
- Paul Bokern
- Gerard Halbersma
- Wim Hammer
- Piet Leegwater*
- Henk Nanninga
- Cor Onrust*
- Jan van Renen*
- Rob Snijders
- Cees Spaltman
- Jan van Voorst

*=internationale commissarissen.

MEDEWERKERS RAYON-
& DISTRICTSBUREAUS
- Miriam Breedveld (Zuid)
- Sonja Beuckens (Haarlem)
- Walter Blom (N.Holland)
- Bob den Broeder (Amsterdam)
- Hennie Dijkema (Noord)
- Wim Huitinga (NH-Noord)
- Jouretta Soree (Oost)
- Gerda Sparreboom (West)
- Rob Weber (West)
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N T'TTLANDSE BosoTTBALL Bo*o
BONDSBUREAU

Marjon Geurts

Communicatie knooppunt van het
NBB-Bondsbureau is het
secretariaat. Tekstverwerking,
sheetcontrole, post-behandeling, ffi

.re

adressenbeheer, vergaderservice, archivering, systeembeheer,
huishoudelijke dienst, produktie van NBB-publikaties, drukwerk-
begeleiding, het zijn allemaal werkzaamheden die via Marjon, Brenda
en Renate verlopen. Marjon Geurts coórdineert die activiteiten, werkt
daarnaast mee aan diverse PR-activiteiten en assisteert de Commissie
van Beroep. Greet Wink doet dit voor de Tucht- en Geschillen
Commissie.

Brenda James

Vladimir Heger is topsportcoórdinator en houdt
zich voornamelijk bezig met de programmering
voor alle nationale teams (m/v), alsmede met de

coórdinatie van het Nationaal Jeusd Plan.

Renate Klomp

Marloes Gebuijs en Jan van der Haar verzorgen alle werkzaamheden
op het gebied van topbasketball. Met name de nationale teams

en de landelijke kompetities, met alles wat daarbij komt kijken.
Jan van der Haar voor de Topsport Liga en de Rolstoelbasketball

Liga, Marloes Gebuijs voor de Dames Liga. Zij houdt zich
bovendien bezig met de Nationale Bekerkompetitie en

met scheidsrechterszaken.

W
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Directeur Peter Notten heeft de
dagelijkse leiding van het
Bondsbureau in handen. Hij
verzorgt daarnaast de
bestuurszaken. personeelszaken
en sponsoring. Verder
onderhoudt hij contacten met
een groot aantal (inter)nationale
instanties.

Eef Halewijn houdt zich als
medewerker B asketballontwik-

keling bezig met basketball
st imulering en opleidingen.

Vaak in samenwerking met de
NBB- rayons. Voorbeelden zi j  n
de campagne'pleint jesbasket-

ball', Jeugd-basketballkamp,
jeugdc l in ics  en  op le id ingen

voor trainers en scheidsrechters.

Wim Ascherman verzorgt samen met Thea Kroeze de
financiéle administratie, de salarisadministratie en de
budgetbewaking. Subsidie-aanvragen en afrekeningen

worden opgesteld, evenals de concepten voor de
begroting en de jaarrekening.
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NBB in de medio

Ook ditjaar hebben de diverse massamedia ruim aandacht
besteed aan de basketballsport. Opmerkelijk is de toename
van televisiezendtijd op de diverse (inter)nationale stations
die aan basketball wordt gewijd. Basketball is en blijft een
populaire TV-sporl: 

'767a 
van alle Nederlanders volgt re-

gelmatig sportuitzendingen op televisie (lTS, 1992) 42o/c
kijkt naar basketball, 32 7o zelfs zeer graag. Basketball kij-
ken op televisie blijkt met name populair te zijn onder l5-
tot 30-jarigen in ons land (NOS, 1990).

Beelden van NBA-basketball kunnen sinds l99l veelvul-
dig in de Nederlandse huiskamers worden ontvangen. We-
kelijks via EuropspoÍt (vanaf I maart samen met Sportnet)
en regelmatig via NOS.
Dankzij de prestaties van het 'Dream Team' tijdens de
Olympische Spelen 1992 kreeg de basketballsport ditjaar
wel erg veel extra TV-aandacht. Bij rolstoelbasketball gold
dat overigens ook voor onze nationale teams t i jdens de
Paralympics 1992.

KOMPETITIE
Tijdens de NBB-Seizoenpresentatie op 6 september 1992
te 's-Hertogenbosch heeft NBB-directeur Peter Notten me-
degedeeld dat TROS/Veronica regelmatig TV-reportages
zou uitzenden van eredivisiewedstrijden. De uitzendingen
vinden plaats via TV2, 's zondags tussen circa 12.00 en
12.30 uur, in een Indoor Sport programma met basketball
en volleybal als hoofdsporten. Wekelijks worden uitslagen
en standen in beeld gebracht van de Eredivisie kompetities
van zowel dames als heren. Met grote regelmaat worden
bovendien wedstr i jdbeelden vertoond. Dit ini t iat ief is
mede tot stand gekomen door Haas Sport BV en Pro Sport.
De Match-of-the Week bij RTL4 behoort tot het verleden.
Het zondagmiddagprogramma Match is door de RTL4-di-
rectie stopgezet. Daardoor vervalt een prominente covera-
ge van basketball in de RTl4-programmering. De presen-
tat ie van de NBB-Seizoenpresentatie was overigens rn
handen van Jur Raatjes (RTL4). Deze hield ondermeer de
NBB Seizoengids 1992/1993 ten doop.

Het NOS-aanbod toont dit jaar weer de grootste verschei-
denheid. Via uitzendingen van Studio Sport en Sportjour-
naal zijn reportages verzorgd van de HBW (8), eredivisie
heren (3), Nationale Bekerfinales heren (3). Europa Cup
(5), de 4 heren interlands Nederland - Polen. Nederland -

België (live-Ílitsen), Tsjechoslowakije-Nederland en Tur-
kije-Nederland en NBA-basketball. Het aantal kijkers bij
deze reportages ligt rond de 1.000.000 of ruim daarboven
met  a ls  topper  de  HBW-f ina le  op  3  januar i  1993 met
2.030.000.

NIEUWS
Dagelijkse nieuwsverzorging vindt uiteraard plaats via de

Aqntol W-uitzendingen Nederlonds bosketboll tussen '90 en'93
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landelijke en regionale dagbladen, NOS-Sportjournaal, de
regionale omroepen, alsmede via NOS-Teletekst (p.612 en
p.698) en RTL4-Text (p.124). Op uitzenddagen van NOS
Langs de Lijn is van oudsher regelmatig aandacht besteed
aan basketball. Een belangrijk deel van het basketball-
nieuws wordt gevoed door de NBB-uitslagendienst (tij-

dens elk kompetitie weekend) en NBB Media Nieuws, het
wekelijks NBB-bulletin voor basketballjournalisten. Dit
bulletin is ditjaar 47 keer op maandagen verschenen in een
oplage van 300 exemplaren (gemiddeld 5 pagina's per
keer).

TIJDSCHRIFTEN
Het maandelijks verschijnende NBB-Bondsorgaan Full
Court Press (FCP) bhjÍt het belangrijkste basketballmaga-
zine in Nederland. Door de integratie van NBB
Basketball*InÍb in FCP wordt bereikt dat NBB-kader op-
timaal geïnformeerd kan zijn over alle ontwikkelingen.
Voor basketballachtergronden kan men tevens vast terecht
bi j  het t i jdschri j f t  American Sports en het maandblad
FlBA-magazine dat vanaf april 1993 met een Nederlands-
talige versie op de markt is gekomen. Specifiek voor trai-
ners en coaches verschijnt tweemaal perjaar het NBB-vak-
blad 'Coach' en onregelmatig het blad 'Screen'.

Dit seizoen is de NBB bovendien gestart met een clubblad-
special. Deze wordt via medezending met Basketball*Info
zodanig vormgegeven dat deze kant-en-klaar is om in het
clubblad te worden afgedrukt. Veel verenigingen blijken
via hun clubblad-redacties dit initatief op prijs te stellen.

Europa Cup
ECI heren
EC2 heren
Korac Cup
EC I dames
L. Ronchetti Cup

89/90 90t91
74 78
4 t  3 2
7 t  96
2 l  35
26 39

9U92 92t93
r30 t40
95 94
85 104
36 40
53  6 l

. Illustratief voor de groeíende populariteit van de basket-
ballsport zijn de cijfers die FIBA heefi gepublíceerd over
het aantal TV-reportages dat is veryorgd van Europa
Cup wedstrijd gedurende het aJgelopen seizoen.

T V - M I N U T E N  S P O R T  I N  1 9 9 2
uur .min .

1. Voetbal ( 1) 255.53,0
2 .  Tenn is  (  2 )  231.01 ,0
3. Wielíennen ( 3) 114.53,0
4. Schaatsen ( 5) 75.01,0
5, Atletiek ( 4) 57.03,0
6. skiën ( 8) 56.08,0
7. Autosport (7) 51.47,0
8. Motorsport (9) 4a.25,0
9. l.,shockey (19) 45.'t9,5

10. Volleybal ( 5) 42.05,0
'11. Boksen (14) 26.38,5
12. Zwemmen (15) 20.43,5
13. Kunstri jden (18) 20.30,0
14. TuÍnen (13) 20.26,5
15. Paardesport (10) 19.49,0
16. Olympisch AIg. (-) ' t9.46,5

17. Honkbal (12\ a4.36,5
'18. Basketbal (l l) 13.51,5
19. Olymp.winter div ( -) 11.11,5
20. Hockey (16) 10.49,5
21. Roeien (29) 9.41,0
22. Bobslee (46) 8.52,5
23. Snooker (25) 6.15,5
24. Bil jarten (20) 4.51,5
25. Badminton (35) 4.19,5
26. Taíeltennis ('17) 4.16,5
27. )udo (28) 4.14,5
28. Handbal (26J 3.47,5
29. S€haken (21) 3.36,0
30. zeilen (24) 3.18,5
31. Krachtsport (42t 3.18,0
32. Triathlon (23) 2.44,0
33. Kanovaíen (40) 2.24,5
34. Waterpolo (3í) 2.01,5
35. ColÍ (22) 1.59,0
36. Korfbal (33) 1.02.0
37. SurÍen (34) 56,5
38. Rutby (37) 35,5
39. Schermen (47) 25,5
40.  Sof tba l  ( ,  16 ,0
4'1. OosterseVechtsport (30) 15,5
42. Cricket (44) '14,0

43. Squash (38) 5,5
44. Skeeleren (27) 4,0
45. Schjeten (48) 3,0

Diverse andere kleinere sporten samen 12.24,5.
In totaal werd op de drie Nedeílandse zendeÍs
+ RTL- 4 1238 uur en 38 minuten sport uitge-
zonden in de retuliere sportuitzendinten.
In 199í was dat 867 uur en 22,5 minuten.
Tussen haakjes de positie in 1991.

Bron: Top Sports Croup

1. Voetbal
2. Tennis
3. Schaatsen
4. wielrennen
5. Autosport
6. Motorsport
7. Atletiek
Ë.  5Rten

9. Kunstri jden
10. Basketbal
' l 1 . 8 o k s e n

12. Ushockey
'13. Íuffen
14. Volleybal
'15. Handbal
16. Paardesport
' l 7 . s c h a k e n

18. Eobslee
19.  Co l Í
20 .  Judo

T V - n i l l N U T E N  T / M  t r ^ E l  1 9 9 3
% van totaal

(11 8.794,5 37,2 %
(3) 4.280,0 18,1 %
(2) 2.678,5 11,3 %
(61 1.769,5 7,5 %
(8)  1 .319,0  5 ,6  %
(9) 808,5 3,4 %
(ll) 626,0 2,7 %
(4) 459,0 1,9 %
(7) 357,5 1,5 %

('t5) 264,5 1,1 %
256,0 1,1 "/.

(5) 207,0 0,9 %
203,0 0,9 %
179,5 0,8 %
'138,0 0,6 %
115,5 0,5 %
105,0  0 ,4  %

(14) 97,5 0,4 %
83,0 0,4 %
74,5 0,3 %

22.816,0 96,6 %

Totaal t/m mei '1993 23.619,0 100,0 %
Totaal t/m mei '199231.049,0

Tussen haakjes de stand t/m mei í992.
Sron Top Spods Cro !p
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Pepsi All.Stqr Gqlq 1993

Het PEPSI All*Star Gala trok een volle Maaspoort. Tij-
dens dit eerste Gala in 's-Hertogenbosch werden de toe-
schouwers vanaf I 1.00 uur 's ochtends tot laat in de avond
getrakteerd op basketball. Tussendoor werden de jaarlijk-

se spelersprijzen uitgedeeld en was er ruimte voor show en
entertainment. De spetterende dunks sloten de l6e editie
van dit jaarlijkse NBB-festijn af. Basketballmagazine Full
Coult Press beschreefdit Gala als "dejaarlijkse feestpartij
voor de beste basketballers van Nederland", en vervolgde:
"De allerbesten verdwijnen bovendien met de armen vol
bloemen en electronica van het houten couÍ. In de wandel-
gangen is het vooral een feest van de herkenning. Het 'He,

hoe gaat het metje' is de meest gehoorde vraag. Het wach-
ten bij Gala nummer 16 is in de Maaspoort vooral op het

. Marcus Camphell; king of dunk.

slot van de avond. Dan rammen de beste skywalkers van
Nederland de bal nog een lekker hard door de basket ... Een
lekker dagle uit, zonder minpunten en met veel tienen".

TROS/Veronica, TV-Plus (breedbeeld TV) en de Bossche
lokale omroep verzorgden een dag later uiterst fraaie tele-
visie reportages van het Gala dat dit keer gepresenteerd
werd door Jur Raatjes (RTL4).

De afgelopen jaren zijn aan het oorspronkelijke program-
ma steeds meer elementen toegevoegd door het organisa-
tiecomite. Dat bestond ditmaal uit Marjon Geurts, Peter
Notten, Peter Smeets en Rob Tuin, voortreffelijk onder-
steund door Canoe Jeans/EBBC, Sportcentrum Maaspoort
en NBB-Zuid. Voor dit jaar was een demonstratie van de

succesvolle Olympische rolstoelbasketball selecties toege-
voegd, alsmede een afsluitend Gala-Feest voor de bezoe-
kers. Als voorprogramma speelde de Nationale jeugd-
Olympisch ploeg een testmatch.
Opvallend is dat het Gala steeds meer wordt aangegrepen
om dit evenement met bijeenkomsten te combineren. De
NBB zelf hield een meeting voor landelijke kaderleden en
een persconferentie, de NSF organiseerde er het PR-plat-
form voor alle spoftbonden en de Business Friends van de
(heren) eredivisie clubs hielden een geslaagd symposium.
Meest in het oog springende activiteit was echter zonder
twijfel de start van de kaartverkoop voor de wedstrijden
van de Nationale herenselectie tegen het PEPSI Legend
team op 1 1 en 12 mei 1993. 's Ochtends om 07.00 uur
meldden zich reeds de eerste kopers bij de kassa.

Elke centimeter van Sportcentrum Maaspoort werd benut.
In de hal en op de rondgang waren bars en buffetten en
stands gebouwd, Reebok was aanwezig met een spectacu-
laire klimwand en de uitstekende modeshows van Reebok
oogstten veel waardering, evenals het zeer komplete gratis
programmaboek.
Financiëel is het Gala 1993 mogelijk gemaakt dankzij Pep-
si-Cola, Footlocker, Reebok, Haas Sport, Het Urkerland,
Oad-Sportreizen en Baylor Sports.

Een lekker clagje uit, amder minpunten en met veel tie-
nen.



. Gala-presentator 1993: Jur Raatjes, RTL4
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tfr Ontwikkeli ng leden bestq nd

Voor het tweede achtereenvolgende jaar boekt de Neder-
landse Basketball Bond een ledenwinst. Bedroeg die winst
vorig seizoen nog 2 procent, dit keer is de toename aan-
merkelijk groter, namelijk 6,5 procent. Het vorig seizoen
bereikte record-aantal NBB-leden van 214.650 stijgt naar
ruim 47.500 nu. Met name het aantal mini's in de leefiijd
van 12 tot l4 jazLr neemt sterk toe. Rayon Oost zal in deze
categorie het ledental bijvoorbeeld met maaÍ liefst eender-
de stijgen.
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In de jaren zeventig, toen in ons
land vele sporthal len gebouwd
zijn, is de NBB gegroeid van
10.000 naar  ru im 40.000 leden.
Vanaf 1980 stokte die groei. Tus-
sen 1984 en  1989 ver loont  de
NBB-ledenontwikkeling zelfs een
l ichte dal ing.

sËlroen leden
'69/'10
'70/'7 |
'73l',74
'80/ '8  l
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30.000
40.00i)
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Voor wat betreft de ledenontwikkeling in de rayons valt
het ledenverlies in Oost op. Het aantal seniorenleden liep
daar terug met ruim 137a. De toename van mini's 30% en
jeugd 3% kan dat verlies niet goedmaken. Noord daaren-
tegen groeiden relatief het meest spectaculair, zelÍs II%
bij de senioren. Noord-Holland vertoont een geringe afha
me van seniorledenen mini 's (!) .  maareen opval lendetoe-
name van l2 -  to t  l9 - ja r igen (187o) .  In  deze ka tegone
scooft West een soortgelijke toename ( l67c); hier een lich-
te terugval van het aantal senioren ( I %) tegenover een fbr
se toename van mini's (27o/a).Zuidtenslotte groeide dank-
zi j  een groei met 277o mini 's en l37o overige jeugd,

tegenover verlies van enkele seniorenleden.

Over de gehele lijn derhalve in dric rayons een licht ver-
l ies aan senioren, een tbrs verl ies in Oost en een moole

wins t  in  Noord .  Min i ' s  s t romen in  g ro te  aanta l len  toe
(20%), behalve in rayon Noord-Holland.

Geholpen door de populariteit van het NBA-basketball op
televisie lijkt het erop dat de drastische koerswijziging die
de NBB per seizoen 1989/1990 doorvoerde, vruchten be-
gint af te werpen. De reorganisatie van het bondsapparaat
werd ingezet en er werd gekozen voor "continuileit op ba-
sis van kwali te i t ."  Verbetering van etïciëncy ( l99l),  kwa-
l i tei t  (1992) en service (1993) werden in die meeriarenvi-
sie gezien als voorwaarden voor een vanaf dit  seizoen
nagestreeÍde ledengroei.

M' ad w1 ,'E 92/93

TEDENSTAND PER 30JUNI I993

AontolClubs Royon Senioren Jeugd Mini's Tolool

1992 r993

51 48 Noord 2.234 1 .753 -503 4.490

88 83 Oost 3.605 3.372 1.311 8.324

104 l02 Noord
Holland

.1.530 3.005 1 .037 8.512

l l 6 t I l West 6.0-5.5 5.3-57 2.165 r3 .877

i l 6 l t 8 Z n i d 5 .079 5 . 1 6 2 t .976 12 .2 t1

475 4ó8 21 .503 18.649 7.328 47.480

23



Voor een verdere groei kiest de basketball-
bond op de eerste plaats voor ledenbehoud.
Gezien het te grote ledenverloop van naar
schatting 20 procent, is dan ruime leden-
winst te boeken, te meer daar de populari-
teit  van basketbal l  onderjeugdigen toch
reeds voor een aanwas zorgt. De bond wil
met rayons en verenigingen programma's
ontwikkelen om basketballers langer lid
van hun vereniging te laten blijven en zo-
doende ook een meer evenwichtige le-
denopbouw te bewerkstelligen. Nu is on-
geveer 55 procent van de NBB-leden
jonger dan I 8 jaar. Van de sportendejeugd
tussen 16 en 19 jaar beoefent in ons land
maar liefst 23 procenÍ de basketballsport.
Basketball neemt daarmee een gedeelde
vierde plaats in na zwemmen, fietsen en
voetbal. Dat percentage is bij de 2O tlm 24
jarigen reeds gedaald naar 9 procent (NIPO
t992).
Naar schatting beoefenen 400.000 landge-
noten regelmatig de basketballsport (Sum-
mo 1990).
Op deze en de volgende pagina's wordt via
een aantal tabellen inzicht gegeven in het
NBB-ledenbestand. Met name omdat de
ledenadministratie nog steeds niet in alle
NBB-rayons geautomatiseerd plaatsvindt,
is het helaas niet goed mogelijk een volle-
dige uitsplitsing te geven van landelijke
cijfers met betrekking tot de NBB ledenop-
bouw.
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Seizoen Tobol o/ Jeugd* 7o Mini's %

1966/6-/ 7944
r961t68 8635
t968t69 9937
t969/70 10632
t970t7l t2223
t9tU12 t56',76
r972/t3 17780
r913/t4 210',70
r914U5 23804
r915U6 267t6
t916U1 30032
r9t1/18 33363
1918/19 35030
1919/80 38620
1980/81 41590
1981/82 43416
t982t83 43546
r983i84 44585
1984/85 431s8
r985/86 428ts
t986/87 41901
r987188 41882
r988/89 42t21
1989/90 43881
t990t9t 4387'7
t99t/92 44665
t992/93 47480

Senioren

4962
5560
6228
6398
1 131
8761

l 0 l  8 6
r 0785
11426
12272
l 3403
14622
15440
'7130

8443
9719

2982 37
3075 36
3709 37
4234 40
5086 42
6141 39
679'7 41

768 5
791 4
853 4

1208 5,4
2228 8,3
2689 9
3 l 4 l  9 , 4
3 1 8 0  9 , 1
3763 9,8
4306 10,6
4lt3 9,5
3664 8,4
3454 7,8
3 t2 '7  7 ,1
35t4 8,2
3905 9,3
4521 10,8
4966 I l,8
5037 I 1,5
5t94 l  1,8
6t29 13,1

7328 ls,s

20423
2ts46
22010
21624
22339
20s32
20644

22423
223M

8621
1611
5651

45
46,6
A \ 1

46
46,6
46,9
Á \  1

45,1
45,0
44,1
41  0
4 ) 6

4t,3

16829 40,1
ló51 l  39 ,2
t6421 37,4
t63'79 3'7,4
1 6 5 r 6  3 7
18649 39.5

63
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5 8
Jt)
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5 l
48
46
45
44
44
4 4 5

a4 1

46,9
48,3 |
50,3
50,5

49,1
49,0
5  l , l
50,8

9432
r 1090
122t6
13940
l 5600
1641 0
t7727
1 8 8 4 1
l 9s84
t94s9
9585

22020 49,3
21503 45

* vanaf 1971/1972 exclusiefmini's

_ Senioren 21503
Jeugq róo4Y

f/ ini 's 7328
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Vereniging HE HP Hl )J ïSt DE DP Dl D[ ïol.

Akrides
Baylor Wildcats
Byte BVG
Celeritas'65
Commodore
3-ES Piranhas
Goba
DAS
Festo/BVV
Flash'82

x x - x 3 -
x x 2 -
x x 2 x

- x l -
x - - x 2 x

x x 2 -
- x - x 2 -

Graydon Canadians x

x l - x
x - - l x -
- x - l - x

x 2 x -
- x x 2

x l - x
- x - l - x
- x - l - x
- x - l x -
- x - 1 x x

Groene Uilen
Jolly Jumpers
Landslake Lions
KBS/Orca's
BV Lisse
Luba/RZ
Molen/WSC
OSG
PSV/Almonte
Schiestreek
Selex/BSW
Texim Tonego
BC Verkerk
BC Virtus

x - - l

x - x 2

- x

X X

X -

X X

I

2

X

x

x x 2 x - x
x x

X

Á

3
3
2
3
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
3
2
4
3
2
2
4
2
2

Totaal 5 1 0 1 0 1 3 3 8 7 8 9 2 5 6 3

Totaal teams 8 t 6 1 6 1 4 5 4 t 0 8 1 6 3 4 8 8

. Verenigingen meï meer dan één deelnemend team in nationale kompetities.

VERENIGINGSOPBOUW
Drieëntwintig verenigingen zUn tijdens seizoen 1992/1993
meerdere keren met teams vertegenwoordigd in de natio-
nale kompetities, zes meer dan vorig seizoen; alleen Wils-
kracht verdween uit deze lijst. Zrj leveren in totaal 6l van
de 88 op nationaal niveau uitkomende teams, vorig jaar

nog 47 van de 90. Meest vertegenwoordigd zijn Akrides,
OSG en Texim Tonego, allen met vier teams.
Bij de mannen valt de verenigingsopbouw van Akrides op
met twee liga{eams en bovendien een jongens eredivisie
team. Vijf van de acht eredivisie verenigingen komen met
nog minstens één ander team uit op nationale niveau. Bij
de dames hebben twee van de tien eredivisieverenigingen
een tweede team op liga-niveau: Texim Tonego en met
name Luba/RZ.

KADERTEKORT
De NBB heeft te maken met een zelfs voor de sportsector
groot kaderprobleem. Er is veel werk voor een paar 'bas-

ketball-gekken', wordt wel gezegd. Uit de NBB-marktana-
lyse 1991 blijkt ondermeer dat binnen de NBB (te) veel
dubbelfuncties door kadeleden worden beoefend. Vergelij-
king van de basketballcijfers met andere takken van sport
illustreert de situatie zeer duideliik (bron:NSF).

ïekort oqn ïechnisch Koder bii Clubs:
I - basketball 74Vo
2 - handbal 62Va
3 - zwemmen 59Vo
4 - badminton 4lVc
5 - tennis nauwelijks

Tekort oon Bestuurlilk Koder:
I - basketball 53o/o
2 - handbal 48Vc
3 - badminton 43Vc
4 - zwemmen 360/o
5 - tafeltennis 25a/o

ArbiÍers
. internationaal 29
. A  3
. B  2 8
. c  2 3
. kandidaat C 22
.rolstoelbasketball 45
Totaal 85

ïrqiners
. A-licentie 449
. B-licentie 268
. C-l icentie 42
. JTB-l icentie 845
Totaal 845
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Royon Senioren* Junioren Kodetten Posserellen Mini's Tobol

Noord
. man
. vrouw

. to|qql 2234 1153 503 4490

N-Hollond
N.H-N
. man
. vrouw

521
344

1t3
58

t60
58

168
2 a

230
96

1192
s93

. tobol 865 t'7 | 2t8 205 326 I 785

Hoorlem
. man
. vrouw

923
529

215
148

228
103

348
13'l

209
82

2033
999

. btqol 1452 363 3 3 1 485 391 3022

Amsterdom
. man
. vfouw

t440
'173

272
155

295
'78

326
r06

263
5'7

2596
n69

. Ío|uql / l t - ) 42'7 373 432 320 3'765

West
I man
. vrouw

4050
2005

l  159
520

1224
987

1459
5 1 8

I 876
589

9'768
4119

. totuol 6055 r6'79 2 2 t l t9'77 2465 r 3887

Oost
. man
. vrouw

2358
1241

'706

302
906
319

8'73
loo

l i l l
236

5924
2370

. iotqol 3605 r 008 t225 I  139 t34'/ 8324

Zvid
. man
. vrouw

3364
r 1  t 5

I 106
458

t292
500

t423
383

I 595
3 8 r

8780
3431

. btool 5079 1564 t'792 I 806 1976 r22t7

Totool in
percenloges

* Senioren inclusief recreanten en nieÍ-spelende Leden.
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Rongliist vqn de 20 grootste verenigingen

r988/89:
Kolf & Molijn/Orca's
ESTS Akrides
DAS
Ceres
Hurricanes
BV Leiderdorp
BV Hoofddorp
Jumpers
Black Eagles
Mustangs
PSV/Almonte
Red Stars
New Stars
Gunco Rotterdam
BVO Alphen
Jugglers
Uitsmijters
Trotters
BV Amsterdam
wGw

r989/90:
BV Orca's, Urk
ESTS Akrides, IJmuiden
Mustangs, Emmen
Hurricanes, Spijkenisse
Ceres, Emmeloord
Jumpers, Den Haag
PSV Almonte, Eindhoven
DAS, Delft
Leiderdorp
Red Stars, Soest
BV Hoofddorp
Black Eagles, Rosmalen
New Stars, Nieuwegein
BV Amsterdam
Grasshoppers, Katwijk
Jugglers, Enschede
Uitsmijters, Almelo
OSG, Utrecht
Gunco, Rotterdam
BVO, Alphen a/d rijn
C l 000 BOB, Oud-Beijerland
Juventus, Schiedam

r990/9r
KBS/Orca's, Urk
Bestmate/Akrides IJmuiden
Hurricanes, Spijkenisse
Jumpers, Den Haag
Mustangs, Emmen
OSG, Utrecht
Ceres, Emmeloord
PSV Almonte, Eindhoven
Uitsmijters, Almelo
BC Verkerk, Zwijndrecht
BV Hoofddorp

400
309
301
282
280
275
267
260
247
245
242
230
224
1' '  Á

215
2t4
214
2tl
211
2t l

433
325
294
291
287
285
272
266
258
255
2s4
226
222
222
222
221
219
219
2t6
207
207
207

- ) L t

301
291
2-77
276
2'72
269
257
2s4
250
248

BV ExacíDAS, Delft
DBV Rowic, Dordrecht
SelexlBSW, Weert
High Five, Tilburg
Red Stars, Soest
Zoebas, ZoeÍermeer
Dakplan/GOBA, Gorinchem
Black Eagles, Rosmalen
New Stars, Nieuwegein
Gunco, Rotterdam

r99r /92:
KBS/Orca's, Urk
OSG, Utrecht
Akrides, IJmuiden
Jumpers, Den Haag
Mustangs, Emmen
Hurricanes, Spijkenisse
DBV Rowic, Dordrecht
Black Eagles, Rosmalen
High Five, Tilburg
Exact DAS, Delft
Jugglers, Enschede
ATC'65, Hengelo
BC Verkerk, Zwijndrecht
Ceres, Emmeloord
PSV Almonte, Eindhoven
Uitsmijters, Almelo
Hoofddorp
Springers, Gouda
BOB Oud-Beijerland
Grasshoppers, Katwijk

1992/93:
Prisma College, UtÍecht
BV Hoofddorp
Jumpers, Den Haag
Black Eagles, Rosmalen
Akrides, IJmuiden
KBS/Orca's, Urk
Mustangs, Emmen
BC Verkerk, Zwijndrecht
PSV Almonte, Eindhoven
Hurricanes, Spijkenisse
DVZ Grasshoppers, Katwijk
ATC'65, Hengelo
Zoebas, Zoetermeer
Rowic, Dordrecht
Crackerjacks, Amersfoort
Filtech Five, Tilburg
Jugglers, Enschede
Springers, Gouda
Selex/BSW, Weert

243
240
238
232
227
226
226
225
225
225

375
342
3 1 5
300
28'7
280
2'74
274
263
259
25'7
256
255
252
249
245
244
z 3 )

z ) z

t )  |

431
389
360
J Z I

3 1 5
3 l l
304
304
304
291
291
290
277
270
269
266
264
261
243
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Nqtionqle beker

. Canoe Jeans/EBBC verloor in Weert van Selex/BSW.
maar sloeg in Den Bosch terug.

De start van de Nationale Bekercompetities voor heren,
dames, jongens- en meisjes junioren verl iep dit  seizoen
voorspoedig. Alle teams waren ruim voor de aanvang van
de competitie geïnformeerd, het totale competitieschema
was bekend en de door de rayons in samenwerking met de
gastclub georganiseerde toernooien voor heren, jongens-

en meisjes junioren waren een groot succes.
Op het moment echter dat de landelijk spelende teams de
Nationale Bekercompetit ies instroomden, staken toch

weer problemen de kop op, zoals het niet kunnen inpassen
van de bekerwedstrijd in het overvolle reguliere competi-
tieprogramma en het niet komen opdagen van teams. De
verplicht gestelde deelname voor landelijk spelende teams
aan de Nationale Bekercomoetities was onder andere de-
bet aan deze problemen.
Gedurende het seizoen klonk steeds sterker de roep om
afschaffing van dit verplichte karakter en tijdens de Alge-
mene Ledenvergadering in juni 1993 is de verplichting
voor landelijk spelende teams om aan de Nationale Beker-
competities deel te nemen verleden tijd geworden.
De Nationale Bekercompetities 1992-1993 kenden natuur-
lijk ook interessante sportieve momenten. Bij de heren
werd de bekerwinnaar van vorig seizoen, BV Commodo-
re, reeds in de halve finales uitgeschakeld door Canoe
Jeans/EBBC. Bij dejongensjunioren verloor de bekerwin-
naar van vorigjaar, 3-ES Piranhas in de halve finales van
BV Commodore. Bij zowel de dames als de meisjes junro-

ren waren de teams van BV Amiga oppermachtig.

Finoles
Bij de heren werd de finale gespeeld in twee wedstrijden,
tussen Selex BSW (Weert) en Canoe Jeans EBBC (Den
Bosch):
Selex/BSW - Canoe Jeans/EBBC
Canoe Jeans/EBBC - Selex/BSW

83-80
10r -82

Dames bekerkampioen BV Amiga
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. Beker voor Akrides Jr.mioren.

Van beide wedstrijden zijn samenvattingen uitgezonden
door de NOS-televisie.
Op doelsaldo is Canoe Jeans/EBBC dus bekerwinnaar
1992-1993 en verwerft hiermee het recht op inschrijving in
de Europa Cup II.

De bekerfinale van de dames werd in één wedstrijd op neu-
traal terrein gespeeld. Hier ontmoetten, evenals vorigjaar,
BV Amiga (Den Helder) en Festo/BVV (Voorburg) elkaar.
BV Amiga werd bekerwinnaar door met 60-54 van Festo/
BVV te winnen en verwerft hiermee het recht op inschrij-
ving in de Europa Cup II voor dames.

De juniorenfinales zijn voor de tweede keer in successre
afgewerkt tijdens het All*Star Gala (Den Bosch, 20 maart
1993). Het leverde bij de jongens, net als vorig jaar, een
spannende f inale op. Dit keer stonden Akrides en BV
Commodore tegenover elkaar. Akrides won met 87-78.

Ook de meisjes f inale vond plaats t i jdens het Pepsi
All*Star Gala. BV Amiga trof dit keer 3-ES Piranhas als
tegenstander.
Met de uitslag 95-20 werd weer eens de overmacht van de
junioren van BV Amiga aangetoond.

. Meisjes Junioren van Amiga klasse
Piranhas.

te goed voor 3-ES/
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Mogic goes Hollqnd

Na lang wachten is het op maandagavond 10 mei I 993 ein-
delijk dan zover voor de op Schiphol verzamelde mini-bas-
ketballers. Namens de NBB heten zij de breedlachende
'Magic' Johnson en zijn collega basketball legends wel-
kom met bloemen en klompen. Hoe kan het anders voor
iemand die de eerste keer ons land bezoekt. "We're here.
We're finally here". Met het vingertje in de lucht voert
Earving 'Magic' Johnson een showtje op voor de camera
van TROS/Veronica-televisie. Honderden reizigers kijken
stomverbaasd toe in de winkelgalerij van Schiphol. Tien-
tallen fotocamera's klikken en zoemen. Veiligheidsagen-
ten zwerven rond als bijen. Het begin van een unieke ge-
beurtenis in ons land, die de aandacht van de pers drie
dagen opeist: 'Magic' goes Holland !

Het was in januari I 993 dat de eerste plannen werden ont-
vouwd om deze stunt uit te halen. Afgesproken werd dat
Advantage International Benelux financieel risico en orga-
nisatie op zich zoLr nemen en de NBB voor het basketball-
specifieke programma en de promotie zou zorgdragen.
Nadat Pepsi-Cola International bereid was gevonden het
project f inancieel te ondersteunen is besloten om het
All+Star Gala op 20 maart 1993 te benutten voor de per-
spresentatie en de start van de voorverkoop. Een loslippi-
ge verhuurder van een (uiteindelijk niet gekozen) accom-
modatie was er echter de oorzaak van dat het nieuws reeds
in februari voor krantekoppen zorgde. De komst van een
mega-ster'Magic'Johnson houd je niet makkelijk geherm.
Iedereen kent immers zijn naam en faam.

Vanaf dat moment heeÍï de telefoon oo het bondsbureau

ruim een maand roodgloeiend gestaan. Uit de hele rvereld
kwamen aanvragen voor kaarten en pers-accreditatres.
NBB en Advantage hadden echter afgesproken dat het
vooral een happening voor Nederlands publiek moest wor-
den. Mede daarom is aan de bezoekers van het PEPSI
All*Star Gala 1 993 het voorrecht gegund om als eersten rn
het bezit te komen van toegangskaarten.

! : i i l 1 l ; ' 1 : 1 . : i . . . . . , . . : , . : 1 : ! ' ' . : . 1 : : . : : : : . . : . . : : | : , ] : : : ] : . ; : ] j i i .

De sportieve invulling van de 'Magic'-trip bestond uit het
spelen van twee wedstrijden tussen de Nationale herense-
lectie en het PEPSI Legend team op I I en l2 mei 1993 in
Sportcentrum Maaspoort te's-Hertogenbosch. 'Magic' ,
die zich door zijn HlV-besmetting niet bovenmatig mag
inspannen, zou alleen op l2 rnei in actie komen. Onder zijn
ploeggenoten bevinden zich nog voldoende grote namen
uit de NBA, zoals Alex English, Kurt Rambis, Michael
Cooper, Kyle Macy, Marques Johnson, Moses Malone,
Bob McAdoo, maar ook een speler als Oscar Schmidt.
In het voorprogramma acteerden op I I mei de Nationale
damesteams van Nederland en België, een dag later was de
eer aan de Nationale jongens junioren teams der lage lan-
den. Tijdens de pauze verzorgden meisjes en jongens de*
monstraties drie{egen-drie mini-basketball.

Het programma voorzag voorts een zeer drukbezochte
persconferentie op dinsdagochtend 1l mei in Hotel Cen-
tral, een bezoek aan Amsterdam, een golf-ochtend en, in
samenwerking rnet het Jeugd Rode Kruis, een discussie

, ,
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met circa 300 leerlingen van het St. Janslyceum over saÍè-
sex. Drie uur later rende 'Magic' zich rot op de vloer van
de sfeervolle Maaspoort. De 3.800 toeschouwers zijn dan
reeds in het bezit van een fraai programmaboek en een ori-
gineel collectors-item in de vorm van een speciale Pepsi-
drinkbeker van het evenement.
Onder de kop "Magic brengt show naar Maaspoort" mel-

den de dagbladen Brabant Pers op l3 mei: "Basketball
NBA-style in Nederland. Muziek van Tina Turner: You're
simply the best. Boomer, de springveer en pauze-act van
de Indiana Pacers, de club van Rik Smits. En Dream Team-
achtige toestanden.
Spelers van de Nederlandse selectie die op de foto willen
met de American Legends, maar vooral met hun idool Ear-
vin 'Magic' Johnson. Toeschouwers die constant met de
camera in de aanslag lopen om Magic op de plaat vast te

leggen, en, heel soms, die andere, relatief anonieme multi-
miljonairs. Spandoeken met 'Earvin, show us some Ma-
gic' en 'Magic, thanks for all'. Tieners die constant probe-
ren de seroposit ieve legende een handtekening te
ontfutselen.
Het was showtime, gisteravond in de Maaspoort. Basket-
ball met een speels karakter. Het dagje sightseeing in Am-
sterdam had de animo er bij de Legends niet uitgehaald. En
als er toevallig eentje liep te wandelen was Magic de eer-
ste die zijn ploegmaat een tempo hoger dwong. De 34-ja-
rige Johnson dicteerde de wedstrijd. Hij wilde wraak voor
de I 39- I 38 nederlaag op dinsdagavond en kreeg die revan-
che, 142-128 (69-55). Aan verliezen had Magic altijd een
hekel. Het was basketball NBA-style. Showtime, zoals het
vroeger in The Forum showtime was met zijn Los Angeles
Lakers" TROS en Veronica hebben onder de titel 'Magic

goes Holland' een drietal televisie reportages verzorgd:
een half uur durende special, een reportage van de wed-
strijden alsmede beelden en een interview in de talkshow
voor de jeugd van Martijn Krabbé.
Op woensdag l3 mei vertrokken 'Magic' en zijn legends
weer uit ons land. De krantenkoppen in de landelijke dag'
bladen spreken voor zich: 'Magic steelt de show in Den
Bosch' (Telegraaf), 'Is het niet magic dat ik toch versche-
nen ben ?' (Volkskrant), maar ook: 'Aids-bestrijding als
markt-strategie' (Trouw), 'Magic bl inkt uit  op school '
(Algemeen Dagblad), 'Brabantse jeugd krijgt lesje van de
magiër' (Volkskrant).

i
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Topsport ligo

BESTUUR
Het seizoen 1992-1993 is in het bestaan van de Topsport
Liga een bewogen seizoen geweest, niet alleen door het

slechts tijdelijk ingevuld zijn van de voorzittersfunctie in
het TSL-bestuur (zie: Bestuur).
Clubs werden geconfronteerd met zeer ernstige financiële

tegenslagen, de prestat ies op internationaal niveau van

clubs en nationaal seniorenteam vielen tegen, er was min-

der geld voor de jeugdteams om zich voor te bereiden op
internationale evenementen en daaraan deel te laten ne-
men, rondom de play-oÍïs waren er toeschouwers die de
normen van veiligheid en Íatsoen ver overschreden, de top-

sportcoór'dinator trad (mede om gezondheidsredenen) ver-
vroegd uit en het Nationaal Jeugd Plan kon niet die aanzet
krijgen die het nodig heeÍi en verdient.

De ontwikkelingen in het topbasketball op internationaal
en nationaal gebied noodzaken de Topsport Liga tot een
glondige helbezinning. Daartoe heeft zij onder meer opge-
steld de beleidsnotitie 'Nationale teams'. alsmede een nota

sÈtrl*ltÀs:$ón $$*f$.$$$È{$rFF$Ndi $ssl lÈfÀsSsR $eldR tè ÈNês ",

'Veiligheid' en heeft zij een bijdrage geleverd aan de tot-
standkoming van de nota "Bouwen aan een geiundeerde

top" en de daaruit voortvloeiende nota "Eenheid in Ver-

scheidenheid".

Niet uit het oog mag worden verloren dat er in tijden van
velandering ankers voor de continuïteit moeten worden
geslagen. Waar het betreft de nationale selecties is geko-

zen voor een lange termijnbeleid bij de benoeming en her-
benoeming van bondscoaches.
Met de benoeming van Ben Ponsioen voor de kadetten en
Wim Mekking voor de passerellen wordt beoogd kwaliteit
aan het Nationaal Jeugd Plan te koppelen.

Voor continuileit in de competitie zijn lopende het jaar di-
verse initiatieven ontplooid en is voor het seizoen 1993/
1994 teruggegrepen op de Íbrmule van l0 teams in de ere-

divisie.

Een verheugend initiatief is genomen door de exploitanten
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. Brabant Pers. 12-1 1-1992.

van clubs uit de eredivisie door de oprichting van de Fede-
ratie van Eredivisie Basketballclubs (FEB). NBB en FEB
hebben na een voorzichtig begin de contacten geïntensi-
veerd, waarbij het gezamenlijke belang van NBB en clubs
voorop staat.

Door spelers uit de eredivisie is bovendien een eerste aan-
zet gepleegd om invulling te geven aan hun belangenbe-
hartiging middels een zogenoemde spelersraad. Voortbou-
wend op de al sinds 1979 bestaande mogeli jkheid van
spelers om veftegenwoordigd te zijn in de Ligavergadering
van de Topsport Liga, zalin 1993/1994 moeten blijken of
oude tijden van meedenken en inspreken weer herleven,
dan wel dat constructief meewerken en samenwerken zelfs
tot mogelijkheden behoort.

Met het in gang gezette proces naar een verdere proÍèssio
nalisering van het topbasketball, waarin begrepen alle as-
pecten op sportief, technisch, financieel en management-
gebied, vei l igheid, maatschappeli jke begeleiding en
arbitrage, is een onomkeerbare stap gezet naar een verbe-
tering van het product topbasketball, met alle uitstraling
van dien op de NBB in zijn geheel.
De uitdaging l igt in de toekomst.

NATIONATE TEAMS
Heren Senioren, EK Kwolificotie 1993
Met als resultaat van de cyclus uit  1991, één overwinning
en twee nederlagen, was er in november 1992 nog van al-
les mogelijk. De eerste wedstrijd in en tegen Belgiê werd
stevig verloÍen (54-70), de tweede tegen Tsjecho-Slowa-
ki je werd met 97-91 gewonnen. De laatste wedstr i jd tegen
Turki je, in Den Bosch, werd door deze en andere poule-
uitslagen crr.rciaal.

In  een bu i tengewoon spannende wedst r i id ,  met  twee
bloedstol lende verlengingen, ging Nederland met 8zl-85
ten onder en werd de kwali f icat ie voor het Europees Kam-
pioenschap 1993 net gernist.

EK Kwqlificotie 1995
Door het Europees Kampioenschap van 1993 mis te lopen,
moest Nederland zich via een eerste kwalificatietoernooi
proberen te plaatsen voor de halve finales van het Europees
Kampioenschap 1995. Waren voor de bondscoaches de
laatste jaren de problemen al bijzonder groot om een rede-
lijk representatieve selectie te formeren, dit jaar was er
toch sprake van een dieptepunt.
Ruim dertig spelers moesten worden uitgenodigd om tot
een uiteindelijke selectie van l5 spelers te komen.

Het lot had bepaald dat Nederland aan het toernooi in
Wenen zou deelnemen, waar twee plaatsen voor de halve
finalewedstrijden te verdienen waren. Er zou daar om die
twee plaatsen gespeeld worden met Macedonië, IJsland,
Ukraïne, Litouwen, Schotland en gastland Oostenrijk.
De voorspelling dat het vooral tussen Litouwen, Ukraïne
en Nederland zou gaan kwam uit. Jammer was alleen dal
Nederland, ondanks overwinningen tegen de overige deel
nemers, het in de onderlinge confrontatie met genoemde
beide concurrenten af moest leggen, met als gevolg een
derde plaats en geen kwalificatie.
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Al met al een jaar voor het herenteam waarover weinig
resultaten te melden vallen. Of het moet zijn dat er met een
aantal jonge spelers, onder moeilijke omstandigheden, uit-
stekend is gewerkt.

Jeugdteoms
Dit jaar stond voor de jongens junioren vooral in het te-
ken van de Europese Jeugd Olympische Dagen, begin juli
1993 in Valkenswaard. Ter voorbereiding op dit evene-
ment werd er gedurende het verslagjaar, onder leiding van
bondscoach Ben Ponsioen, hard gewerkt. Op 'low-budget'

basis werd veel getraind, werden stages met oefenwedstrij-
den georganiseerd en aan een aantal toernooien in Neder-
land en Frankrijk deelgenomen.

Tijdens het uitstekende basketball-evenement in Valkens-
waard echter werd duidelijk dat onze junioren tekort kwa-
men.Zij moesten met de achtste en laatste plaats genoegen
nemen. Toch speelden zij enkele goede wedstrijden, waar-
van er zelfs een, tegen Turkije, werd gewonnen.

De jongens-kadetten hadden dit verslagjaar geen pro-
gramma.

Voor de jongens-passerellen begon het verslagjaar met
betrekking tot de coaching wat onduidelijk.
Aan die onduidelijkheid kwam een einde met de benoe-
ming van Win Mekking tot bondscoach.
Waren er in de tweede helft van 1992 onder leiding van
diverse coaches al wat activiteiten geweest, in 1993 wer-
den na enkele trainingen en stages nog toernooien gespeeld
in Recklinghausen (Duitsland), en in Den Haag en Duiven
(Gld.).

COMPETITIE
Eredivisie
Slechts acht clubs schreven in voor de eredivisiecompeti-
tie die in een dubbele ronde werd afgewerkt en die, met
name waar het ging om de bezett ing van de eerste drie
plaatsen, tot het eind toe spannend was. Canoe Jeans/
EBBC werd eerste, op 2 punten gevolgd door BV Commo-

dore, dat weer op slechts 2 punten werd gevolgd door
Graydon Canadians.

Dit reguliere gedeelte werd gevolgd door een uitgebreid
play-off systeem, waarin zelfs de op de plaatsen 7 en 8
geëindigde clubs nog kans hadden om Kampioen van Ne-
derland te worden.
Zo ver kwam het niet, de voorrondes leverden in die zin
geen verassingen op dat in de halve finales van de play-
offs de nrs. een tot en met vier van de comoetitie uitkwa-
men.
Beide halve f inales waren spannend en moesten in het
maximale aantal van vijf wedstri jden beslist worden. In de
reeks tussen Canoe Jeans EBBC en BV Commodore werd
de vijfde beslissende wedstrijd kort voor tijd, door wanor-
delijkheden, gestaakt. De in zijn geheel overgespeelde
wedstr i jd leverde als winnaar Canoe Jeams EBBC op,
waarmee was bepaald dat zij met Selex BSW in een "best
of seven"-serie om het kampioenschap van Nederland zou-
den spelen.
Met een overwinning in de 6e wedstrijd in Weert kwam

' Canoe Jeans aan de benodigde vier overwinningen en
mocht het zich na vijf jaar weer Kampioen Van Nederland
noemen. De tiende landstitel na een zeer bewogen seizoen,
waarin aanvankelijk het voortbestaan van de club aan een
zijden draad hing door het plotselinge vertrek van de voor-
malige sponsor.

Promotie Divisie
Dit jaar kon in de Promotie Divisie weer met het gebruike-
lijke aantal van l6 clubs worden gespeeld. Akrides 2 werd
kampioen, met een stevige voorsprong van acht punten op
Goba.Zij verkregen beiden het recht op promotie naar de
Eredivisie.
Op de laatste plaats eindigde Kimbria, dat zich jammer
genoeg tijdens het seizoen terug had moeten trekken. Of-
schoon Basketiers en Celeritas op de beide overige degra-
datieplaatsen eindigden, behielden zij toch hun plaatsen rn
deze divisie. Doordat de eredivisie van 8 naar l0 teams
ging, kwamen er in de Promotie Divisie twee plaatsen vrij,
welke aan beide genoemde clubs werden gegund.

Eerste Divisie
In de aideling A werd het Purmerendse Early Bird met
lieÍ.st l6 punten voorsprong op Byte BVG kwampioen. In
aÍdeling B deed Dunckers uit Hilversum ongeveer hetzelf-
de door hier met l2 punten voorsprong op 3-Es Piranha's
als eerste te eindigen.
Beide kampioenen promoveerden naar de Promotie Divi-
sle.

Om de derde promotieplaats speelden de beide nummers 2
beslisingswedstrijden, die (beide) werden gewonnen door
Byte BVG. Achteraf bleken deze besl issingswedstr i jden
niet nodig geweest te zln. Doordat tijdens de indelingsver-
gadering duidel i jk werd dat Canadians (Eredivisie) en Ra-
cing Beverwijk (Promotie Divisie) niet inschreven, en de
plaats van Canadians in de Eredivisie werd overgenomen

. Het Olympisch Jeugdteam 1992/1993.
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door BC Verkerk, kwamen er twee extra plaatsen vrij in de
Promotie-divisie die werden geven aan 3-ES Piranha's en
Rotterdam-Zuid. Door al die verschuivingen hoefden er
geen clubs te degraderen en was het bestuur zelfs in de
gelegenheid de eerste divisie aan te vullen met "sollicitan-
ten".

Jongens Junioren Eredivisie
Deze competitie, die voor de laatste rnaal met l4 teams
werd gespeeld (voortaan zullen dat l6 teams zijn) werd
met overmacht gewonnen door BV Commodore. In de
eindstand hadden zij l0 wedstrijdpunten meer dan de bei-
de naaste concurrenten Goba en Akrides. New Stars, Gray-
don Canadians en Risne Stars eindigden op de drie laatste
plaatsen en degradeerden naar de rayoncompetities.
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Topsport plon $ESzfz
De Ledenvergadering van l9 juni 1993 heeft de beleids-
nota 'Eenheid in verscheidenheid' vastgesteld. Dit Top-
sport Plan I 993- I 998 vormt het resultaat van een langdu-
rig proces van beleidsontwikkeling. Een proces waaraan
sinds I 990 door vele betrokkenen een bijdrage is geleverd.
Tijdens de duur van dat proces is de situatie van topbasket-
ball (inter)nationaal sterk aan verandering onderhevig ge-
weest. Deze ontwikkeling zeï zich nog steeds voort. De
NBB zal dus op een aan verandering onderhevige situatie
moeten inspelen.

Er is drie jaar verstreken tussen de presentatie van deze
nota en het moment waarop het bondsbestuur de inspan-
ningsverplichting op zich nam tot het doen opstellen van
een topsport plan, narnel i jk in de meerjaren beleidsnota
'Continuïteit  op basis van kwali teit '  ( juni I990).
Met de vaststelling van die nota door de Algemene Verga-
dering is de NBB de jaren negentig ingegaan met de op-
dracht tot het bouwen aan een nieuwe - ondernemende -

organisatie. De eerste stap was toen juist gezet met het
betrekken van een nieuw en functioneel bondsbureau en
het aantÍeden van een nieuwe directeur in januari 1990.
Spoedig daarna volgde een reorganisatie van het Bondsbu-
reau, een verdergaande automatisering van de werkzaarn-
heden en vaststcl l ing van de NBB-meerjarennota 1990-
r 993.
Nieuwe instrumenten tot (bij)sturing werden ontworpen en
gehanteerd, zoals: markt-analyse, meerjarenbegroting, en
een voortschlijdend financiëel meerjarenprogramma voor
Nationale Teams. Een actieve opstelling werd gekozen in
de r icht ing van de media (met name televisie), alsmede
door het organiseren van evenementen, zoals de Seizoen-
presentatie (vanaf I  990), het Al l*Star Gala (vanaf I  99 I ) ,  -

de manifestat ie '  100 jaar Basketbal l '  (  l99l) en de campag-
ne 'Pleintjesbasketball' (vanaf I 992). Voorts kreeg in I 992
het beleid ten aanzien van Basketbal lontwikkel ing nader
gestalte en is het Nationaal Jeugd Plan vastgesteld (uni
t992).
Ontbrekende schakel in dat geheel is nog een planmatige
aanpak van topbasketball, welke geïntegreerd is binnen het
totale beleid van de NBB.

VEMELFSTANDIGING
De eerste aanzet tot dit NBB Topsport Plan 'Eenheid in
verscheidenheid" is gegeven t i jdens een tweetal brarn-
stormsessies van het bondsbestuur in februari 1991. Een
maand later leidde dat tot de formulering van de opdracht
voor een commissie die een onaÍhankelijk advies aan het
bondsbestuur moest uitbrengen is in april l99l ingesteld
en aan het werk gegaan.
De opdracht luidt: "Maak een plan tot verdere ontwikke-
l ing van het basketbal l  in Nederland in het algemeen en
voor verdere proÍèssionalisering van het topbasketball in
het bijzonder". Op 8 juli presenteert cleze commissie haar
rappoft met als kernachtig advies: "Verzelf-standig topbas-
ketbal l  in Nederland, maak een kaderplan en start een
schol ierenprogramma".

De Commissie Frese adviseert de NBB in vier fasen te
komen tot een volledig zelfstandig opererende topbasker
ballorganisatie naar het model van de NBA. Via dit rnecha-
nisme werd beoogd het clubmanagement - door kenners
van de bond wel aangeduid als de achilleshiel van het top-
basketball - te professionaliseren en anderzijds meer be-
trokkenheid van topclubs te garanderen bi j  nationale
teams, basketballontwikkeling en een slagvaardig opere-
rende basketballbond. Bij de invulling van de vier fasen
zou rekening gehouden moeten worden met de benodigde
tijd om de uiteindelijk voor ogen staande technische, com-
merciële, organisatorische, financiële en ambiance-gerich-
te infrastructuren te bereiken. Tevens diende ervoor ge-
zorgd worden dat de vol ledige verzelfstandiging van de
organisatie niet kan inhouden dat in een te vroeg stadium
de uiteindelUke doelstel l ingen geweld kan worden aange-
daan.
Bovendien moest de mogeli jkheid voor 'de weg terug'
open gehouden worden. Verder moest er op worden toege-
zien dat de NBB de internationaal gestelde verplichtingen
kan bl i jven nakomen.
De commissie achtte het van belang dat parallel aan deze
verzelfstandiging glote aandacht wordt gegeven aan de
ontwikkeling van het schoolbasketball, van een adekwaat
basketballkader en van een lange terrrijn marketing-com-
municatie beleid.

Door de Commissie Frese wordt derhalve de aanbeveling
voor een geïntegreerde aanpak gedaan, die gekoppeld gaat
aan een zeer ver doorgevoerde verzelÍ.standiging en proÍès-
sionalisering van het heren-topbasketball.

Gefundeerde top
De rapportage van de Commissie Frese valt  juist in een
periode dat de nationale en internationale ontwikkelingen
zich in een hoog tempo voltrekken en aan een eind van een
seizoen 199111992 dat niet met hoofdletters in de annalen
van de NBB zal worden bijgeschreven. Daarvoor waren de
sportieve resultaten ronduit teleurstellend. Geen kwalifica-
ties van de nationale selecties voor Europese en Olympi-
sche titeltoernooien, geen Europa Cup resultaten in stijgen-
de l i jn van onze topclubs. Wel internationaal een
toenemende konkurrentie als gevolg van de del ing van
Oost-Europa en daarnaast een toenemende invloed van de
NBA op de besl issingen welke FIBA ten aanzien van het
Eulopees basketbrl l  neemt.
Kijkend naar de organisatorische en financiële situatie bij
onze topclubs wordt het beeld nog donkerder van kleur.
"Er zljn te veel signalen en waarnemingen die erop wijzen
dat bij handhaving van de huidige wijze van werken, zo-
wel binnen clubbesturen als binnen de NBB. het atbreuk-
risico te groot is. Anders gezegd: doorgaan op de huidige
wijze brengt ons zeker niet terug in de subtop van Europa",
zo meldt het NBB Jaarverslas 199111992.

Tegen deze achtelgrond. alsmede op basis van de com-
mentaren van topclubs en rayons op de inhoud van het rap-
port Frese, fbrmuleerl het bondsbestuur in september 1992
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haar reactie op de suggesties van de Commissie Frese:

"Het bondsbestuur acht het rapport van de Commissie Fre-
se waardevol. Het heeft in hoge mate bijgedragen aan een
verdere meningsvorming binnen de NBB dat 'het zo niet
verder kan'. Bovenal heeft de commissie een groot aantal
suggesties aangereikt, welke naar het oordeel van het NBB
bestuur in concreet beleid vertaald kunnen en moeten wor-
den.
Het gehele rapport in uitvoering nemen acht het bestuur
'een brug te ver'. Anders gezegd: het plan is te ambitieus
voor de Nederlandse verhoudingen. Zowel:
. organisatorisch (de management capaciteit van de bond

en de clubs),
. speltechnisch (het beschikbare spelersmateriaal), als
. financiëel (noch bond noch clubs kunnen zich financiële

risico's veroorloven). Er moeten in een te hoog tempo
nieuwe randvoorwaarden worden gecreëerd: het vinden
van investeerders voor de lange termijn, accommoda-
ties, management, etc.

Het bondsbestuur kiest ervoor om binnen een ontwikke-
lingsstrategie, waarbij de overstap naar het 'Plan Frese'
mogelijk moet blijven, versneld te gaan werken aan het
verbeteren van de voorwaarden voor topsport. Daar waar
mogelijk is, zullen de suggesties van de Commissie Frese
in beleid worden omgezet".
Deze reactie is opgenomen in de notitie 'Bouwen aan een
gefundeerde top' (p. 3), waarin uitgangspunten worden
geÍbrmuleerd voor een in 1993 te fbrmuleren NBB Top-
sport Plan. Op 28 november 1992 wordt deze notitie vast-
gesteld door de Algemene Vergadering.

EENHEID
Op basis hiervan hebben de besturen Dames Liga en Top-
sport Liga in een gezamenli jke bi jeenkomst met het
Bondsbestuur besloten elk de andere konkretisering en
vertaling van deze nota op zich te nemen. Daarbij is over-
leg gevoerd met betrokkenen, zoals liga-verenigingen en
bondscoaches. Na een tussenrapportage op l5 februari
1993 aan het bondsbestuur hebben beide liga's eind maart
1993 hun plannen ingediend bi j  het bondsbestuur.

De nota 'Eenheid in verscheidenheid' is tot stand gekornen
op basis van beide l iga-plannen, welke onderl ing met el-
kaar in verband zijn gebracht en zijn ingepast binnen het
algemene NBB-beleid. Daarmee is 'Eenheid in verschei-
denheid' tot stand gebracht. Dit plan geeÍi aan op welke
wijze met ingang van seizoen
199311994 minimaal voor een periode van vijf seizoenen
het topbasketballbeleid binnen de totale NBB zal worden
aan-sepakt.

De conclusie luidt dat spe(e)l(st)ers, clubs en bond ge<lu-
rende een reeks van jaren één dezelfde koers dienen te
volgen bi j  de verdere ontwikkel ing van topbasketbal l  in
ons land; zi j  hebben immers meer gemeenschappeli jke
belangen dan tegengestelde. Verdere profèssional isering

en slagvaardigheid zijn noodzakelijk en overmijdelijk; de
ontwikkel ing daarvan dient beheerst te gebeuren. Con-
structief en frekwent overleq is een voorwaarde voor suc-
ces.
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Dqmes Ligo I'EHu5z
BESTUUR
Het ongewijzigde vierkoppige bestuur van de Dames Liga
heeft dit seizoen haar beleidstaak zeer serieus genomen.

Ingegeven door de ontwikkelingen binnen de NBB en het
verschijnen van allerlei notities ('Continuïteit op basis van
kwaliteit', Nationaal Jeugd Plan, Topsportplannen) heeft

de Dames Liga haar eigen beleidsplan geschreven. Hier-
van zijn weer onderdelen terug te vinden in de notitie 'Een-

heid in verscheidenheid', welke is aangenomen op de Al-
gemene Vergadering van 19juni 1993.
Het bestuur Dames Liga heeft bij het schrijven van haar
beleidsplan tot twee keer toe een zogenaamde 'denktank'

geraadpleegd. Deze 'denktank' bestond uit mensen die hun
sporen in het damesbasketball reeds verdiend hebben. Hun
bijdrage werd door de Dames Liga zeer op prijs gesteld en
in het beleidsplan verwerkt.
Het beleidsplan van de Dames Liga richt zich niet alleen op
de top van het damesbasketball, maar legt met name na-

druk op de basis, het jeugdbasketball en basketball in de
rayons. De Dames Liga hecht in dit kader dan ook veel
waarde aan het Nationaal Jeugd Plan (NJP).

De in het beleidsplan Dames Liga geformuleerde doelstel-
lingen Iuiden:
- algemene promotie van damesbasketball
- verhogen van het niveau van damesbasketball
- vergroten van de betrokkenheid van rayons en clubs
- volgen van de internationale ontwikkelingen

Het bestuur Dames Liga stelt als prioriteit het promoten
van damesbasketball. Het ontbreekt het bestuur echter aan
menskracht, hetgeen de aanpak van promotionele activitei-
ten veftraagt. Een extra bestuurslid met de porleÍèuille pro-
motie-activiteiten zou zeer welkom zijn.
Tot de promotie van damesbasketball hoort ook het aan-
trekkelijk maken van de competitie. In haar beleid streeft
de Dames Liga naar meer hoogtepunten tijdens de compe-
titie. Met ingang van het seizoen 1994-1995 zal in de eer-
ste helft van de reguliere competítie een toernooi voor Ere-
divisieteams worden georganiseerd, dat in twee
weekenden - een voorronde en een Final Four - wordt ge-
speeld. De winnaar verdient het recht op inschrijving in de
Europa Cup II  voor dames.
Een onderdeel van het NJP, en al langer nagestreefd door
de Dames Liga, namelijk het instellen van een landelijke
competit ie voor meisjes junioren, is gereal iseerd. In mei
1993 hadden zich 16 teams ingeschreven vooÍ de Meisjes
Junioren Eredivisie die per september 1993 van start zal
gaan.
Het invoeren van deze competitie kan een bijdrage leveren
aan het verhogen van het niveau van damesbasketball.
Ter bevordering van de betrokkenheid van rayons en clubs
streeft de Dames Liga naaÍ meer gestruktureerde overleg-
situaties. Het reeds bestaande overleg met voorzitters c.q.
contactpersonen van de aÍzonderlijke divisies werkt goed,
al zou de opkomst beter kunnen zijn. Daarnaast valt te den-
ken aan specifieke bijeenkomsten met coaches of vereni-
gingskader.

Het bestuur Dames Liga heeft gedurende het seizoen 1992-
I 993 vooral het denkwerk verricht. Haar volgende taak zal

zijn om daadwerkelijk de uitvoering van het beleid ter
hand te nemen.

COMPETITIE
Eredivisie
De succesvolle play off-formule leverde dit seizoen op-
nieuw spannende wedstrijden op. In de halve finales won
BV Amiga in twee wedstrijden vrij gemakkelijk van Byte/
BVG. Texim Tonego had meer moeite met DVZ/
Grasshoppers; de tweede wedstrijd werd maar nipt (61-60)

door Texim Tonego gewonnen.
In de finale won Texim Tonego thuis van BV Amiga (54-

50), maar had uit in Den Helder meer moeite. BV Amiga
stond in de tweede helft nog met 8 punten voor, maar liet
toe dat Texim Tonego in de laatste minuten er nog met de
winst vandoor ging (41 -51). Een jaar eerder nog door BV
Amiga in de halve finale te zijn verslagen, mag Texim
Tonego zich nu landskampioen 19921 1993 noemen.

Tot en met de laatste wedstrijd was het nog spannend in de
Elite-B poule wat betreft de tweede degradatieplaats. MSV
won deze wedstrijd van BCA'60 en stelde haar plaats in de
Eredivisie voor volgend seizoen daarmee veilig. Graydon
Canadians was al gedegradeerd. BCA'60 moest het in de
promotie-degradatiewedstrijden opnemen tegen het in de
Promotiedivisie als tweede geëindigde OSG. OSG won
deze wedstrijden en zal seizoen 1993/1994 starten in de
Eredivisie.
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, Texim Tonego stopt de kampioensreeks van Amiga.



-=-

T
\

Promoliedivisie
Amstelhaag Lions werd hier kampioen en gaat het volgend
seizoen in de Eredivisie proberen. Degradanten naar de
Eerste divisie zijn Baylor Wildcats en Akrides.

Eersb divisie
Kampioen in de Eerste divisie A werd met overmacht BV
Hoofddorp. Tweede werd hier Texim Tonego 2. In de Eer-
ste divisie B werd Deca Eagles vrij gemakkelijk kampioen
en bezette BC Verkerk de tweede positie. De kruiswed-
strijden moesten uitsluitsel geven over welke twee teams
promoveren naar de Promotiedivisie. BV Hoofddorp won
van BC Verkerk, maar de kampioen van de B-afdeling.
Deca Eagles, verloor van het sterke Texim Tonego 2. Te-
rug naar het rayon degraderen Cangeroes, KSH Second
Dribble. BC Virtus en Festo/BVV 2.

De inschrijvingen in mei 1993 voor de nieuwe competitie
toonden nogal wat verrassingen. Uit de Eredivisie trokken
Festo/BVV en Luba/RZ zich terug wegens gebrek aan
speelsters. De openvallende plaatsen zijn opgevuld door
BCA'60 en KBS/Orca's.
In de Promotiedivisie zijn hierdoor de verliezers van de
kruiswedstrijden, BC Verkerk en Deca Eagles, geplaatst en
kon Akrides de openvallende plaats bezetten wegens te-
rugtrekking van Flash '82. In de Eerste divisie konden de
sollicitanten KSH/Second Dribble, Cangeroes en 3-ES Pi-
ranhas toetreden, naast de rayonkampioenen Kroon '75,

ATC, De Schiestreek, BC Dunatos en Derba/De Riip.

NATIONATE TEAMS
Dqmes Senioren
De damesselectie had zich in mei 1992 trldens de Challen-
ge Round in Chartres niet direct kunnen plaatsen voor de
EK 1993. De uiteindelijke vierde plaats hield in dat zij zich
pas in mei 1994, t i jdens een nieuwe Challenge Round,
weer kunnen kwalificeren voor de EK I 995. Geen interna-
tionaal programma dus voor de dames in het seizoen 1992-
1993. Toch hebben de dames een interessant trainingsjaar
achter de rug, opgeluisterd met enkele oefenwedstrijden
tegen o.a. België en Duitsland, alsmede twee internationa-
le toernooien.

Voor de 8e maal vond op 26 en 21 december I 993 het Fes-
to Internationaal Dames Toernooi te Lisse plaats. Dit keer
is de nationale damesselectie ook één van de zes deelne-
mers. Nederland speelde om de 3e plaats tegen Israël en
verloor, waardoor zij als vierde eindigde.
Tijdens dit toernooi werd afscheid genomen van interna-
tional Anita Blangé.

Sinds 1976 kwam zij 222 maal uit voor het Nederlands
dames team, een ongeëvenaard record. Zij ontving uit han-
den van Henny van der Meijden de Bondsspeld en een
aquarel voor haar verdiensten voor het Nederlands dames
basketball.
Tijdens de Haarlem Basketball Week oeÍènde Nederland
opnieuw tegen Israël en verloor dit keer met I punt ver-
schil.
Na afloop van de competitie hield de Nederlandse selectie
samen met de Belgische selectie een trainingsstage te Ton-
geren (B), afgesloten met drie wedstrijden. Twee daarvan
werden in Tongeren gespeeld en de laatste wedstrijd vond
plaats als voorwedstrijd bij de Pepsi Basketball Legends te
Den Bosch. Alle drie wedstriiden werden door Nederland
gewonnen.
Daarna vertrokken de dames naar een drie-landen-toernooi
in Engeland (Ware). Hier speelden zij tegen gastland En-
geland en Ierland. Van beide landen werd door Nederland
twee keer gewonnen.
Van 4 tot en met 6 juni 1993 organiseerde de NBB, in sa-
menwerking met de gemeenten Enschede, Hengelo en Ol-
denzaal en de plaatselijke basketballclubs, drie ifiterlands
Nederland - Duitsland. Deze wedstrijden waren een groot
succes en Nederland bleek in twee van de drie wedstrijden
te sterk voor Duitsland.
In ogenschouw nemend dat de tegenstanders, op Duitsland
en Israël na, zwakker zijn dan de Nederlandse selectie,
kunnen we terugkijken op een geslaagd seizoen 1992-
1993, een goede voorbereiding voor de Challenge Round
in mei 1994.

Meisies Junioren
De groep Meisjes Junioren telt een aantal speelsters die
zoveel mogelijk al bij de senioren meedoen. Zlj zu.llen zo
goed als zeker ook deel uit maken van het team dat straks
naar de Challenge Round 1994 gaat. Voor de juniorense-
lectie is dan ook geprobeerd een zo zinvol mogelijk pro-
gramma op te zetten binnen de beperkte financiële speel-
ruimte.
In de Kerstvakantie hield de selectie een trainingsstage in
eigen land, waarbij tevens gespeeld werd tegen de Eredi-
visieteams DVZlGrasshoppers en BV Lisse. Beide teams
werden door de juniorenselectie verslagen.
Met Pasen vertrok het juniorenteam naar het toernooi in
Ibbenbiiren. Op dit sterk bezette damestoernooi eindigde
de Nederlandse juniorenselectie op een verdienstel i jke
vierde plaats.
De laatste grote activiteit voor de Meisjes Junioren was het
Internationaal Damestoernooi Derba/De Rijp in het He-
melvaartweekend. Dit toernooi kon de juniorenselectie op
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haar naam brengen, nadat in de finerle knap van de dames
van BV Amiga werd gewonnen.

Meisjes Kodetten
De Meisjes Kadetten startten hun programma met een
tweedaagse stage in Nederland tijdens de Herfstvakantie.
In februari 1993 speelde de kadettenselectie op een toer-
nooi in Luxemburg. De andere deelnemers bestonden uit
het nationale kadettenteam van Luxemburg, Neufchàteau
(kampioen MK België) en SSC Berl in (runner-up MK
Duitsland). Nederland werd, na verlies van Berlijn in de
finale, tweede.
De kadetten sloten het seizoen 1992-1993 af met deelna-
me aan het HBV Jumpers-toernooi in Den Haag. Het deel-
nemersveld viel helaas enigszins beetje tegen. De kadetten
namen deel aan hetjuniorentoernooi en versloegen o.a. de
junioren van OSG en de Belgische selectie. De Nederland-
se kadettenselectie werd winnaar van het toernooi.

lvleisies Posserellen
De selectie van het nieuwe passerel lenteam vindt alt i jd
plaats tijdens het Nederlands Kampioenschap voor Rayon
Passerellenselecties. De Meisjes Passerellen hebben enke-
le trainingsstages per jaar, soms samen met de Kadetten
(Herfstvakantie). Met Pasen hebben de passerel len een
toernooi in Utrecht gespeeld.
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Rolstoelbqsketbo | | Ligo

BESTUUR
Op l I mei hield het bestuur Rolstoel Basketball Liga de
Jaarvergadering, de zogeheten Ligavergadering. Deze ver-
gadering werd voorafgegaan door een in februari gehou-
den Ledenberaad waar de voorstellen voor de competitie
met de verenigingen werden besproken.
De uit de gewijzigde competitieopzet voortkomende regle-
mentswijzigingen, alsmede een aanzienlijk aantal andere
aanpassingen van het Liga Wedstrijd Reglement werden in
de Ligavergadering behandeld. Beide vergaderingen wer-
den druk bezocht met positieve resultaten.

Het bestuur heeft zich het afgelopen verslagjaar gericht op
het verwezenlijken van de volgende doelstellingen:
a. het verstevigen van de banden met de verenigingen
b. fondsenwerving
c. kadervorming
d. het verstevigen van de contacten met de NEBAS
e. het vormgeven aan een nieuwe competitie-opzet
f. het aanpassen van het Wedstrijd Reglement RBL

Voor twee andere prioriteiten in het bestuursbeleid, te we-
ten sportstimulering, c.q. uitbreiding met meer rolstoelve-
renigingen en public relations zal het bestuur naar uitbrei-
ding zoeken. Kadervorming zal onder meer gestalte
krijgen door de applicatiecursus rolstoelbasketball{rainer.

Voor wat betreft het scheidsrechtersniveau, cq ondersteu-
ning rolstoelbasketball-scheidsrechters, zou het een goede
zaakziln als toparbiters uit het valide basketball wederom
aan het scheidsrechtersteam zouden kunnen worden toege-
voegd. Nederland blijft op dit punt achter bij andere lan-
den, waar FlBA-arbiters ook rolstoelbasketbal l  f lui ten.
Hieromtrent zal contact worden opgenomen met de
Bondsscheidsrechters commissie.

Voorts blijft het het streven van het bestuur de banden rnet
de verenigingen te versterken. Het RBL-bestuur zal zich in
de komende tijd tot de verenigingen wenden met het ver-
zoek een vergadering van het clubbestuur bij te mogen
wonen. De bedoeling is dat tijdens die vergadering clubbe-
stuur en RBL-bestuurder samen een enquêteformulier
doorlopen en invullen, waarmee de problemenen van de
verenigingen ook voor het RBL-bestuur duidelijk in beeld
worden gebracht en waarop het beleid tot ondersteuning
van de clubs kan worden afgestemd.
De betrekkingen met de IWBF zijn verstevigd, zo ook met
de NEBAS.

Clossificotie Commissie
Deze commissie bestond gedurende het verslagjaar uit
Hans Vorsteveld voorzitter, tevens lid van het IWBF Clas-
sification Committee, secretaris Frits de Jong en de leden
Hany Wagemakers, Piet van Leeuwen en Marja van Leeu-
wen.
Harry Wagemaker is inmiddels off icieel International
Classifyer, terwijlMarja en Piet van Leeuwen nog eenmaal
aan een officieel internationaal toernooi dienen deel te ne-

men om ook hun internationale brevet te verkrijgen. De
commissie hield één evaluatievergadering. Er werd op tal
van plaatsen gekeurd, meestal bij toernooien.
Voor de aanvang van de competitie werd een groot aantal
spelers herkeurd en gekeurd in Amersfoort.

Applicotie Rolstoelbosketboll Troiner
Het cursusboek voor deze cursus wordt inmiddels beoor-
deeld door de Bondscommissie Opleidingen. Zodra de
commissie de inhoud in orde bevonden heeft zal de orsa-
nisatie van de cursus in gang worden gezet.

Notionole Teoms
Begin september vonden in Barcelona de Paralympics
plaats.
Zowel de dames als de heren hebben daar uitstekend ge-
presteerd. De dames misten, door een goede halve finale-
wedstrijd tegen Canada nipt met 46-43 te verliezen, net de
finale. In de wedstrijd om de derde plaats speelden zij zich
ten koste van Australië (42-33) naar een prima bronzen
medaille.

De heren plaatsen zich, via een afgetekende overwinning
in de halve finale tegen gastland Spanje, naar de finale,
waarin zij de Verenigde Staten ontmoetten. Ofschoon Ne-
derland aan het eind tot op drie punten naderde lukte het
toch niet om langzij te komen en moest het goud aan de
Amerikanen worden gelaten. Met de zi lveren medail le
werd toch bewezen dat Nederland nos steeds tot de we-
reldtop behoort.

Korte tijd later bleek dat één van de Amerikaanse spelers
een na de Íïnale steekproeÍigewijze gehouden dopingcon-
trole, positiefwerd bevonden en dat, ondanks Beroep van
de Amerikanen, Nederland tot winnaar van het Olympisch
Rolstoelbasketballtoernooi werd verklaard: Nederland had
alsnog Goud!
Het is overigens nog niet gelukt om de gouden medailles
van de Amerikanen los te krijgen en deze otïicieel aan het
Nederlands team te ovelhandisen.

Begon het verslagiaar al meer dan voortref'felijk met de
geschetste resultaten in Barcelona, aan het eind van hetjaar
deden de dames en heren het zo mogelijk nog beter tijdens
de Europese Kampioenschappen in Berlijn.

Na een sobere, maar intensieve voorbereiding werd in Ber-
lijn al snel duidelijk dat de Dames kandidaat nr. I voor de
Europese titel waren.
Het merendeel der wedstrijden in de voononde, de krurs-
finale tegen Israêl en zelfs de finale tegen Duitsland (53-
38) werden afgetekend gewonnen, waarmee de dames hun
favorietenrol vol ledig waarmaakten en Europees Kam-
pioen werden.

Ook de heren, onder leiding van de nieuwe bondscoach
Gert jan van Rangelrooy en voor het eerst zonder Fri ts
Wiesman. Ben Klerks en Bob v.d. Broek die na Barcelona



afscheid hadden genomen, l ieten van meet af aan geen
twijfel over hun aspiraties bestaan. Vanafde eerste poule-
wedstrijd werd constant en goed gepresteerd en kwam een
plaats in de kruisf inales geen moment in gevaar.
De kruisfinale tegen Duitsland werd een echte wedstrijd,
zeker toen de Duitsers diep in de tweede helft nog langzij
kwamen. Toch werd uiteindelijk gewonnen met 54-44.
De finale tegen Groot-Brittannië leek aanvankelijk een
eenvoudige klus, maar werd in de tweede helft heel span-
nend toen de Britten een forse achterstand weg wisten te
werken. Op karakter werd toch gewonnen met 57-52, en
konden ook de heren zich Europees kampioen noemen.

Ook dit verslagjaar ontbrak het het bestuur aan middelen
om een programma met een nationale jeugdselectie af te
werken.Het bestuur blijft er naar streven de draad m.b.t.
een Nationaal Rolstoelbasketball Jeugd Team weer op te
pakken.

NBB All-Shr Golo 1993
Voor het eerst werd ook een rolstoelbasketballwedstrijd
gespeeld op het All+Gala, dat dit jaar in Den Bosch werd
gehouden. Het streven is om in de toekomst de finale van
de bekerwedstrijden te plannen op de dag van het Gala.
Het Bondsbestuur maakte van deze gelegenheid gebruik
om de Bondsspeld te overhandigen aan de volgende inter-
nationals, die na de Olympische Spelen in Barcelona af-
scheid hebben genomen (zie:Bestuur).

ROTSTOETBASKETBATT SCHEIDSRECHTERS
Door een strakker beleid is het aantal wedstrijd die gewij-

zigd enorm teruggelopen. Voor de planning was dit een
groot voordeel. Een vervelende bijkomstigheid blijft het te
laat afzeggenlafschrijven van scheidsrechters. Met veel
inzet van de scheidsrechters is het mogelijk geweest om 90
o/o van de wedstrijden met elk twee scheidsrechters te be-
zetten. De overige 10 a/o heefÍ het met één scheidsrechter
moeten doen. Voor twee wedstrijden waren helaas geen
scheidsrechters beschikbaar. Het scheidsrechterscorps
heeft er een aantal nieuwe personen bijgekregen, maar an-
dere stopten, zodat het aantal nagenoeg gehjk bleef. Dit
aantal is te mager om optimaal te kunnen werken. Het moet
mogelijk zijn om naast het validebasketball ook wedstrij-
den in het rolstoelbasketball te fluiten. In het komendejaar
hopen wij enkele nieuwe scheidsrechters te kunnen ver-
welkomen.

Dit seizoen is een rolstoelbasketbal l-appl ikat iekursus B
georganiseerd. O.l.v docent Theo Vlug namen 9 cursisten
op l5 mei 1993 deel aan deze kursus. Alle deelnemers zijn
geslaagd.
De applikatiekursus A is ook afgerond, waarbij acht cur-
sisten zijn geslaagd.

In het seizoen 1992-1993 is op "De Hoogstraat" te Utrecht
één bijeenkomst (sept.) voor de scheidsrechters georgani-
seerd. Ook de verenigingsscheidsrechters waren hierbij
uitgenodigd. De bijeenkomst is zeer goed bezocht en het
programma wat geboden is is voor herhaling vatbaar. In
juni zijn 5 internationale scheidsrechters naar een clinic in
Bonn geweest, waar zij van gedachten hebben gewisseld
over de voorgestelde spelregelwijzigingen.
Op de 'damesdag' in april hebben onder begeleiding van
Henk Bloem enkele scheidsrechters ervaring opgedaan
met het rolstoelbasketball. Dit moet zeker herhaald wor-
den.

TOERNOOIEN
In totaal zi jn gedurende de periodejul i  1992 tot jul i  1993
20 rolstoelbasketballtoernooien in Nederland van scheids-
rechters voorzien. Verder zijn scheidsrechters uitgezonden
naar de volgende buitenlandse toernooien en Eurocup-ron-
des:
- voorronde Eurocup in Rotterdam (maart 1993);
- voorronde A. Vergauwen-cup in Meaux en Manchester
(maart 1993);
- finale-ronde A. Vergauwen-cup in Soest (april 1993);
- finale-ronde Eurocup in Zwijndrecht (mei 1993).

Tenslotte zijn de door de liga georganiseerde "recreatieve"

toernooien en demonstratie-wedstriiden en oefen-inter-
lands bemenst.
Ook dit seizoen is het voorgekomen dat enkele toernooren
gehouden werden op dagen dat er competitiewedstrijden
waren. Dit heeft ertoe geleid, dat op die toernooien weinig
scheidsrechters konden zijn, wat een enorme druk op de
aanwezige scheidsrechters legde. Dit moet verbeterd wor-
den.



Onze groep van internationale scheidsrechters is uitse-
breid met Edwin Wallaat.

BEOORDETINGEN
De RBSC heeft geprobeerd, buiten de commissie leden,
personen te vinden om te beoordelen. Dit is helaas niet
gelukt. Mocht dit het komende seizoen nog problemen

opleveren, dan zullen de internationale scheidsrechters
deze taak op zich moeten nemen. Peter Kusters heeft in

deze periode bij een voorronde van de André Vergauwen
Cup te Meaux scheidsrechters beoordeeld voor hun inter-
nationale licentie.

COMPETITIE
In de competitie werd gespeeld met 'open' divisies (= zon-
der punten) en punten divisies. De eredivisie was een divi-
sie met punten. De promotie- en eerste divisie kende zowel

een punten klasse als een klasse zonder punten. De twee-
de- en derde divisie waren open divisies. Halverwege het
seizoen is er een evaluatie over de punten/open divisies
geweest. Naar aanleiding van deze evaluatie is er een nteu-
we competitie opzet gemaakt, welke op l8 februari 1993
besproken is met de clubs. De veranderingen zijn: de ere-
en promotiedivisie worden divisies waarin met punten

wordt gespeeld. De eerste- en tweede divisie zijn open di-
visies. Tevens zijn de divisies groter geworden. In plaats

van 6 teams wordt het minimum 8 teams. De medewerking
van de clubs kan beter. Het wijzigen van wedstrijden moet
nog strakker worden geregeld. Clubs beseffen vaak niet
wat voor werk er verzet moet worden als een wedstrijd
enkele dagen voor de geplande datum gewijzigd wordt.
Als de competit ieleider op t i jd wordt ingel icht, kan er
meestal toch een bevredigende oplossing worden gevon-

den.
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meer omvqttend

Zonder twijfel is 'pleintjesbasketball' het meest succesvol-
le project dat door de NBB de laatstejaren is opgepakt. Het
project kan vooral gekenschetst worden in termen van
slagvaardigheid en gedragenheid. In het decembernummer
1992 van het tijdschrift Spel en Sport opent de bijdrage
'Neem nu pleintjesbasketball ...' als volgt:
"Nazomer 1991. Zij waren er tegelijk, de productontwik-
kelaar en de meedenkende financier. Tot op dat moment
totaal vreemden voor elkaar. Na twee sessies van elk een
uur was een groot wederzijds vertrouwen bereikt en het
besluit genomen om samen een nieuw product op de markt
te brengen: 'The BlackTop Series'.
Precies een jaar later, op 6 september 1992, opent me-
vrouw drs. Hedy d'Ancona de inmiddels 25e (Amsterdam-
se) editie. The BlackTop Series, een campagne van basket-
ballbond en Reebok om pleintjesbasketball in ons land te
bevorderen. Reeds een succes voordat de eerste bal op
Koninginnedag 1992 stuitert.  Over marketing en toeval.
Over slagvaardig handelen en een bestaand product in een
nieuw jasje. Over het in de openlucht spelen van een ge-
vestigde zaalsport. Over pleintjesbasketball"

Tijdens haar bezoek aan de BlackTop Series zegde minrs-
ter d'Ancona haar steun toe aan de NBB. Geheel in de lijn
met het informele karakter dat pleint jesbasketbal l  ken-
merkt, arriveerde de minister tot ieders verrassing per fiets
op het Museumplein. Zi j  plaatste haar tweewieler tegen
een boom en sloeg vervolgens de verrichtingen gade van
enkele oud-internationals in hun wedstr i jdje tegen een
journal istenteam. "De opzet om in samenwerking rnet

sportclubs, sponsors en gemeenten pleintjesbasketball van
de grond te tillen, is volledig geslaagd", aldus d'Ancona:
"Dit project laat zien dat de basketballsport met eenvoudi-
ge hulpmiddelen, een plakje asfalt en een basket, veel kan
betekenen voor de jeugd. In uw streven om samen met
gemeenten pleintjesbasketball in buurten verder van de
grond te tillen, zeg ik u de steun van mijn ministerie toe",
aldus de bewindsvrouwe.

"Pleint jesbasketbal l :  avant-garde fenomeen" opent het
Algemeen Dagblad op 14 september 1992 treffend een pa-
ginagroot artikel. Het tweede campagnejaar mag als nog
meer omvattend worden aangemerkt als het debuutjaar
1992: de samenwerking met Reebok werd voortgezet,
WVC sloot zich aan en NBB-Basketballshop volgde het
spoor. Er werd een NBB-Kalender Pleindesbasketball in-
gesteld, die regelmatig is gepubliceerd in Basketball*Info,
NBB Media Nieuws en Full Court Press.

De steun van het ministerie van WVC kwam er daadwer-
kelijk, nadat het Planologisch en Demografisch Instituut

' van de Universiteit van Amsterdam en de Stichting Spel en
Sport in hun onderzoeksrapport concludeerden "dat plein-
tjesbasketball zeer veel potenties heeft en waar volgens
alle partners, WVC, NBB, Reebok, VNG en LC veel toe-
komstmuziek in zit". Het rapport vormde de basis voor de
WVC-brochure "Dribbelen en dunken met z'n allen. Plein-
tjesbasketball in de schijnwerpers van de sociale vernieu-
wing", die in mei 1993 verspreid is onder alle basketball-
clubs en gemeenten in ons land. Een maand later kwam
WVC met de mededeling dat het ministerie bereid is het
NBB-be le idsp lan 'Basketba l l spor t  en  soc ia le  vern ieu-
wing' financieel te ondersteunen. Dit stelt de NBB in staat
om een halftime projectmedewerker'Pleintjesbasketball'
te benoemen.

De steun van Reebok Nederland bleef, zowel financieel als
organisatorisch. The BlackTop Series zijn en blijven een
gezamenli jke activi teit  van Reebok en NBB, overigens
ook ditjaar met Huffy Sports als supply-sponsor. In 1993
niet 26 maar l5 regionale Series, echter met een landelijke
finale en een Europees vervolg. Winnaars van de regiona
le BlackTop Series kwalificeren zich voor het le Nationaal
Kampioenschap Pleintjesbasketball op zaterdag I 7 juli op



De samenwerking met de NBB-Basketballshop werd als
experiment toegevoegd voor een zogenoemd alternatief
circuit van pleintjes-evenementen, naast de gekwalificeer-

de Reebok BlackTop Series. Eind 1992 was immers al dui-
delijk geworden dat de belangstelling voor dit soort evene-
menten groeit bi j  zowel verenigingen als scholen en
gemeenten. De NBB bracht daarom een aantrekkelijk or-
ganisatie-pakket op de markt voor een bedrag ad. f L350
dat zich reeds bij een aantal van I 00 deelnemers laat terug-
verdienen bij een adviesprijs van f 15,= p p. Dat pakket

omvat ondermeer de komst van de NBB-shop tijdens het
evenement met 100 T-shirts voor de deelnemers, l0 T-
shirts voor de organisatie, en in bruikleen bijvoorbeeld 4
mobiele baskets, geluidsinstallatie en l0 reversables.

Het Eindhovense stadsdeel Lakerlopen heeÍi op zaterdag
26 juni I 993 de primeur mogen (mee)maken van de com-
binatie tussen sociale vernieuwing en basketball. De Eind-
hovense wethouder H.Scherf opende onder ruime belang-
stel l ing het pleint jesbasketbal l  evenement dat onderdeel
uitmaakt van een project waarin wordt samengewerkt door
gemeente, buurtbeheergebieden, Eindhovense Sportraad,
PSV/Almonte, NBB-Zuid, Buurtwerk Eindhoven en de
Stichting Ontwikkel ing en Ondersteuning. Met andere
wijken wordt bekeken of een dergelijke opzet ook daar
haalbaar is.

het Doelenplein te Rotterdam. En de nationale kampioenen
gaan als Nederlandse delegatie van naar de 1e BlackTop
EuroChallenge te Milaan ( l8 en l8 september).
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THE BTACK TOP SERIES
t992 (ol
Katwijk
Bunschoten
Winterswijk
Assen
Steenwijk
Delft
Landsmeer
Den Helder
Leiderdory
Berlicum
Elst
Spijkenisse
Wijk bij Duurstede
Soest
Breda
Zwijndrecht
Haarlem
Nederweert
Zandvoort

ree3 r)
Maasfficht
Leeuwarden
IJmuiden
Lelystad
Delft
Utrecht
Stedebroec
Den Haag
Enschede
Groningen
Amsterdam
Nijmegen
Vlissingen
Urk
Rotterdarn (NK)

Milaan, I. (EK)

Vlissingen
Leeuwarden
Groningen
Zeist
Utrecht
Amsterdam
Rotterdam

EXPERTMENTEET CIRCUIT (Al

Arnhem
Kaatsheuvel
Leiderdotp
Waddinxveen
Eindhoven
Zwijndrecht
Uitgeest
Tubbergen
Bocholt
Oosterhout
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. Overzicht van plaatsen waarin 1992 en 1993 pleintjesbasketball evenementen zijn georganiseerd met ondersteuning

van de NBB.



Bosketbqll 'onders' in het nieuws

De basketballsport mag zich verheugen in een grote be-
langstelling van de massamedia. Tussen alle wedstrijdre-
portages, standenlijsten en interviews door, verschijnen
soms bijzondere berichten van geheel andere aard over de
basketballsport. Een impressie.

PTEINTJESBASKETBATTERS HETPEN
WERETD NATUUR FONDS EN
AMNESTY INTERNATIONAT
Door mee te doen aan de BlackTop Series - het pleindes-

basketball project van Reebok en NBB - ondersteunen de
deelnemers een goed doel. ln 1992leverde dat het Wereld
Natuur Fonds (WNF) een bedrag van vierduizend gulden
op. In zijn dankbrief van I 5 februari I 993 zegt WNF-direc-

teur S. Woldhek: "De bijdrage kwam tot stand door het
door u beschikbaar stellen van een deel van de deelnemers-
bijdragen van The BlackTop Series. Wij stellen deze bij-
drage bijzonder op prijs en zullen het ten goede laten ko-
men aan onze natuurbeschermingsprojecten in Nederland
en daarbuiten". NSF-voorzitter M.Kastermans stelt in zijn
brief van 3 februari 1993 dat de actie een goed voorbeeld
is van het feit dat de sport haar maatschappelijke verant-
woordelijkheid neemt.
In The BlackTop Series I 993 gaat de afdracht naar Amnes-
ty International.

HITBINGO
Op I juni 1993 traden de BlackTop Boys op in spelshow
HITBINGO van RTl4-televisie. In door 1.230.000 men-
sen bekeken programma probeerde dit speciale team van
pleintjesbasketballers in hun BlackTop-uitrusting zoveel
mogelijk ballen te scoren in een gigantische baskets, waar-
in een doelvrouwe zoveel mogelijk scores trachtte te belet-
ten. Presentatrice Carry Tensen gaftevens gelegenheid om
pleintjesbasketball onder de aandacht van een breed pu-
bliek te brengen.

RASSENDISCRIMINATIE
Tijdens de ledenvergadering van 28 november l 992 heeft
NBB-voorzitter Ab Mandersloot namens het bondsbestuur
een oproep gedaan aan alle basketballers en clubs om de
algemene verklaring tegen rassendiscriminatie te respecte-

ren: "Ik wil u allen oproepen, vanuit uw specifieke verant-
woordelijkheid, ieder gedrag ofuitlating binnen onze wed-
strijdsport, welke strijdig is met de doelstelling van die
verklaring, aan de kaak te stellen en zonodig binnen onze
rechtspraak aanhangig te maken".
Samen met de NSF heeft de NBB dit seizoen zijn regle-
menten getoetst op opvattingen die mogelijk als discrimi-
nerend kunnen worden uitgelegd en daar waar nodige en-
kele tekstaanpassingen aangebracht.
In de verklaring stellen tal van maatschappelijke organlsa-
ties dat zij in elk geval het volgende zullen doen om discri-
minatie te voorkomen en te bestrijden door:
* zelfhet goede voorbeeld te geven en stereotypen tegen

te gaan,
* te bevorderen dat gedragscodes tegen discriminatie per

sector ofbranche van het maatschappelijk leven worden
vastgesteld,

* mensen en organisaties in hun omgeving aan te spreken
op bewust of onbewust discriminerend gedrag.

KERST- EN NIEUWJMRSWENS
Bestuur en medewerkers van de NBB hebben in hun Kerst-
en Nieuwjaarswens 199211993 op creatieve wijze op de
actualiteit ingspeeld op het thema van discriminatie. Met
een knipoog naar de succesvolle campagne pleintjesbas-
ketball ('Go play outside') staat onder het zwaÍtlwit uige-
voerde speelveld de tekstregel: "Bij basketball staje nooit
buitenspel".
Aan de binnenzijde van deze wenskaart stata de volgende
toelichtende tekst: "In 1993 bouwt de basketballbond aan
een gefundeerde top. Het Nationaal Jeugd Plan krijgt ver-
der gestalte en er wordt een Topsport Plan gepresenteerd.
Het succesvolle project'pleintjesbasketball' wordt verder
uitgebouwd met gemeenten, rijk, clubs en scholen. En er
wordt een netweÍk opgebouwd om verenigingen te onder-
steunen in het bieden van een goed basketballproduct. Sa-
men en voor iedereen".

MARRIED FOR MONEY
Twee leden van de Utrechtse basketballverenigingen OSG
hebben op l8 december 1992 hun huwelijksdag wel een
zeer opmerkelijke invulling gegeven. "Wij hoeven geen

o

47



>

,OFFICIE[E NBB-OUTFIT'
Zie volgende pagina

18 december

cadeau's, maar stellen het uitdrukkelijk op prijs alsje een
contante bijdrage voor de club geeft", aldus het bruidspaar
Ellen Gommers en Luc Reuvers. "Begaan met het lot van
onze club vinden we dat OSG van ons huwelijk moet pro-
fiteren. Vandaar een bruisend feest op vrijdag 18 decem-
ber in sporthal Welgelegen met vanaf 17.00 uur een Lay-
up marathon, vanaf 19.00 uur een discotheek en vanaf
22.00 uur tropische klanken van steelband Aruba Adven-
turers. De opbrengst gaat naaÍ OSG".
Married for moneyl Waarom? "OSG werd door een 40Va
verhoging op de zaalhuur door de gemeente Utrecht in fi-
nanciele problemen gebracht. Wij zijn twee OSG-ers in
hart- en nieren", aldus Ellen en Luc over dit unieke initia-
tief.

Luc en Ellen: mcnried f or money

Modieuze revolutie in basketbalwereld
I Buxxrx/wrNscuornN (DcP)
- In de Nederlandse basket-
balwereld vindt in de loop
van deze maand een'modieu-
ze revolutie' plaats. Uitgere-
kend het scheidsrechters-
kor1s, normaliter een uiterst
behoudende groepering,
zorgt voor een frisse wind in
basketballand. Rond de 20e
januari worden alle bondsar-
biters die op landelijk niveau
fluiten in een nieuw tenue ge-
stoken. De traditionele grdjze
outÍit maakt plaats voor een
modieuzer scheidsreehter-
spak, bestaande uit een zwart
pantalon en een zwart/wit ge-
streept shirt.

,,Voor Nederlandse begrip-
pen is het inderdaad een revo-
lutie", licht Peter Notten na-
mens de Nederlandse
Basketball Bond (NBB) toe.,,In
Nederland hadden we tot nu

. Groninger Dagblad, T januari 1993.

toe alleen het grijze tenue. Dat
was ook zo in de spelregels
vastgelegd, maar daarin komt
nu verandering." Overigens is
het niet helemaal een wereld-
primeur, want in de Ameri-
kaanse NBd floten in het verle-
den ook wel eens
scheidsrechters met een soort
'ijshockeyshirt'. Onlangs was
het nieuwe tenue nog te be-
wonderen tijdens de Haarlem-
se basketbalweek.

Ook in Duitsland zal min of
meer gelijktijdig met Neder-
land het overbekende grijs
worden vervangen door de
nieuwe tenues. De NBB dankt
de'modieuze ommezwaai' aan
een sponsorcontract met het
bedrijf Foot Locker, dat drie
jaêr lang een fiks bedrag zal
steken in het vaderlandse
scheidsrechterskorps.

Peter Notten, die namens de

NBB twee jaar lang bezigis ge-
weest met het aantrekken van
de sponsor, Iegt uit dat een be-
langrdk deel van het sponsor-
bedrag zal worden gebruikt
voor'deskundigheidsbevorde-
ring' van de bondsarbiters.
,,Dat betekent dat er veel aan-
dacht wordt besteed aan bij-
scholing en begeleiding van de
scheidsrechters. We hebben in
Nederland een goed niveau
wat de arbitrage betreft, maar
het kan altijd beter. Mijn groot-
ste zorg is eigenlijk dat we te
weinig scheidsrechters op lan-
delijk niveau hebben. We kun-
nen het net redden, maar de
overgang van scheidsrechters
vanuit het rayon naar landelijk
niveau is een probleem. Als
scheidsrechters overgaan d4n
betekent dat natuurliik dat het
rayon weer zijn beste arbiters
kwijt raakt."
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NU VERKRIJGBAAR BIJ DE NBB.BASKETBALLSHOP
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g roen-wl t
blauw-wit
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INBB.BASKETBATLSHOP
Ekkersriit 2004, 5692 BA S0N. tel.: Í14990-76696, Íar M990-73618

I

* * * *
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NBB-StfUCtUfen (per 3o juni 1ee3)

- F. Brink, vz
- j. Herwerjer
- H. Kleersnijder
- S. de Leeuw
- P. Brouwer
'F. Lindauer
- mw. H. v.d. Meijden
- R. Verheuvel
- vacature t.s.l.
- P. Notten, dir.

-mw. H. v.d. Meijden, vz
- mw. W. Beukers
- B. Wassink
- mw. Y. Wyermans
- mw. M. Gebuijs, secr.

- vacalure, vz
- P. v.d. Boom
- B. de Jong
- R. Tuin
- B. Tuinstra
- J. v.d, Haar, secr.

- R. Verheuvel, vz
- R, de Koning
- H. Makkenze
- mw. A. v.d. Merwe
- P. den Turk
- J. v.d. Haar, secr.

BONBS :
$ËilËtD$'
HECflïrR$
CO SEÍE

-P. Leegwater
-M. Bosch Reitz
'G. Halbersma
- H. Nanninga
- B. Woudstra
- mw. M. Geburjs, secr.

RO[sÍOfF
BASKËÍEAtt
sCHEïÊ5-
RfCHïËNS
cêam,[issu
- J. Staaníof, vz.
- R. Bobbink
- H. v. Haasteren
- P. KusteÍs, secr
- Th. Vlug
- P. den Turk
- E. Wallaart

FONDS ,,,i
ËOiËl!4|$StË l
OPLÈiDNGEN

BOND$,;,
RË T.fTS
c s iE,

. : i : , ' . , :

- J. Herweijer, vz
- G. Brinkman
- J. Cluitmans
- P. de Hoop
- T. Joziasse

Cofrllilrs$Es vAN t f A|GEMENE VERGAEERIhG

co{41ÏïfsstE,,,i
V'ÀN EEROEF

-D. v. Teerns, vz
-J. Berteling, secr.
-G. Blommestein
- P. Biesheuvel
- J. Hórchner, vice-vz
- A. Rolvink
- mw. H. van Gent,

notuliste
- mw. M, Geurts, ass.

nt*AnciËLE
coffissfE:

' :
- P. Robben, vz
- W. v.d. Berg
- G. Grjzenij
- H. Nanninga
- J. Tammeling

TUCHT' f N GESCHIIJI I{ COMÀ,tlSSlf

-P. Bokern, vz - G. Gommers
-vacature, secr. - A. v. Gurp
-8. Bakker - mw. L. Herwerler
-J. Bleijerveld - J. v.d. Herjden
-4. Brakel - P. Kusters
- F. Malaihollo - mw. H. Oderwald
- mw. G. Wink, ass. - C. Onrust

leden: - E. Pattiselano
- F. Brouwer - P. v.d. Velde
- D. Croes - B. Verwelj
- Tj. Doornbos - J. v. Wijnbergen

80NDS-
COfv.tMr9$lË
$AsKFrFfií i
oNïwllffËltNG

- F. Lindauer, vz
- P, van Maanen
- Th. Verberne
- B. Vermeulen
- E. Halewijn, sect
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Commissies vqn de Algemene Vergodering

COMMISSIE VAN BEROEP
Voor het eerst in jaren is het aantal door de Commissie van
Beroep behandelde zaken afgenomen. Waren er in het ver-
slagjaar 1991-1992 nog 40 ingediende zaken, in het nieu-
we verslagjaar nam dit met 12,57o af tot 35. In feite is de
daling nog sterker omdat diverse klachtzaken tegen rayons
met elkaar verband hielden en derhalve ook als één geschil
zouden kunnen worden opgevat. Eén zaak is niet voor de
zomervakantie afgehandeld en dus niet in de beschouwin-
gen meegenomen.

Hoewel het moeilijk is conclusies te trekken, acht de Com-
missie van Beroep het heel wel mogelijk, dat deze daling
een gevolg is van de laatstelijk door de Algemene Verga-
dering goedgekeurde reglementswijzigingen en de daar-
mee samenhangende wijzigingen in de behandeling van
strafzaken door de Tucht- en Geschillencommissie.

Bij de onderstaande gegevens zijn in totaal 36 zaken be-
trokken, te weten bovengenoemde 35 zaken met uitzonde-
ring van één nog niet behandeld geschil, doch wel de twee
in het vorige jaarverslag nog niet behandelde geschillen.

Opnieuw betrof het grootste aantal zaken (17) beroepen
tegen uitspraken van de Tucht- en Geschillencommissie,
waarvan er dit verslagjaar slechts één (vorig jaar: vijf)
wegens vormfouten niet in behandeling kon worden geno-
men en één niet in behandeling werd genomen vanwege
het ontbreken van argumenten om in hoger beroep te gaan.
Vier (7) appellanten werden geheel of gedeeltelijk in het
gelijk gesteld, terwijl het beroepsschrift van 1 3 ( 1 7) appel-
lanten werd afgewezen door de Commissie van Beroep.
Een vrijwel nieuw fenomeen was, dat een tweetal scheids-
rechters in beroep is gegaan tegen de hen door de TGC
opgelegde boete wegens het niet inzenden van de vereiste
verklaring.

Één zaak betrof een arbitrage op grond van het licentiere-
glement van de NBB Topsport Liga.

De overige zaken betroffen geschillen. Hiervan werd één
zaak op correcte wijze ingetrokken, één zaak als gevolg
van een rechterlijke uitspraak als achterhaald beschouwd,
één eerst niet in behandeling genomen omdat het verant-
woordelijke rayonbestuur alsnog wilde proberen een op-
lossing te vinden (waarna alsnog - vergeefs - een klacht-
zaak aanhangig is gemaakt) en één zaak niet in
behandeling werd genomen, omdat het verantwoordelijke
rayonbestuur een besluit van het kernbestuur (nog) niet had
bekrachtigd. Inmiddels is in dit laatste geval opnieuw be-
roep aangetekend tegen het nu bekrachtigde besluit.

De andere 1 1 (ten dele dus nauw met elkaar verband hou-
dende) zaken betroffen door verenigingen aanhangig ge-
maakte geschillen tegen een beslissing van een rayon- of
l igabestuur. In twee daarvan werd de vereniging in het
gelijk gesteld, hoewel één vereniging als gevolg van een
rechterlijke uitspraak daarvan niet heeft kunnen profiteren.

Er hebben zich weinig bijzondere zaken in het afgelopen
verslagjaar voorgedaan. Niettemin verdienen een tweetal
zaken vermelding.

Uiteraard heeft de Commissie veel aandacht moeten beste-
den aan het feit, dat één van haar beslissingen feitelijk te-
niet is gedaan doordat de kantonrechter in kort geding een
andere belanghebbende vereniging rechten op promotie
geeft welke feitelijk ten nadele uitvallen van een vereni-
ging die door de Commissie van Beroep in het gelijk is
gesteld. Het belanghebbende rayonbestuur zag om prakti-
sche redenen geen kans de beide uitspraken met elkaar te
verenigen, zodat de ene vereniging binnen het rechtsge-
beuren van de NBB haar rechten niet kon verwerven. De
Commissie acht dit onbevredigend, te meer daar zrj de rn-
druk houdt, dat de rechter onvoldoende de belangen van
alle partijen in aanmerking heeft genomen.

Voorts is de Commissie van Beroep hoogst ongelukkig
geweest over het indienen van een beroepszaak door een
speler die daarvoor geen enkel argument aangeeft, zodat de
Commissie niet anders kan concluderen dan dat het doel
van het beroep slechts was het kunnen meespelen van de
laatste wedstrijden van de play-offs. De Commissie acht
dit misbruik van goede rechtsregels binnen de NBB. Zij
heeft dit oordeel dan ook ter kennis gebracht van het be-
stuur van de NBB Topsport Liga met het voorstel om tot
een aanvullende reglementering te komen.

TUCHT. EN GESCHIILEN COMMISSIE
Het afgelopen seizoen is een moeilijk en zulaar seizoen
geweest voor de commissie. Een ingrijpend gewijzigd re-
glement Tucht en Geschillen Rechtspraak zorgde voor vele
gewenningen zowel binnen als buiten de TGC. Te noemen
vallen: het behandelen van de ere-divisiezaken, de enkel-
voudige Kamer, het niet/wel opschorten van een straf bij
het in beroep gaan en de boete aan de scheidsrechters als
deze na rappel geen verklaring instuurden.

Het aantal zaken steeg van 285 naar 341 (=20Vo). Na l ja-
nuari 1993 werd zo'n 70Vo van de zaken aangebracht en
behandeld. Opvallend is dat het aantal geval len tussen
"speler en scheidsrechter" behoorlijk gestegen is. Het aan-
tal klachtzaken neemt ook toe nu vele rayons de invallers-
bepalingen goed bijhouden en signaleren dat spelers, on-
danks hun straf, toch spelen.
De enkelvoudige Kamer heeft het eerste seizoen I 40 zaken
behandeld (40Va). Daardoor bleef er meer tijd beschikbaar
voor de wat moeilijke zaken. Het terug brengen van het
aantal "zaterdagzittingen" is gezien de toename van het
aantal zaken niet mogelijk gebleken.

Het "afstemmen" van de commissie intern is het afgelopen
seizoen voortgezet. Bijeenkomsten met (kern)-leden zijn
er belegd en zijn een aantal knellende zaken besproken.

Aan het einde van het seizoen safde secretaris van de com-



missie MaÍen van Bracht. te kennen niet voor een verlen-
ging van zijn Íunctie in aanmerking te willen komen. Een
groot dankwoord voor zijn inzer. in de afgelopen jaren rs
zeker op zijn plaats.

HNANCTËrE COMM|SS|E
Voor het eerst treft u in dit Jaarverslag ook een verslag aan
van de Financiële Commissie. Dit verslag zal voortaan
jaarlijks worden samengesteld en gepubliceerd.

De Commissie kwam dit jaar zes meer rnaal bijeen als ge-
woonlijk, wanneer alleen twee besprekingen worden ge-
houden met het Bestuur over de opgestelde begroting en
het financiëel jaarverslag. Omdat de verslaggeving over
deze bijeenkomsten reeds bij de agendastukken van de

vergaderingen is meegezonden zullen wÍj hierop niet ver-
der ingaan.

Veel tijd en aandacht werd besteed aan het verzoek van het
Bestuur om te adviseren inzake de problematiek rond het
financiële gebeuren, nu de bond gedwongen is haar werk-
wijze af te stemmen op de verdergaande professionalise-
ring, de noodzaak om meer dan voorheen ondernemend
bezigte zijn en daarmee de verantwoordelijkheid van alle
bestuur- en commissieleden toeneemt voor de budsetten.

Na uitvoerige discussie met het Bestuur werd een hand-
boek
"Financiële Procedures en Bevoegdheden" samengesteld.
Met de
daarin gegeven handreikingen, maar ook de beschreven

TUCHT EN GESCHILLEN COMM|SSIE (iuli 1993)
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bevoegdheden, hoopt het Bestuur meer duidelijkheid te
verschaffen voor allen, die binnen de bond verantwoorde-
lijkheid voor de financiën dragen.

Door de Commissie werd ook een rapport gepresenteerd
over de gewenste hoogte van het Eigen Vermogen van de
Bond. Dit rapport werd in verkorte vorm aan de Algemene
Vergadering ter goedkeuring aangeboden.
Omdat de problematiek van de hoogte niet alleen een zaak
is van de centrale bond, maar ook van de Rayons, zijn ge-
sprekken gestart om te komen tot een gezamenlijke visie
op en hoogte van de vermogens in totaal.



25 ioor ieugdkomp

Het 25ste jaar Jeugdkamp Papendal, verdeeld over 2 weken, werd bezocht door ca. 175 jeugdigen in de leef-
tijd van I2 t.e.m. I8 jaar. Na vele jaren werd afscheíd genomen van Leo Nijs die als kok een belangrijke bij-
drage aan 'het gezicht' van de kampen heeft geleverd, alsmede van Pierre Bongartzdie, na 6 intensieve ja-

ren, z.ijnfunctie als kampleider actn een andere basketballfanaat gaat overdragen. Tussen beide kampweken
in werd tijdens een reunie voor een selekí gezelschap genodigden, waaronder vele leidinggevenden van hel
eerste uur (o.a. mevr. Annie Koper-van Es), een door studentes van de Katholieke Universiteit van Nijmegen
samengestelde videoproduktie, met betrekking tot 25 jaar jeugdkamp Papendal, gepresenteerd. Met behulp
van voornamelijk historisch fotomaíeriaal werden de tegenstellingen en overeenkomsten getoond tussen de
vroegere " Ome Joop Koper-kampen" en de meer professioneel getinte kampen van heden. Specictl attrakties
tijdens het jubileumkamp 1992 waren o.a. de BlackTop-klimwand, het door Reebok begeleide 2 avonden du-
rende BlackTop 3-3 toernooi en de deskundíge softbaltraining, verzorgd door de voltallige natíonale dames
softbalselektie. Na een grondige opzet en aanpak van met name het technisch programma gedurende de af-
gelopen 2 jaar is nu ook een begin gemaakt met een verdere herbezinning geficht op de algemene kampfor-
mule, het totale kampprogrammc4 de geschiktheid van de huidige akkommodaíie en mogelijke alternarieven,
de organisatie en werving.
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Bonds commissies

BONDS SCHEIDSRECHTERS COMMISSIE
Het seizoen 1992 -1993 kenmerkte zich door een ietwat
rommelige start. Enerzijds door het plotseling bedanken
van René Offers (verandering van werk) anderzijds kon er
doorbudgetoverchrijding in september 1992 geenscheids-
rechters-stage te Papendal plaatsvinden. Tijdens het begin
van het wedstrijdseizoen gaf dit de nodige onduidelijkhe-
den onder de scheidsrechters. Ook het Coca-Cola sponsor-
kontrakt werd voortijdig afgebouwd. Een halvering van
het bedrag aan sponsorinkomsten was het gevolg. Daar-
naast werden de eerste stappen gezet naar een herstruktu-
tering van de BSC, ingegeven vanuit het beleid van het
Bondsbestuur.

Oud-scheidsrcchter Bob Woudstra weld bereid gevonden
de leeggevallen plaats van Rcné OÍÍers op te vul len. Even-
eens werd een nieuwe sponsor gevon<Jen voor scheidsrech-
terszaken. De NBB sloot met Footlocker Eulopc een 3-ja-
r ig kontrakt. De scheidsrechters verschenen hierdoor vanaf
januari 1993 in het zwart/wit gcstrcept in plaats van het
gri jze tenue. Ook werd, na een aantal -gesprckken tussen
een bestuursafvaardiging en de BSC. de helstruktr"rrering
voorlopig opgeschort.

Het gevolg Van bovengenoemde posit icve zaken was, dat
er begin januali  in Haallem een scheidsrechters stagc ge-
organiseerd werd en de BSC een aantal zaken zeer serreus
kon aÍ'maken c.q. kon struktureren:

o promotie/degradatie plan (invoering seizoen 1993-1994)
o verdere strukturering ranking list
o beleidsplan voor dejaren 1994 - 1998
o herindeling scheidsrechters corps

Nqtionole Jury Cursus
Door de eerder genoemde turbulente start van het seizoen
kwam de Jury Cursus in het gedrang. Pas in het voorjaar
1993 kwam definitief het groene licht van de Dames Liga
waarna de Topsport Liga volgde. Dit houdt in dat de eerste
cursus eind september/begin oktober I993 van start gaat.
Sinds december 1992 participeert Gerrit Halbersma als
BSC-lid ook in de BCO, waardoor alle opleidingen binnen
deze commissie zijn beslag vinden. Een dubbelfunktie die
prima werkt, daar er nu ook voor specifieke scheidsrech-
terlijke zaken kennis binnen de BCO aanwezig is. Een di-
rekte koppeling tussen BSC en BCO blijft noodzakelijk.

ft heidsrechters Ronking List
Door een veelheid aan beoordelingen is de BSC zover dat
niet alleen de A-scheidsrechters hun plaats op de lijst ken-
nen, maar dat op de stage in september 1993 meegedeeld
kan worden hoe de lijst er uit ziet voor de B- en C- scheid-
rechters.

Competitie en ploy-offs
Ook dit  jaar gaf het bemannen van al le onder de BSC val-
lende wedstrijden af en toe problemen. Maar met de hulp
van de RSC's en de inzet van het bondsbureau zijn deze
opgelost. Op basis van ranking werden I 6 scheidsrechters
aangesteld, waarvan er vier niet opgesteld zijn bij de heren
play-offs, maar wel bij de dames play-ofÍ.s ingezet werden.
Een compliment is op zijn plaats voor het niveau waarop
de scheidsrechters tudens de play-offs hebben geakteerd.

Inlernotionole scheidsrechters
Dit seizoen was er een l ichte st i jging te zien in het aantal
wedstr i jden dat onze internationals kregen toegewezen.
Het totale overzicht vindt u elders in dit  jaarverslag. Was
in 1992 René Leegwater nog vertegenwoordigd bij de Fi-
nal Four dames, in 1993 viel Michel Zegwaard deze eer te
beurt.
Ook nr.r kan gekonstateerd worden dat het met de kwanti-
te i t  we l  goed z i t .  Jammer  da t  w i i  nog geen sche ids-
rechter(s) hebben die tot de Europese mannentop behoren.

FIBA-commissorissen
Door het plotsel ing overl i jden van Iwan Rotteveel en het
nog niet inzetten dool de FIBA van Jan van Renen waren
er slechts drie comrnissarissen internationaal akt ief.  Toch
weld eenzelfde aantal wedstr i iden als het iaar ervoor be-
mand.

Hoqrlem Boskelboll Week
Dit jaar viel het aantal Nederl irndse scheidsrechters dat t i j -
dcns de HBW mocht Í lui ten tegen. In ogenschouw geno-
rnen, dat onze scheidsrechters op internationale (FIBA)-
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toernooien goed presteren, is hetjammer dat het fluiten op
de HBW voorgehouden is aan buitenlandse arbiters.

NBB Scheidsrechters Sloge
Dit seizoen vond er geen septemberstage plaats. Door de
komst van Footlocker als sponsor kon er op 2 januari I 993
een stage tijdens de HBW in Haarlem worden gehouden.
Hier werd alsnog een conditietest en spelregeltest afgeno-
men en deed de BSC er alles aan om alle neuzen van de
scheidsrechters weer één kant op te krijgen. Tijdens deze
stage werd ook de nieuwe Footlocker scheidsrechters out-
fit gepresenteerd, waarin vanaffebruari 1993 wordt geÍ1o-
ten.

Opleidingen
ln 1992 zijn in totaal 3 gesubsidieerde D-cursussen gege-
ven en l0 gesubsidieerde E-cursussen. Eenzelfde aantal is
ook voor 1993 te verwachten. Twee D-cursussen zijn in-
middels afgerond. Een aantal rayons organiseert op eigen
kosten nog extra E-cursussen. Het aantal F-cursussen ligt
naar schatting rond de 55 per seizoen, verdeeld over de
verschillende rayons.
Afgelopen jaar was er ook nog een rayonspelregeldocen-
tencursus. Hieraan namen l7 personen deel.
Door eerder genoemde problemen is de geplande Nationa-
le Jury Cursus dit  seizoen nog niet van start gegaan. De
start zal nu in het najaar van 1993 plaatshebben.

Beoordelingen
Ook dit seizoen is de BSC op de ingeslagen weg voortge-
gaan in haar poging om van alle scheidsrechters gegevens
over hun arbitragetechniek en spelregelkennis te verkrij-
gen. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de individuele
capaciteiten van scheidsrechters te kunnen vaststellen en
daarnaast een verantwoorde indeling van het corps naar
niveau te kunnen maken. Wekelijks zijn een negental be-
oordelaars erop uitgetrokken en hebben kans gezien 340
rapportages uit te brengen, waarbij alle B- en C-arbiters
bekeken zijn. Daar waar nodig hebben er individuele ge-
sprekken plaatsgevonden en is er op de bijeenkomsten met
de B- en C-arbiters uitvoerig op de uitkomsten van de rap-
portages lngegaan.

Bij aanvang van het seizoen mocht de BSC zich verheugen
op een achttal nieuwe scheidsrechters, die zo adequaat mo-
gelijk begeleid zijn.

Confocfen
Er is slechts één keer een overlegronde met de voorzitters
van de rayonscheidsrechterscommissies geweest (mei
1993). Hier is met name gesproken over een versnelde
doorstroom van rayonscheidsrechters naar het landelijk
corps. Daar tegen over komt dan te staan dat de BSC extra
begeleiding zal bieden aan de nieuwkomers.
Met de FIBA heeft er regelmatig contact plaatsgevonden
over de internationale scheidsrechters.
Door het plotseling overlijden van Iwan Rotteveel verloor

de NBB een zeeÍ gewaardeerd internationaal commissans.
Enkele scheidsrechters zullen niet langer op landelijk ni-
veau de wedstrijden leiden vanwege werk, het bereiken
van de leeftijdsgrens (50 jaar), gezondheid of motivatie.
De BSC bedankt P. Lambrichs, H. van Es, Mevr. A.
Blaauw, H. Ennik en G. Ritstier voor hun inzet en bewe-
zen diensten. Vanuit de rayons kunnen wij zeven nieuwe
arbiters begroeten. Dit aantal is, vanwege de invoering van
een Meisjes Junioren Eredivisie met l6 teams, niet vol-
doende om het komend seizoen alle wedstrijden naar be-
horen te bemannen.

BONDS COMMISSIE OPTEIDINGEN
In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft de commissre
zich intensief bezig kunnen houden met inhoudelijke za-
ken en zijn alle zaken de kursussen betreffende door het
bondsbureau en organiserende rayons afgehandeld.
T.a.v. het docentenbeleid zijn het opstellen van richtlijnen
en vastleggen van afspraken m.b.t. de aanstelling en bege-
leiding van docenten gerealiseerd. Docentenscholing in het
kader van modulering.
Er heeft een herziening plaatsgevonden van het vrijstel-
lings- en dispenstatiebeleid, toegespitst op de opleiding en
ervaring van de cursist. Enerzijds gericht op het aanscher-
pen van de normen ter bescherming van de cr-rrsist. Ander-
zijds intergratie van de scheidsrechtersopleidingen in het
takenpakket van de BCO, dit is een uitwerking van een
bondsbestuurs-besl issing vanuit 'Continuïteit  op basis van
Kwaliteit'. Overleg heeft inmiddels geleid tot aÍbakening
van de opleidingswegen.
In 1992 zijn er 3 D-cursussen gerealiseerd en l0 gesubsi-
dieerde E-cursussen. in 1993 hebben we tot nu toe 2 D-
cursussen afgerond (West en Zuid) en een 6 tal E-cursus-
sen. Schatt ingen leren dat de rayons middels hun
rayonspelregel-docenten zo' n 55 F-cursussen jaarlijks uit-
zetten.
De cursus rayonspelregeldocent heeÍi plaatsgevonden in
de maanden maart, april en mei 1993.
De commissie speelt zoveel mogelijk in op onderwijskun-
dige ontwikkelingen binnen de cursussen.
De trainer B-cursus is geëvalueerd en vernieuwd. Het re-
glement trainers en coaches heeft een consequente aanpas-
sir.rg ondergaan incl. dispensatiebeleid.
De start tot herziening van administratieve aanpassingen
ondersteuning van de cursussen toegespitst tot protocollen
en examenformulieren.
Ook zijn de voorbereidingen tot de experimentele applica-
t iecursussen rolstoelbasketbal l  van start gegaan. Het mi-
nisterie van WVC heeft subsidie toegewezen voor deze
cursus en die zal in het najaar van 1993 van start gaan.
De werkgroep 'Modulering' heeft haar eerste werkzaam-
heden afgerond. Het resr.r l taat m.b.t.  de samengestelde
modules, alsmede de door de werkgroep opgestelde aanbe-
velingen zullen door de BCO in conrete voorstellen wor-
den uitgewerkt. In eerste instantie zal het moduleren oe-

richt zi jn op de JTB-opleidng en A-opleiding.
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BONDS COMMISSIE
BASKETBATTONTWI KKETI NG
In het najaar van 1992 heeft in de rayons een werving
plaatsgevonden voor ondersteuningsmedewerkers van de
NBB. Deze zgn. 'Verenigings Consulenten' zijn na een
korte instruktie door de NSF inzetbaar voor verenigingson-
dersteuning in de rayons. Vanaf maart 1993 zijn de ver-
enigingen geattendeerd op de mogelijkheid om gebruik te
maken van deze Verenigings Consulent bij de ontwikke-
ling van hun beleid. Na inventarisatie van de projektaan-
vragen in het najaar van 1 993 zullen vanafjanuari I 994 de
Verenigings Consulenten ingezeÍ worden bij de diverse
basketballvereningingen. De NSF zal in de beginfase nog
ondersteuning verlenen aan de verenigingsconsulenten bij
hun projektaanpak.

BONDS TNFORMATTE SYSTEEM (BrSl
In de meeste sportorganisatie ontbreekt het aan feitenma-
teriaal op basis waarvan er beleidsmatig gestuurd c.q. bU-
gestuurd kan worden. In het sportmarketing project werd
er op basis van een momentopname de stand van zaken op-
gemaakt in de Nederlandse Basketball Bond. Op basis van
de tot dan toe bekende gegevens werden er nieuwe lijnen
uitgestippeld naar de toekomst. Probleem is echter dat er
sprake was van een eenmalige exercitie.
BIS als afkorting van het Bonds Informatie Systeem impli-
ceefi een herhaling. Met die herhaling wordt aangegeven
dat het van belang is om met regelmaat de ontwikkelingen
in de NBB te volgen. Zonder een goede stand van zaken en
vergelijking met eerdere gegevens is het nauwelijks nodig
om de ontwikkelingen en trends in de bond te volgen. De
NBB moet tijdig kunnen signaleren waar enerzijds bij ver-
enigingen problemen dreigen te ontstaan en anderzijds
waar verenigingen het goed doen. Dergelijke informatie
kan eventueel gebruikt worden bij de uitvoering van Ver-
enigings Ondersteunings Projecten (VOP).

Werden in het marketingonderzoek ter inventarisatie apar-
te enquêtes verstuurd, in het BIS wordt uitgegaan van be-
staande gegevens. Het is niet de bedoeling dat verenigin-
gen weer apart gegevens door moeten geven. Wel kan het
noodzakelijk zijn dat er binnen de rayons een aantal aan-
vullende gegevens verzameld worden. In samenwerking
met rayon West wordt de praktische mogelijkheid van het
invoeren van een Bonds Informatie Svsteem setoetst.

HANDTEIDING SCHOOTSPORT
De BCB heeft intensief gewerkt aan de inventarisatie on-
derwerpen welke kunnen worden opgenomen in een brn-
nenkort samen te stellen 'Handleiding Schoolsport'.
lnhoudelijk zal de handleiding gericht zijn op:
- basketballstimulering via de scholen
- draaiboeken ter ondersteuning voor het organiseren van
scholencompetities/-toernooren
- samenstellen van een draaiboek voor en verslaglegging
van reeds uitgevoerde schoolsport kennismakingsprojek-
ten
- belangrijke adressen van bij schoolsport betrokken-orga-
nisaties in het kader van hulpverlening.

DRIE.TEGEN-DRI E SCHOOTBASKETBAIT:
SUCCES VERZEKERD
Maar l iefst 73 teams afkomstig van l2 basisscholen uit
Zeist en omgeving meldden zich22 en 23 december 1992
bij de sporthal Dijnselburg voor een nieuw initiatief van de
NBB:drie-tegen-drie basketbal l .  Op zes velden leerden
ruim vierhonderd kinderen in de leeftijd van zeven tot der-
tienjaar deze twee dagen hoe leuk het spellede basketball
kan zijn. NBB-medewerker Eef Halewijn:"Natuurlijk, de
bond kent al jaren het fenomeen mini-basketball voor deze
leeftijdsgroep, maar daar zie je soms dat door èn het grote
veld èn het feit dat ze met z'n tienen spelen een aantal es-
sentiële kenmerken van basketball voor hen verloren gaat:

OVEt.!EHTgQqR,SCE,ffi Ë).RGA.N|$ïE*PË;*ESI!!|f $GFIEl9ffi lB.ll-{S,EN

Cursusplooh Royon
Culemborg W
Eindhoven Z
Bismeer

Oosterhout
Ede
Den Haag \ry

Den Bosch Z

Sittard
Wilnis/A'dam NH
Den Helder NH

Wilnis/A'dam NH
Her-examens

ITB-cursus
deeln. gesl. herex. oÍgew. gestopt

1 1 t 2 2 1 2
2 2 1 6  l . l
2 2 1 6 l l
1 9 1 5 2 2

A-cursus
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1 4 1 3 l
l ó 1 4 2
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snelheid en veel scoren. Wat we met dit pilot-project wil-
len laten zien is dat je deze elementen weer terugkrijgt door
het spelletje toe te snijden op het kind. Door drie tegen drie
op een aangepast veld van negen bij vijftien te spelen en
een minimum aan spelregels te hanteren, onstaan er nogal
wat spelplezier verhogen effecten. Zo komt bijvoorbeeld
de snelheid weer terug in het spel, wordt automatisch ie-
dereen in het spel betrokken en wordt er aan de lopende
band gescoord. Daarnaast kunnen er door de grootte van
het team (drie spelers met één wissel of twee wisselspelers)
veel meer teams meedoen dan dat je een ploeg van acht
spelers hebt, hetgeen weer met zich meebrengt dat de kids
hier minstens acht wedstrijden spelen. Ideaal toch?"
Een nieuwe opzet van het mini-basketball dus? Halewijn:
"Neen, zeker niet, dat blijft gewoon vijf-tegen-vijf. Je moet
dit ook veel meer zien als een basis drie er voor het basket
ball gelegd wordt: opjonge leeftijd komen ze in contact
met een leuke sport. En leuk kan dan in de breedste zin des
woords gezien worden. Zo merk je bijvoorbeeld dat we'
hier ook onder de wedstrijden gewoon de muziek hebben
aanstaan, muziek die deze leeftijdgroep aanspreekt, dat
speaker Ruud Sparreboom er ook een hele show van
maakt, kortom, we proberen ze kennis te laten maken met
de basketballcultuur. En het werkt aan twee kanten: de ver-
eniging BZ'72, waarmee we dit evenement organiseren,
wordt op deze wijze actief betrokken bij het uitdragen van
hun sport . Zij leveren bijvoorbeeld de jury, de scheids-
rechters, ondersteunen straks ook in technische zin de
scholen en ga zo maar door."

En de deelnemers? Zij vinden het allemaal prachtig. Er
wordt gehold, gedribbeld en vooral gescoord. Opvallend:
geen onvertogen woord tegen de kersverse scheidsrech-
ters, kijken welke kant deze opwijst en zo snel mogelijk
weer verder. Basketball in zijn ultieme basis-uitvoering,
met een Huffy-basketballinstallatie als beloning voor de
school die over alle poules heen de beste resultaten ge-
boekt heeft. De toekomst? Halewijn:" Wat wij graag zou-
den willen is dit model op grote schaal over de Nederland-
se basisscholen verspreiden, zodat zoveel mogeli jk
kinderen op deze wijze kunnen ervaren hoe leuk basketball
kan zijn.

NBB PARTICIPEERT IN
SPORTVOORTIC HTI NG BASISON DERWIJS
Op uitnodiging van de Nederlandse Sporr Fedelatie (NSF)
participeert de NBB (Herman Groels) in een initiatief om
tot een sportvoorlichtingsprogramma te komen, gericht op
het basisonderwijs. Ter voorbereiding van dit projekt zijn

een aatal leermaterialen ontwikkeld. Deze worden gebruikt
bij de uitvoering van het project op de basisschool. Aan het
project is een haalbaarheidsstudie van het Didactisch Ser-
vice Team (D.S.T.) voorafgegaan. Het D.S.T. is een gere-
nommeerd adviesbureau voor communicatie met het on-
derwijs.
Doel van het project is het verbeteren van de mogelijkhe-
den tot sportkennismaking voor kinderen in de bovenbouw
en met name de leerlingen van de achtste groep, van het
basisonderwijs. Deze doelgroep is ontvankelijk voor spor-
tonderwijs, kan persoonlijke keuzes maken, is omvangrijk
en betrekkelijk homogeen.
De leerling maakt zelf een voorselectie uit het uitgebreide
en gevarieerde aabod van sporten. Dit is het eerst stadlum
van de leerweg in het onderwls, ondersteund door sport-
voorlichtingsmaterialen. Door de gekozen spor(en) te be-
oefenen beoordeelt de leerling zelf of de voorselectie de
juiste keuze(n) bevatte. Dit is het tweede stadium van de
leerweg, die grotendeels buiten het onderwijs zal plaats-
vinden binnen de sportvereniging.
Pas na ondervinding van wat de sport te bieden heeft, kiest
de leerljng zelf eventueel definitief voor een sport. Een
bewuste en overwogen keus, met een grotere kans op suc-
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ces en duurzame deelname. Het gedegen opgezette project
heeft afgelopen seizoen helaas (nog) niet aan de hoogge-
spannen verwachtingen voldaan. De NBB heeft geïnteres-
seerde leerlingen een informatiepakket toegezonden en
hen doorverwezennaar verenigingen in hun regio.

OFFICIEUS NK MINI.BASKETBATI
Onder auspiciën van de BCB vond d.d. 26 juni 1993 te
Soest het eerste (ofÍïcieuse) NK Mini-basketball toemooi
plaats. De organisatie van dit experiment was in handen
van de plaatsel i jke vereniging The Red Stars. In nauw
overleg tussen NBB en organisatie werd in een zeer korte
tijd een model wedstrijdreglement en schema vastgesteld.
Op een enkele uitzondering werd deelgenomen door de 2
sterke jongens- meisjesteams uit de rayons.

Deelnemende longens-teoms:
Noord: Belial (Surhuisterveen), Mustangs (Emmen)

Oost: Red Giants (Meppel), S.V.Z.W. (Wierden)

Noord Holland: Racing Amsterdam (Amsterdam), BV
Commodore (Den Helder).
West: Binnenland (Barendrecht), Wijnand Shooters (Bun-

schoten)
Zuid: Selex BSW (Weert), Marathon (Vlissingen)

Deelnemende meisies-teoms:
Noord: Mustangs Emmen
Oost: KBS Orca's (Urk), Uitsmijters (Almelo),
Noord Holland: Amiga (Den Helder), 3-ES Piranhas (Am-

stelveen)
West:Red Stars (Soest), BV Leiderdorp (Leiderdorp)

Zuid: BV Schijndel, Marathon (Vlissingen)

Kampioen bij de meisjes: BV Leiderdorp
Karnpioen bij de jongens: Wijnand Shooters

Na evaluatie van dit geslaagde evenement zal de BCB het
produkt NK-Mini-Basketball overdragen aan de Liga's rn
het kader van het Nationaal Jeugd Plan. Unanieme mening
na aÍ1oop van zowel spelers, coaches, bestuurders, offlcials
en belangstellenden: doorgaan in de vorm van een offici-
eel Nederlands Kampioenschap.

WERKGROEP MINI'S
In het najaar van 1993 zal er een landeli jke werkgroep
mini 's worden opgericht met de taak:
* te inventariseren welke uitvoeringsvormen van het nrini

basketbal l  binnen de NBB plaatsvinden (cl inics, toer-
nooien, jamborees, wedstrijden etc.),

' r '  een handleiding samen te stel len voor begeleiders, t lai-
ner.

' !  her- invoeren van de MBT (Mini-Basketbal l-Trainer')

cursus.

BONDS REGI.EMENTS COMMISSIE
In de verslagperiode heeft de Reglementscommissie haar
activiteiten hervat, nadat een korte pauze was ontstaan
door het wegvallen van de voorzitter Jan Chris Herweijer
i.v.m zijn voorzitterschap van de Topsport Liga. De Com-
missie ziet een grote hoeveelheid op zich afkomen. Het
project herziening wedstrijdreglement, de doorwerking
van het Nationaal Jeugdplan en het aangenomen Topsport
Plan zullen grote inspannen vergen van de Commissie.
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Sportieve resultqten

= INTERLANDS =
NATIONMT HERENTEAM
Verklaring voor de afkorting:

04-11-1992 Ol Hagen (D)
I  l - l  1 -1992 EKKW Queregnon (B)
l4-l l-1992 EKKW Amsterdam
l8-11-1992 EKKW Den Bosch
I l-05-1993 Oefen Den Bosch
12-05 1993 Oefen Den Bosch
02-06-1993 FIC Milaan (l)
03-0ó-1993 FIC Milaan (l)
04-0ó-1993 FIC Milaan (l)
l0-06-1993 Oefen Haarlem
22-06-1993 EKKW Wenen (A)
23-06-1993 EKKW Wenen (A)
25-06-1993 EKKW Wenen (A)
26 06-1993 EKKW Wenen (A)
21 06-1993 EKKW Wenen (A)

NATIONAAT DAMESTEAM
Verklaring van de afkorting:
I = Interland; OI = OeÍèninterland; Oefen = Oefenwedstriid: 3LT = 3-Landentoernooi; FIT
= Festo Intemationaal Toernooi:

NAÏIONAAL MEISJES JUNIORENTEAM
Verklaring van de aÍkorting:

OI= Oefeninterland: Oefen = Oefenwedsrijd; EKKW = Kwalificatie voor een Europees ITI = Intemationaal Toemooi Ibbenbiiren; ITR = Intemationaal Toernooi de Rijp.
Kampioenschap. FIC = Footlocker Intercontinental Cup.

10-04-1993 ITI Ibbenbtiren (D) Nederland -Ag. Prievidze 35 I I
l0-04-1993 ITI Ibbenbiiren (D) Nederland -Lokomotive Riga 37 24
10-04-1993 ITI Ibbenbiiren (D) Nederland -BC Dorsten 61 26
I 1-04 1993 ITI Ibbenbiiren (D) Nederland -TB Kiel 37 26
ll-04-1993 ITI Ibbenbiiren (D) Nederiand -Osnabriicker SC 44 - 36
I l-04-1993 ITI Ibbenbiiren (D) Nederland -Jugla Riga 38 - 3l
12-04-1993 ITI Ibbenbiiren (D) Nederland -Canadian All Star 29 - 43
12-04-1993 ITI lbbenbiiren (D) Nederland -Bayer Leverkusen 23 - 36
19-05 1993 ITR DeRrjp Nederland -DAS 61 - 35
19 05-1993 ITR De Rijp Nederland -Frontier All Stars 68 39
20-05-1993 ITR De Rrjp Nederland -Cassovia Kosice 52 43
20-05 1993 ITR De Rrjp Nederland -Landslake Lions 11 11
21 05 1993 ITR De Rijp Nederland -BV Amiga 57 53

NAÏIONAAL JONGENS KADETTENTEAM
geen wedstrijden gespeeld.

NATIONAAT MEISJES KADETTENTEAM
Verklaring van de aÍkorting:
ITB = Intemationaal Toemooi Bertrange (Lux), ITJ = Internationaal Toernooi Jumpers.

Duitsland -Nederland 97 - 92
Belgie -Nederland 70 54
Nederland -Tsjechoslowakije 97 - 91
Nederland -Turkije 84 - 85
Nederland -Pepsi Legends 139 - 138
Nederland -Pespi Legends 128 -142

Nederland -ltalië 6l - 72
Nederland -N.l.T. 83 - 84
Nederland -Duitsland 68 - 84
Nederland -UBA USA 65 90
Nederland -Litouwen 85 - 93
Nederland -Schotland I 13 - 69
Nederland -IJsland, 87 - 78
Nederland -Oostenrijk, 93 - 72
Nederland -Urkaihe, 66 - 92

Nederland -lsraë], 53 - 47
Nederfand -Nika, 35 - 42
Lisse -Nederland, 42 - 50
Nederland -lsraëI, 48 - 49
België -Nederland, 5l - 59
België -Nederland, 54- 64
Nederfand -België, 64- 48
Nederland -lerland, 96- 32
Engeland -Nederland, 68 - 43
Nederland -lerland, 85 - 62
Engeland -Nederland, 67 - 73
Nederland -Duitsland, 49 - 57
Nederland -Duitsland, 59 - 50
Nederland -Duitsland, 67 - 49

Bertrange (L) Nederland -Neufchateau, 78
Bertrange (L) Nederland -Luxemburg, 66
Bertrange (L) Nederland -SSC Bedin, 52
Den Haag Nederland -3-ES Piranhas, 40
Den Haag Nederland -Antweryen, 47
Den Haag Nederland -OSG, 52
Den Haag Nederland -3-ES Pirhanes 45
Den Haag Nederland -Antwerpen 48

26 lZ-1993 FIT Lisse
27 12 1993 FIT Lisse
27-12-1993 FIT Lisse
3 I - l2- 1993 Oefen Haarlem
08-05-1993 OI Tongeren (B)
09-05-1993 OI Tongeren (B)
I I-05-1993 Oefen Den Bosch
28-05-1993 3LT Ware (Eng)
29-05- lqq3 .1LT Ware  {Eng)
30-05- lC9 l  3LT Ware  rEngr
10-05.1q93 ILT Ware  tEngr
04-06-1993 I Enschede
05-06-1993 I Hengelo
0ó-06-1993 I Oldenzaal

r  8-08-1992 WDT
r8-08-1992 WDT
l9-08-1992 WDT
20-08-t992 WDT
20-08-1993 Oefen
21-08-1992 WDT
2l-08-1992 Oefen
30-12-1992 Oefen
27-02-1993 IDT
2't-02-1993 rDT
28-02-1993 rDT
28-02,1993 rDT
10-04-1993 rrF
10-04 1993 rrF
10-04-1993 rTF
r t-04-1993 ITF
I l-04-1993 ITF
12,04-1993 ITF
12,05 t993 0r
l 1-06-r993 FTR
r r-0ó-t993 FTR
t2-06-1993 F',TR
t2-06-1993 FTR
l3-06-t993 FTR

Almelo Nederland
Almelo Nederland
Almelo Nederland
Almelo Nederland
Hellendoorn Nederland
Almelo Nederland
Haaksbergen Nederland
Haarlem Nederland
Den Bosch Nederland
Den Bosch Nederland
Den Bosch Nederland
Den Bosch Nederland
L'Essonne(F) Nederland
L'Essonne (F) Nededand
L'Essonne(F) Nederland
L'Essonne(F) Nederland
L'Essonne(F) Nederland
L'Essonne(F) Nederland
Den Bosch Nederland
Rijen Nederland
Rijen Nederland
Rijen Nederland
Rijen Nederland
Rijen Nederland

Uitsmijters, 129 - 6l
BV Commodore, 90 - 91
Eltizur Select 100 - 92
East London Royal 12 - 98
Risne Stars, 59 - 52

-Texim Tonego, I l6 - 83
-Texim Tonego, l l2 - 65
-St .  Mary 's  Co l l .  63  -  6 l
-Zalgiris Kaunas 65 ' 15
-Zwitserland, 88 39
-Wisla Krakov 86 - 5l
- USK Praak 60 - 16
-Antibes 36- 39
-Ukraïne 4l - 39
-Zllina 42 - 34
-lle de France 34 - 50
-Livomo 53 40
-Kaunas 61 - 67
-Be lg ië  52-  42
-Litouwen ó8 - 82
-Goba 105 -  56
-Foot Locker Lions 60 - 83
-AA Flyers 82 - 73
-Goba 83 - 55

20-02-1993 rrB
20,02 1993 rrB
2t-02-1993 rrB
l0-04-r993 rrJ
l0-04-1993 rrJ
l0-04-1993 rTJ
I l-04-1993 rrJ
I l-04-1993 rrJ

t2-08-1993 0l
t3-08-1993 0r
t4-08-1993 0r
2l -08,1993 rrK
22-08 t993 ITK
23-08-1993 ITK
23-08-1993 ITK
04-09-t992 0S
05-09,1992 0S
06 09-t992 0S
07-09-t992 0S
09-09-1992 ()S
l0-09-t992 0s
I  r -09-1992 0S
l3-09-1992 0S
27-06-t993 WK

Nederland - Frankrijk,
Nederland - Frankrijk,
Nederland - Frankrijk.
Nederland - Australië,
Nederland Duitsland,
Nederland - Engeland,
Nederland - Canada,
Nederland - lsraëI,
Nederland Zweden,
Nederland - Frankrijk,
Nederland - Duitsland,
Nederland - Australië,
Nederland - Spanje,
Nederland - Duitsland,
Nederland - USA,
Nederland Oostenrijk,

57
53
55
LO

3+

3 l
2 l

NATIONAAT JONGENS JUNIORENTEAM
Verklaring van de aÍïortingen:
OI = Oefen Interland; Oetèn = Oefenwedstrijd; EK = Europees Kampioenschap; WDT =
White Diamond Toernooi: IDT = Internationaal Duke-town Toernooi: FTR = Flvers Toer-
nooi Riien: Internationaal Toernooi Frankriik:

NAÏIONAAI JONGENS PASSERETTENTEAM

NAÏIONAAI MEISJES PASSERELTENTEAM
Het Nationaal Passerellenteam 1992 heeft van I juli 1992 tot I januari 1993 aan de volgende
aktiviteiten deelgenomen:

19-09-1992 en 20-09- 1992: Trainingsstage en toernooi te Vlissingen
28-ll-1992: Trainingsstage Alphen a/d Rrjn.
Oefenwedstrijd: Nederland - Noord Holland Passerellenteam, 105- 69.
Het Nationaal Passerellenteam 1993 heeft van I januari I 993 tot I juli 1993 aan de volgende
aktiviteiten deelgenomen:
28-03-1993 en 04-04- I 993 Traininssstase te Soest
14-04-1993 Toemooi te Utrecht: Nederland -Engeland B (mkad) 3l

Nederland -Engeland A (mkad) 36
08-05-1993 Trainingsstage Landsmeer: Nederland -OSG (mkad), 43

Nederland -OSG (mjun), 33

NATIONAAT ROLSÏOELBASKETBALL HERENTEAM
Verklaring van de aÍkortingen:
Oefen = Oefenwedstriid; OI = Oefen Interland; ITK = Internationaal Toernooi Kudelstaart
OS = Olympische Spelen; WK = Wereldkampioenschap.

l 9

I O
40

Montpell ier
Montpell ier
Montpell ier
Kudelstaart
Kudelstaart
Kudelstaart
Kudelstaart
Badalona (S)
Badalona (S)
Badalona (S)
Badalona (S)
Badalona (S)
Badalona (S)
Badalona (S)
Badalona (S)
Berli jn (D)

57 59
50 -  56
13 -  69
12 -  48
49 -  39
56 50
42 -  41
1 t  -  3 6
4',7 - 46
5 5 -  4 1
57 46
7 9 -  6 l
59 53
6 t -  3 2
3 6 -  3 9
66 -  28
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LZrytfz
28-06-1993 WK
29-06-1993 WK
30-06- r993 WK

BerJijn (D)
BeÍli jn (D)
Berli jn (D)

04-09- 1992
06-09- l 992
08-09- l 992
I  I -09-1992
I 3-09- I 992
2'7 -06-t993
28-0ó- I 993
29-06-t993
30-06- I 993

NATIONML ROTSTOETBASKETBATL DAMESTEAM
Verklaring van de afkofiingen:
Oefen = Oefenwedstri jd; OI = OeÍèn Interland; OS = Olympische Spelen; WK = Wereld-
kamoioenscahn.

Nederland Spanje, 59 - 46
Nederland Tsjechië, I l0 - 16
Nederland - Groot-Brirtanië 65 - 52

Badalona (S) Nederland
Badalona (S) Nederland
Badalona (S) Nederland
Badalona (S) Nederland
Badalona (S) Nederland
Berlijn (D) Nederland
Berlijn (D) Nederland
Berli jn (D) Nederland
Berlijn (D) Nederland

-Japan 5 l  -  38
-Frankrijk ;15 - ?8
-usA 32 -  39
-Canada 43 - 4ó
-Australië 4? - 33
-Groot-Brittaniê 57 - 3l
' l s raë l  '71  -  12
Spanje 51 - 12
Duitsland 47 - 3'7

OS
OS
OS
OS
OS
WK
WK
WK
WK

Canoe Jeans EBBC - BV Commodore
.24 aprí l  1993
Canoe Jeans EBBC - BV Commodore

Finole 25 opri l t /m ó mei 1993
Canoe Jeans EBBC - Selex BSW
Selex BSW - Canoe Jeans EBBC
Canoe Jeans EBBC - Selex BSW
Selex BSW - Canoe Jeans EBBC
Canoe Jeans EBBC - Selex BSW
Selex BSW - Canoe Jeans EBBC

DAMES EREDIVISIE
Elite A

l. Texim Tonego
2. BV Amiga
3. Byte/BVG
,1. DVZlGrasshoppers
5. Luba/RZ
6. Festo/BVV

Elite B
l .  BV L isse
2.  MSV
3.  B .C.A. '60
4. Graydon Canadians

PIAY-OFIS
Finole
.0-l upril 199-l
Tex im Tonego -  BV Arn ig l
.08 apri l  1993
BV Amig l  -  Tex i rn  Toncgt r

HEREN PROMOTIEDIVISIE
l .  Akrides 2
2. Goba
3. BC Verkerk
4. BC Leiden
5. Festo/BVV
6. Synproda/Wyba
7. Molen WSC
8. PSV/Almonte
9.  OSG

10.  Se lex  BSW 2
I  l .  BC V i r tus
12. Racing Beverwijk

gestaakt

1 5 -  6 9
28 42
28 40
28 38
28 34
28 24
28 20
2 8  l 8
2 8 8

9 3 -  7 5
9 5 -  8 6
8 4 -  7 3
9 0 -  8 8
8 6 -  7 4
6 9 -  9 6

28 52
28 16
28 36
28 28
28 26
28 24

Kampioen van Nederland: Canoe Jeans EBBC Den Bosch

100 -

'71 -
9 2 -
1 l  -

9 6 -

80

91
11
14

l 0 l

8 l  ,  6 6
8 6 -  6 9

8 0  -  7 l
8 0 -  t ]

7 3 -  7 2
8 7 -  8 4
7t - 6-5

30 26
30 24
30 22
30 I96 11

t 0 4  -  8 7

1 0 -  8 2
8 9 -  8 7

t I2  -  90

8 l  -  1 3
9 2  -  U l

7 1 -  6 8
l l 0  -  9 2

50

5 l

5.1

4 a

Kampioen van Nederland: Texim Tonego Haaksbergen

28 50
28 42
28 38
28 36
28 32
28  32
28 32
28 26
28 24
28 22
28 20
2 8  1 8

= COMPETITIE EINDSTANDEN =
HEREN EREDIVISIE

l. Canoe Jeans EBBC
2. BV Commodore
3. Graydon Canadians
4. Selex/BSW
5. VGNN/Donar
6. Akrides
7. Red Giants
8. De Schiestreek

PIÁY-OFFS
Eersle ronde
.29 maart 1993
VGNN Donar - De Schiestreek
. 30 maart 1993
Canoe Jeans EBBC - Selex BSW
BV Commodore - Graydon Canadians
Akrides - Red Giants
.31  maar t  1993
De Schiestreek - VGNN Donar
'01 apri l  199-l
Selex BSW - Canoe Jeans EBBC
Graydon Canadians - BV Commodore
Red Giants - Akrides

Tweede ronde
.05 apri l  1993
Graydon Canadians - Red Giants
.06 apri l  1993
Canoe Jeans EBBC - VGNN Donar
.08 upri l  1993
Red Giants - Graydon Canadians
VGNN Donar'- Canoe Jeans EBBC
. l0 apríl 1993
Canoe Jeans EBBC - VGNN Donar

Holve Íinole ronde
. l3 april 1993
Graydon Canadians - Selex BSW
Canoe Jeans EBBC - BV Commodore
. l5 april 1993
Selex BSW - Graydon Canadians
BV Commodore - Canoe Jeans EBBC
. l7 april 1993
Graydon Canadians - Selex BSW
Canoe Jeans EBBC - BV Commodore
.20 aprí l  1993
Selex BSW - Graydon Canadians
BV Commodore - Canoe Jeans EBBC
.22 upri l  1993
Graydon Canadians - Selex BSW 12 74



13. Blue Herons
14. Celeritas '65

15. Basketiers'71
16. BC Kimbria

DAMES PROMOTIEDIVISIE
l. Amstelhaag/Lions
2. OSG
3.  F lash '82
4. Luba/RZ
5. KBS/Orca's
6. Jolly Jumpers
7. BaylorAVildcats
8. Akrides

HEREN EERSTE DIVISIE A
1. Early Bird
2. Byte BVG
3. Texim Tonego
4. Baylor Wildcats
5. KBS/Orca's
6. De Groene Uilen
7. D.B.V. Aniba
8. Jolly Jumpers

HEREN EERSTE DIVISIE B
1. Dunckers
2. 3-ES Piranhas
3. AMVJ-Amsterdam
4. Binnenland
5. BV Lisse
6. Rotterdam Zuid
7 .  F lash '82
8. Windmil ls

DAMES EERSTE DIVISIE A
l .
2.
3 .
4.
5 .
6.
1 .
8.

Hoofddorp
Texim Tonego
Celeri tas'65
DAS
OSG
B.V. Aris
Cangeroes
KSH Sec. Dribble

DAMES EERSTE DIVISIE B
l .  Deca Eagles
2. BC Verkerk
3. PSV/Almonte
4. De Schiestreek
5. Molen WSC
6. Blue Stars
7. BC Virtus
8. Festo BVV

JONGENS JUNIOREN EREDIVISIE
1. BV Commodore
2. Goba
3. Akrides
4. Byte/BVG
5. 3-ES Piranhas
6. Texim Tonego
7. PSV Almonte

DAS
OSG
Baylor Wildcats
BV Leiderdory
New Stars
Graydon Canadians
Risne Stars

EI N DSTAN DEN ROTSTOETBASKETBATL
Eredivisie mel punbn

1 BC Verkerk
2. Antilope
3.  LS.A.
4. RBV Aalsmeer
5. Arrows'81
6. IJmondrollers

Promotieklosse mel punten
l. Antilope
2. E.R.B.
3. Hurricanes
4. D.B.V. Rowic
5.  D.O.V.

Eersie Divisie A met punten
1. L'dory/K'leon C.
2. Peperbus
3.  G.S.V.A.
4.  Basket iers '71

Eerste Divisie B met puntren
l. Arrows'81
2. Redeoss
3.  S.V.G.
4. L'dorp/K'Leon

Promotieklosse zonder punbn
1. Hurricanes
2.. Grave
3.  E.R.B.
4. Anows'S1
5. D.B.V. Rowic
6. B.V. Assist

Eerste Divisie A zonder punbn
1. Peperbus
2. L'dorp/K'Leon
3.  G.S.V.A.
4. RBV Aalsmeer
5. Basketiers'71

Eerste Divisie B zonder punl,en
l. Anti lope
2.  S.V.G.
3. Animo
4. Redeoss
5. L'dorp/K'Leon

ïweede Divisie
1. I.S.V. Hengelo
2. Devedo
3. Bladel
4. Grave
5. Antlope

28 16
28  16
28 16

teruggetrokken

26 22
26 22
26  l 8
2 6  l 8
26  16
26 14
2 6 8

8  1 6
8 1 0
8 6
8 4
8 4

l 0  t 8
l 0  1 4
9 1 0
9 6
9 4
9 4

28
28
28
28
28
28
28
28

ó.
o

10.
1 1 .
12.
1 3 .
t4.

38
26
22
20
4
2

28 42
28 40
28 30
28 28
28 28
28 24
28 22
28  10

8  1 6
'7 10
8 4
9 2

'7 14
8  l 0
8 6
1 0

t 4
1 2
o
4
0

1 4
1 0
8
4
0

20
l 8
t 2
8
2

8
7
7
6
8

'1

7
7
8
7

28 48
28 40
28 34
28 30
28 24
28 24
28  14
2 8 6

26 48
26 38
26 38
26 34
26 32
26 32
26 22

1 9
1 9
t 9
1 8
l9
1 8

28 52
28 36
28 34
28 28
28 26
28 20
28  18
2 8 8

28 50
28 38
27 32
27 28
28 28
28 26
28  12
2 8 8

50
34
28
28
28
26
r 8
1 0

l 2
t 2
12
12
l 2
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Derde Divisie A
1 .  V . I .O .S . ' 82
2.  I .S,A.
3. RBV Aalsmeer
4. I.S.V. Hengelo
5.  G.S.V.A.

Derde Divisie B
l. JBC/Noorderhaven
2. De Steenen Dijck
3. IJmondrollers
4. Springers
5 .  V . r .O .S . ' 82

Derde Divisie C
l .  S.V.  Al l -Round
2.  Anows'81
3 ,  R .B .V .M.
4. B.C. Braggarts
5.  E.R.B.

Meisies:
l .  Noord-Hollancl
2. West
3. Noord
4 . Z u i d
5. Oost

Jongens:
l .  Noord-Holland
2. West
3 .  Zu i<)
4. Noord
-5. Oost

Jongens:
l .  Noord-Holland
2. Zuid
3. Oost
-1. West
.5. Noord

NATIONATE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN
Rayon Passerel len Selectie-teams Kanrpioenschappen. 28
en 29 decerlber 1992te Bloemendaal:

Jongens:
l. BV Commodore, Den Helder
2. BV Mil lwings, Winschoten
3. BV Leiderdorp, Leiderdorp
4. Basketiers' 7 I, Zevenaar
-5. Marathon, Vlissingen

OfÍ lcieus Open Nederlands Kampioenschap voor Mini 's,
zaterdag 26juni 1993 te Soest:
Jongens:
l .  Wijnand Shooters, Spakenburg
2. Binnenland, Barendrecht
3. BV Commodore, Den Helder
4. Red Giants, Meppel

Meisies:
l .  BV Leiderdorp
2. BV Amiga, Den Helder
3. Red Stars, Soest
4. Malathon, Vl issingen

De wedstr i jden om het Kampioenschap van Nederland
Meisjes Junioren zi. jn gespeeld op 8 mei te E,indhoven en
l5 rnei te Rotterdam.
Jongens:
l .  Wijnand Shootcrs, Spakenburg
2. Onze Gezellen. Haar' lem
3. Veth Unlimited. Elst
4. VGNN/Donar'. Croningen
5. Arnold van Loon/Flycrs, Waddinxveen

Meisies:
l .  BV Amiga, Den Helder'
2. DVZ Grasshoppers. Katwijk
3. KBS/Orca's, Ulk
-1. PSV/Almonte. Eindhoven
5. Byte/BVG. Groningen

RESULTATEN BEKERFINATES
Uitslogen Finoles
HEREN
26-03-1993 Selex/BSW - Canoe Jeans/EBBC 83-80
29-03- I  99-l  Canoe Jeans/EBBC - Selex/BSW | 0l -82
Op doe lsa ldo  werd  Canoe Jeans /EBBC bekerwinnaar
1 992- 1 993 en vclweli i  hicrnrce het recht op inschri lving in
de ELrropa Cup I l .

DAMES
l7 apri l  |99.i
BV Arriga - Festo BVV, 60-54. BV Amiga verwerÍt  hier-
nree het recht op inschl i jving in de Europa Cup II  voor
dames.

ROISÏOELBASKEÏBAIL
l0 upril 1993
Ant i lope  -  I .S .A. ,  4 -5-  47 .

JONGENS JUNIOREN
20 ttunrt 199.1
Akrides - BV Corrnrodole. 87-78.

MEISJES JUNIOREN
20 tnuart 199-l
BV Amiga - 3-ES Piranhas, 9-5-20.

t 2  22
l l  l 0
i l l 0
t 2  l 0
1 2 6

t 2  2 0
t 2  1 8
t 2  t 2
t 2  l 0
t 2 0

t 2  1 8
1 2  l 8
t 2  t 2
1 2 8
f f À

Passerel len Club Kampioenschappen. l5 mei 1993 te En-
schede.
Jongens:
l .  BV Cornrnodore. Den Hclder
2. BV Leiderdorp. Leiderdorp
3. Marathon. Vl issingen
4. Basketiers. Zevenaar
-5. Jahn l l ,  Stadskanaal
Meisies:
L BV Leiderdorp, Leiderdorp
2. Landslake Lions, Landsmeer
3 .  A .T .C. '6 -5 ,  Henge lo
4 ,  S ,V.H. .
5. Jahn I l ,  Stadskanaal

Rayon Kadetten Selectie-teams Kitrnpioenschappcn, 2o cn
2l mei 1993 te Haren
Meisies:
l .  Noord-Ho l land
2. West
3. Noord
.1. Oost
5 .  Z u i d

Kadetten Club Karrpioenschlppen, 29 niei 1993 te Haar-
lem.
Meisles:
l .  3-ES Piranhas. Amstelveen
2.  BC V l iss ingen,  V l i ss ingen
3. BZ"72.Zeist
4. HSV Basketbal l ,  Haren
5. Second Dribble, Hardenberg
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RESUTTAÏEN EUROPACUP
Europese. Clubkompioenschoppen heren
Voorronden:
CSKA Moskou - BV Commodore,
BV Commodore - CSKA Moskou,

Europese Cup voor clubteqms (ECGMI
Voorronden:
Pro Specs EBBC - Brno (Tsj)
Pro Specs EBBC - Brno,(Tsj)
Stroitel (Rusl) - Pro Specs
Pro Specs - Stroitel (Rusl)
EBBC Den Bosch - CB Zaragoza
CBZaragoza - EBBC Den Bosch

(ECM)

95
-74

94
79

tO l  -  73
8 8 -  6 2
9 r  -  1 0 1
95  -  8 r
79 - '73

9 5 -  8 8

t5/t2/92 ECGM
r6/t2t92 ECK
0s/01/93 ECK
06/01t93 ECK
03/02t93 ECLR
24/02t93 ECLR
25t02t93 I]CF
2l-27/06193 HEKKR

Nicol Wetzels
t0/09t92 ECM
tzt09t92 ECM
30t09t92 ECK
( I t )
0Ut0/92 ECM
06/0t/93 ECLR

Michel Zegwoord
t7t09t92 ECM
07^0t92 ECLR
08^0t92 ECM
ni l l /92 H.EKHF
02/t2t92 ECLR
03il2t92 ECM
r3/01/93 ECK
t4t0u93 ECM
02t02t93 ECLR
24t03t93 ECK
08- 13/06/93 D.EKF

COMMISSARISSEN
Cor Onrust
09to9t92 ECGM
t0to9t9? ECGM
06^0t92 ECGM
05^U92 ECM
03t02t93 ECK
25/02t93 ECM

Piet leegwofrer
o8^0t92 ECM
0s^U92 ECM
t4^U92 HEKHF
t6/ t2/92 ECM
t4t0l/93 ECM
ilt02/93 ECM
23t02t93 ECGM
25t02/93 ECM
r l/03/93 ECM
2215 4/1/93 HEKF

ZaragozaZaragoza (Sp) - Smelt Olinpija Ljubljana (Slo)
Alava (Sp) Alava Taugres - Olyp. d'Antibes (Fr)
Charleroi Spirou Charleroi - KK Zagreb (Kro)

Oostende Sunair BC (B) - S.C. Panionios (Gr)
Valenciennes US Valenciennes - AO SpoÍing (Gr)
Parnra Basket Parma Primizie - AS Vicenza (lt)
Como SFT Como - Challes-les-Eaux (Fr)
Wenen Heren EK Kwalif icatie Ronde

Leverkusen IpÍottabandalag (Fin) Bayer Leverkusen (D)
LeverkusenBayerLeverkusen Iprottabandalag
Steinsel (Lux) Amicale Steinsel (L) - Shampoo Clear Cantu

Warken (Lux) Etzella Enelbriick (L) - BCSS Namur (Fr)
Valenciennes US Valenciennes (F'r) - AS lachen (tsr)

Kingston Guildford Kings (Eng) - BC Talev Talinn (Est)
Tessenderlo EOS Diest (B) - Sparta Benrange (L)
Mechelen Maes Pils (B) - Hapoel Tel Aviv (lsr)
Manchester Engeland - GOS
Pescara Scuola Pitagora Baskel í I l  ) - Basket Aslarai Mirande
Treviso Benetton SpoÍsystem - Estud. Argentaria (Sp)
Milaan Pall.Phil ips Match Line (I0 - BCM Cravelines (Fr)
Bologne Virtus Pall.Knoff (lt) - Cibona (Kro)
Ljubljana KK Smelt Olimpija (Slo) - CB Zaragoza (Sp)
Lliria CB Dorna Godella (Sp) Challes-les-Eaux (Fr)
Perugia EK Finale Dames

Den Bosch BVC Brno (Slow) - Canoe J/EBBC
Den Bosch Canoe J/EBBC - BVC Brno
Den Bosch Canoe J/EBBC - Stroitel Samara (Rus)
Madrid Estud. Argentaria (Sp) - Vrai Pau Orthez (Fr)
Barcelona FC Barcelona - KK Zagreb (Kro)
Leverkusen TSV Bayer Leverkusen - Estud.Argentaria (Sp)

Limoges Limoges (FO - Cuildford Kings (Eng)
Badalona Joventut Badalona Cibona Zagreb (Kro)
Stockholm Zweden - Griekenland
Orthez Vrai Pau Orthez - BC Zadar (Kro)
Mechelen Maes Pils - Vrai Pau Orthez
Tel Aviv Maccabi Elite - Scavolini Basket Pesaro
Saloniki Sato Aris BC - CB Zaragoza
Saloniki Paok Interamerican - Cibona Zagreb
Orthez Vrai Pau Orthez - Paok lntcramerican
Berl4n EK Finale Heren

= NOMINATIES FIBA-SCHEIDSRECHTERS =
= EN COMMISSARISSEN 1992-1 993 =

Verklaring van de gebruikte aÍïortingen: ECM=Europees Kampioenschap voor heren club-
teams:  ECOM=Europese Cup voor  heren  c lub teams:  ECK=Radivo j  Korac  Cup l
ECF=Europees Kampioenschap vtxrr dames clubteamst ECLR=Liliana Ronchetti Cup voor
dames;  DEKKR=Dames EK Kwal i f i ka t ie  Ronde;  H.EKHF=EK Ha lve  F ina le  Herent
D.EKF=Finale EK Dames: HEKKR=Heren EK Kwalif lkatie Rondel JKEKK=Jonsens Kadet-
ten EK Kwalif ikatieronde: HEKF=Heren EK Finale

SCHEIDSRECHÏERS
Henk von Ek
28/09192 ECGM Dudelangc Dudelange (Lux) - Pitch Cholet (Fr)
30/09192 I1CLR Bertrange Sparta Berlrange - EOS Diest (B)
l4-16105193 DEKKR Aarhus (Den) EK Kwalif ikatieronde Danres

Hons Ennik
08109/92 ECGM Gent Bobcat Gent - Nasa Genclic Izmit (Tur)

10109192 ECF Namen BCSS Namur - Bell inzona Basket (Zwi)

07110192 ECK Ludwigsburg BG StuttgaÍt - Lyon Cro Jet (Fr)

08110/92 ECGM ZaragozaZaragoza - Elès Pilsen lstanbul (Bul)

09112/92 ECK Barcelona FC Barcelona - Iraklis Saloniki (Gr)

0ó/01/93 ECK Leon (Sp) CB Elosua Leon - Pall.Phil ips Milaan
26/01/93 ECGM Cholet Pitsch Cholet Basket - IPS Budivelnik Kiev (Oek)

21101193 ECLR Mirande Basket Astarac Mirande - Basket Parma Primizie (It)

18102193 ECF Challes-les-Eaux Challes-les-Eaux - CB Dorna Godella (It)

Sonder Foossen
29109/92 ECK Barcelona CSU Balanta (Roe) - FC Barcelona
0ll l0l92 ECK Barcelona FC Barcelona - CSU Balanta
28i04-02/5/92 JKEKK Amiens EK Kwalif ikatietoernooiJongens Kadetten

Bod v.d. GrooÍ
15109/92 ECK Charleroi Spirou Charleroi - Estrelas Lisbonne (Por)
16!09192 ECM Mechelen Maes Pils - Scania Sodertalje (Zwe)
07110192 ECLR Pescara Scuola Pitagora Basket wuppertal (D)

08110/92 ECM Pesaro Scavolini Basket (lt) PCS Slask Wroclaw (P)
28110/92 ECK Cravelines Gravelines (Fr) - AEK Athene
l4ll l /92 HEKHF Hagen Duitsland - Polen
25111192 ECK Rome Virtus SSRL - Prnionios Athene (GÍ)

06/01193 ECK Alava Alava Taugres - Chipita Panionios (Gr)

Jon Chris Henrreiier
09109192 ECK Helfingen (Lux) Hiefenech - Helios (Slo)
10109192 ECIj Etrelbruck Ettelbruck - wels Linz (o)

29109/92 ECK Dilbeek Basket Brussels - Pall.Phil ips Milaan
30109/92 ECK Heusy Royal Go Pepinster - SSV Ulm (D)
0'1110/92 ECK Gravelines BCM Gravelines Maccabi Aloni Haifa (ls0

08110/92 ECF Challes-les-Eaux Challes-les-Eaux - Anacom Kishenev (Mol)

l4-16105/93 DEKKR Coimbra (Por) EK KwaliÍ ikatieronde Danes

René leegwoler
03ll l l92 ECGM Kingston Guildford Kings - Broceni BC Riga (Let)
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lnternotionol oktivifreiien
rolstoelbosketboll scheidsrechters:
Henk von Hoosteren
6-landen toernooi te Aalsmeer (heren)
Groot Brittannië - Zweden
Groot Brittannië - Canada
Australië - Zweden

Porolympics le Borcelono:
Heren:
USA - Canada
Argentinië - Canada
Japan - Israël

Domes:
Spanje - Canada
Canada - Australië
Canada - Groot Brittannië

Pelrer Kuslers
ó-landen toernooi te AaLsmeer (heren)
Duitsland - Austral ië
Zweden - Canada
Duitsland - Canada
Duitsland Croot Bri t tannië

Interlond
Nederland - Australië (dames)

Porolympics le Borcelono:
Heren: Domes:
Japan - Groot Brittannië Australië - Duitsland
Japan - USA Duitsland - Frankrijk
Spanje - Argentinië
Australië - Spanje

KwoliÍicotietoernooi Europese Kompioenschoppen
(heren) te Stoke Mqndeville
Zwitserland - Finland
Hongarije - Zwitserland
Finland - Tsjechiê
Tsjechië - Hongarije
België - Finland

Resultoten.
De kompioenen Eredivisie:
Na afloop van de reguliere competitie in de Eredivisie zijn
er Play-off wedstrijden gespeeld.

Holve Íinole Ploy-off
RBV Aalsmeer - BC Verkerk
BC Verkerk - RBV Aalsmeer
BC Verkerk naar de finale
Anti lope - ISA
ISA - Anti lope
Anti lope - ISA
ISA naar de f inale

Finole Ploy-off
ISA - BC Verkerk
BC Verkerk - ISA
BC Verkerk kampioen van Nederland.
Promotiedivisie (punten): Anti lope 2
Promotiedivisie (open) :  Huricanes I

Eerste divisie A (punten):
Leiderdory/Kameleon Combinatie I
Eelste divisie A (open):

2 4 -
91 ,

4 0 -
41 -
5 0 -

1 2 -

Leiderdorp/Kameleon Combinatie I

Eerste divisie B (punten): Arows 2
Eerste divisie B (open) : Antilope 2

Tweede divisie :  ISV Hengelo I

Derde divisie A: VIOS I
Derde divisie B: JBC/Noorderhaven I
Derde divisie C: Arrows 3

BEKERCOMPETITIE I 992-I 993
Voorronde:
21 oktober 1992 in Dordrec'ltt. orpani.satie
L K C 2 - B V G r a v e
IJmondrollers - Basketiers
LKC 1 _ ISA
Hunicanes - De Steenen Diick
GSVA - BC Verkerk

DBV Rov,it'
l 8  -  8 5

121 -  33
4 5 -  9 2
8 0 -  4 0
30 -  i l8
8 9 -  4 9RBV Aalsmeer - Antilope 2

Vrijgeloot: Antilope 1 en Redeoss
Geplaatst voor de kwartÍlnale:
BV Grave, IJmondrollers, Redeoss,
kerk, RBV Aalsmeer, Antilope I en

KwortÍinole:

Hurricanes, BC Ver-
ISA.

Basketiers.
6 6 -  3 8
68 - '74

l l 8  -  3 8
t ]  -  102

Verkerk.

o rgan i.sttt ie I J m ondro I le r.r.

9 januari 1 993 in Zevenaur, organisatie
A n t i l o p e l - B V G r a v e
Hurricanes - RBV Aalsmeer
ISA - Redeoss
IJmondrollers - BC Verkerk
Geplaatst voor de halve finale:
Anti lope I,  RBV Aalsmeer, ISA en BC

Holve Íinole:
ó maart I993 in Wi jk aan Zee,
RBV Aalsmeer - Anti lope 5 4 -  1 2

6 5 -  7 1BV Verkerk - ISA
Geplaatst voor de finale: Antilope en ISA

Finole:
l0 april 1993, organi.satie BC Verkerk.
Anti lope - ISA
Antilope Bekerwinnaar.

Ook de gclede resultaten van de Nederlandse clubs in de
divelse Eurocup toernooien kunnen niet onvermeld hl i i -
ven:
Winnaar André Vergauwencup (eurocup 2): ISA
Winnaar Championscup (eurocup I ) :  BC Verkerk (3 maal
achtereen)

ROISTOELBASKETBALLE RS
PRESTEREN OPNIEUW
Het EK dat in Berl i jn werd gespeeld van 26 juni t /m 3 jul i
j.l. is gewonnen door, zowel bij de dames als heren. Neder-
land. De Nationale Rolstoelbasketbal l teams zi jn op 7 jul i
j.l. gehuldigd door het Bondsbestuur. Na het behalen van
de medail les op de Olympische Spelen, de Europese t i tels
op clubniveau en nu de Europese t i tel  op landeli jk niveau
is het Nederlands rolstoelbasketball niet meer weg te cij-
feren oo wereldniveau.

15
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De resuliolen:

Domes, poulewedshilden:
Nederland-Groot-Brittannië
Nederland-Israël
Nederland-Spanje
Nederland-Duitsland
Nederland-Frankrijk
Kruisfinoles:
Nederland-Israël
Finole:
Nederland-Duitsland

Stondings:
l. Nederland
2. Duitsland
3. Frankrijk
4. Israël
5. Groot-Brittannië
6. Spanje

Heren, poulewedshiiden:
Nederland-Oostenrijk
Nederland-Spanje
Nederland-Czeck Republiek
Nederland-Groot-Brit tannië
Nederland-België
Kruisfinoles:
Nederland-Duitsland
Finole:
Nederland-Croot-Brit tannië

Stondings:
1. Nederland
2. GroorBrittanniê
3. Frankrijk
4. Duitsland
5. Spanje
6.Zweden
7. België
8. Israël
9. Oostenrijk
10. Finland
I 1. Zwitserland
12. Czech Republiek

Stimuleringsdivisie
Ook dit seizoen had Jacqueline van Dongen de leiding over
deze divisie. In het seizoen 19931 1994 zal er rn de stimule-
ringsdivisie een aantal veranderingen plaats vinden. De
clubs zijn daarvan op de hoogte gebracht.

5t-31
74-12
< f  l t

47-3-7
64-20

53-26

53-38

66-28
s9-46

1  10 -16
65-s2
'15-43

54-44

57 -52
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Financieel verslag 1 992

Hierbij treft u de Jaarrekening 1992 van de Nederlandse
Basketball Bond aan. De accountant KPMG Klynveld Ac-
countant heeft de jaarrekening gecontroleerd en ons toe-
stemming gegeven om de accountantsverklaring in deze
jaanekening op te nemen.
Balans en Staat van Baten en Lasten zijn met een uitgebrei-
de toelichting verkrijgbaar via het NBB-bureau.

ATGEMEEN
Met ingang van dit boekjaar is er een wijziging opgetreden
in de presentatie van dejaarcijfers. Dejaarcijfers zijn con-
form de opstelling van de begroting I 993. Deze functione-
le opzet geeft de speerpunten van het beleid weer.
1992heeft in financieel opzicht voor de bond een bevredi-
gend resultaat opgeleverd.
De rekening van baten en lasten sluit  met een voordel ig
saldo van / 30.98 I,- .

Een nadere analyse van de resultaten geeft het volgende
beeld.
Enerzijds zijn er inkomsten hoger dan begroot of niet be-
groot (sponsorinkomsten). Anderzijds hebben de verhoog-
de inkomsten het mogelijk gemaakt uitgaven te doen wel-
ke niet waren begroot.
Daarnaast is in een aantal posten sprake van over- en on-
derbestedins.

De stijging van de inkomsten betreft o.a.:
- Meer subsidie WVC/bijdrage SNS
- Contributies
- Interest
- Overige baten (o.a. sponsorcontracten)

/ 1 r 3.000
- 10.000
- 16.000
- 238.000

Í 377.000

Met ingang van I januari 1992 is het Ministerie van WVC
met het nieuwe subsidiesysteem voor landelijke spoftorga-
nisaties voor personeel, organisatie en huisvesting van
start gegaan.
Teneinde knelpunten in het eerstejaar te kunnen oplossen
hanteert het Ministerie een overgangsregeling, die voor de
bond t.o.v. de begroting 1992, waarin geen rekening was
gehouden met deze overgangsregeling maar al wel met het
nieuwe subsidiesysteem, een verhoging van inkomsten
heeÍl opgeleverd.

Afwijkingen aan de uitgavenkant zi jn o.a.:

deel, respectievelijk volledig gecompenseerd door spon-
sorbijdragen.
Het betreft activiteiten die bij het opstellen van de begro
ting niet waren voorzien.
De overschrijding van reis/verblijfkosten voor de arbitra-
ge over het le halÍjaar 1992 is een 'bedrijfsongeval'. Deze
hadden bi j  het opstel len van de begroting wel voorzien
kunnen worden. De meerkosten hebben betrekking op:
l. Niet begrote kosten Jongens Junioren ad. / 6.800;
2. De kilometervergoeding van / 0,30 naar / 0,35 hetgeen

niet begroot was: plm .f 9.000;
3. De invloed van de geautomatiseerde betal ing via de

sheetcontrole. In het verleden waren er arbiters die geen
reiskosten declareerden.

De doorbelasting van de scheidsrechtersvergoedingen
heeft rechtstreeks naar de verenigingen plaatsgevonden.

Bij de vergelijking tussen begroting en resultaat van de bu-
reau- en organisatiekosten moet in aanmerking worden ge-
nomen dat in de post een voorziening is verantwoord voor
de opleiding van het personeel. De overschrijding van de
salarissen, etc. van de rayons wordt volledig vergoed lzie
baten). Dit geldt ook voor de post congreskosten.
De meerkosten van de commissies zijn voornamelijk het
gevolg van een forse overschrijding van de Bonds Scheids-
rechter Commissie, de niet begrootte kosten verbonden
aan het opstellen van het Plan Frese en het gratis beschik-
baar stel len aan de bondsfunctionarissen van
Basketball+Info/FCP. Door het niet laten doorgaan van de
landelijke scheidsrechtersstage heeft het bestuur de com-
pensatie voor de overschrijding van de BSC gevonden.

Naast de meer-inkomsten en hogere uitgaven heeft het be-
stuur een aantal voorzienins getroÍïen.

Het betreft hier de uitgaven voor:
- Kosten opleidingen personeel
- Voorziening Nationale Teams
- Organisatiepakket t .b.v. clubs

(Pleint iesbasketbal l  )
/ 5ó.000

Eveneens zijn een tweetal posten, die in het vorig verslag-
jaar als vooruitgeÍactureerde bedragen in de balans zijn op-
genomen, in de balans per 3 I december 1992 als voorzie-
ningen verwerkt.
Het betreft hier de posten 'JeLrgdkampen' en het blad
'Coach ' .

BUDGETDISCIPTINE
Tegen de achtergrond van de taakstel lende gedachte die
ten grondslag ligt aan de begroting verdienen cle afwijkin-
gen extra aandacht. Het is van belang een onderscheid aan
te brengen tussen baten en lasten.
Bi j  de baten kunnen de inkomsten meevallen. ln vele ge-
vallen krijgen de meer-inkomsten direct een bestemming
in de vorm van verhoogde uitgaven. Voor het overgrote
deel zijn de (begrote) lasten als zodanig beheersbaar, zoals
bi jvoorbeeld de bureaulasten en organisatiekosten. Het

/ r0.000
- 36.000
- t0.000

Hogere kosten voor bureau
en organisatie
Hogere kosten voor de
internationale contacten
Hogere kosten voor arbitrage
Project Pleintjesbasketball

Í 374.OOO

De hogere kosten voor de internationale contacten en het
project Pleint jesbasketbal l  worden voor een belangri jk

/ 76.000

177.000
33.000
88.000
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karakter van deze Iasten brengt met zich mee dat de bud-
gethouders gewezen moeten worden op hun verantwoor-
del i jkheid om de lastenontwikkel ing binnen de gestelde
kaders te houden.

Het andere deel van de lasten is minder beheersbaar. Het
verloop van deze lasten is in bepaalde mate afhankelijk van
externe omstandigheden. Dit geeft aan dat we in toene-
mende maÍe met een fiexibel bedrijf te maken hebben.
Het is altijd een uitdagende opgave de verwachtingen (in-
komsten, activiteiten en lasten) nauwkeurig op hun waar-
de te schatten.
Toevallige en onvoorziene omstandigheden zullen onge-
twijfeld hun invloeden laten gelden in de baten- en lasten-
sÍèer. Doelstelling moet zijn te bewerkstelligen dat ze de
exploitatie marginaal beïnvloeden.

OPTEIDINGEN / ONÏWIKKETING / BEGELEIDING
Naast de discussie over vele inhoudelijke activiteiten van
de NBB op genoemde tereinen is meerdere malen in het
afgelopenjaar het onderwerp financiën op de agenda's ver-
schenen.
ln de Algemene vergadering van 23 november 1991 ziln -

ten behoeve van de vaststelling van de begroting I 992 - de
uitgangspunten geformuleerd op grond waarvan de finan-
cieringssystematiek voor de opleidingen diende te worden
opgezet.
Deze uitgangspunten zijn onveranderd en vormen de basis
voor de in de jaarrekening door ons uitgewerkte verant-
woordingsopzet.
Daarmee moet inzicht worden gegeven in de lasten en in-
komsten van de opleidingen voor de bond.

De uitgangspunten zijn als volgt:
- De cursuskosten worden gedekt uit isnchrijfgelden, sub-

sidie en de extra (hefÍing) contributie;
- Uit marketing-onderzoek blijkt grote behoefte aan cur-

SUSSCN:

- Het l icentie-reglement vereist jaarl i jks een minimaal
aantal cursussen.

De Algemene Vergadering heeff haar goedkeuring gege-
ven aan een extra hefling van / l,- voor senioren en / 0,50
voorjeugdleden wanneer de inkomsten zouden tegenval-
len.
Zoals uit de jaarrekening blijkt zijn deze middelen nood-
zakelijk geweest, mede ten gevolge van het achterblijven
van de subsidie van de overheid. Door een gerichte plan-
ning is gestreefd naar een optimale spreiding van het aan-
tal te houden opleidingen op de verschillende niveaus en
naar een verdeling van de te organiseren opleidingen over
de rayons.
Ook kan worden geconstateerd dat de commissie meer cur-
sussen heeft georganiseerd dan het vorig jaar.
Het recruteren van voldoende en kwalitatief goed kader is
en bl i j f t  een voofldurende zorg roor rerenigingen en er is
de Bonds Commissie Opleidingen dan ook veel aan gele-
gen een breed aanbod van cursussen te kunnen (bl i jven)
bieden.

Met het oog op de kwaliteit en kwantiteit van het kader in
de toekomst heeft het bestuur een voorziening getrofÍèn
van f 4.571,- ten behoeve van een verdere intensivering
van het opleidingsbeleid.

PROFIJTBEGINSET EN OPLEIDINGEN
De NBB heeft een l icentiereglement. Dit betekent dat
coaches een diploma moeten halen en op basis van het di-
ploma een licentie kunnen aanvragen om te coachen. Het
behalen van een diploma heeft ook tot doel te komen tot
meeÍ en beter kader.
De NBB geeÍt geen garantie dat na het behalen van het di-
ploma./licentie de trainer op basis hielvan zeker is van rn-
komsten (prof ijtbeginsel).
Met name bij de JTB en de Trainer A staat de geïnvesteer-
de tijd en de eventuele ontvangen vergoeding in geen en
kele relatie met het vele werk.
Van de trainers B bereiken slechts enkelen de ' top'.  Een
mogelijkheid zctu zijn orn voor deze beperkte gloep in het
kader van het profijtbeginsel een koppeling tot stand te
brengen, tussen de bijdrage r.r'elke wordt gevraagd voor de
opleidingskosten en de toekomstige inkomsten van betlok-
kenen.
De licentie kan hierbij als instrument worden gebruikt.
vooralsnog is de tijd niet rijp voor het generiek invoeren
van het profijtbeginsel met betrekking tot de opleidingen.
Misschien dat in de toekorrst in samenwerking met ande-
re Europese landen (bijvoorbeeld Duitsland) een dergelijk
systeem kan worden ingevoerd.

TENSI.OÏTE
Het bestuur wil er op wijzen dat de begroting op vele plaat-
sen taakstellend is. Derhalve een dwingend richtsnoer voor
het handelen dient te zijn en niet te gemakkehjk als vnjbhj-
vend gegeven kan en mag worden opgevat.
Voor een goed functioneren van alle geledingen binnen de
bond is regelmatig informatie over de budgettaire stand
van zaken beschikbaar. Voorts heeft het bestuur een hand-
boek samengesteld en op 20 maartj.l. gepresenteerd waar-
in de regelgeving procedures en verantwoordelijkheden
zijn vastgesteld. Op deze manier zullen de bestuurders en
medewerkers beter in staat ziin hun tunctie verantwoord
uit te voeren.
Met deze manier van werken is het bestuur van oordeel dat
door alle betrokkenen bijgedragen kan worden aan het op
efficinte en verantwoorde wijze omgaan met de financiële
hu ishoud ing  van onze o lgan isa t ie .

Het bestuul wil haar waardering uitspreken over de pretti-
ge, open en constructieve wijze waarop zij met de Finan-
ciele Commissie heeÍt samensewerkt.

Gelet op de inspanningsverplichting die de Algemene Ver-
gadering heeÍt uitgesproken omtrent het eigen vermogen
van de NBB, stelt  het bestuur voor het voordel ig saldo
I 992 toe te voegen aan het eigen vermogen. vooruitlopend
op een zodanig besluit  is de voorgesteldc bestemnring van
het voordel ig saldo reeds in de balans per 3l decernber
1992 verwerkt.
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Balans

NEDERLANDSE BASKETBALL BOND
BALANS PER 31 DECEMBER 1992 (rN NEDERLANDSE GULDENS)

Na bestemming van het saldo van baten en lasten.

ACTIVA

Vastgelegde middelen

lnventar is:  meubi lair

31 december 1992

53.964
5.046

J  t . ó z l

6.893
10.000

31 december 1991

67.262
/ . o t o

52.240
10.340
20.000

1 04 985
77.512

228.855

23.851
60.443

495.646
20.000

8 . 9 1 9
142.957
300.000

1.584.980

kantoormachines
computer
telefooninstal lat ie

Basketbal lv loer

Langlopende lening

St.  Bouw/Expl.  nieuwbouw NBB

Vlottende middelen en
overlopende posten

Voorraden
Debiteuren
Verenigingen en rayons
Nog te factureren bedragen
Voorschotten
Vooruitbetaalde bedragen

Af:  Voorzienrng dubieuze debiteuren

Geldmiddelen

Kas
Banken
Í - )anne i tn 'c

7 1 . 7 2 0
100.342
1  4 6 . 1  5 1
t J o . c o  I

7.627
69.417

3.944
172.749
200.000

1.515.741

127.230

500.000

5.1  1  .818

376.693

157.458

500.000

475.646

451.876

5 3 1  . 8 1 8
20.000

70



PASSIVA

Eigen vermogen

Subsidiefonds Basketballvloer

Voorzieningen

Nationale teams
Automatisering
VUT-regel ingen
lnternationale evenementen
Huisvest ingskosten
50 jaar NBB
Jeugdkampen
Opleidingen personeel
Org.pakket t .b.v.  c lubs
Cursussen
Blad "Coach"

Schulden op korte termijn
en overlopende posten

s .N.s .  -  1991
w.v .c  -  1991
w.v c - 1992
N.S F .  -  19BB
Crediteuren
Vooru itgefactu reerde bed ragen
Verpl icht ingen inzake Sociaal
Plan/ ex-medewerker

31 december 1992

596.315

10.000

228 344

681.082

1.515.741

31 december 1991

565.334

20.000

45.750
16.000
28.1 50
79.000
4.848
5.000

1 1 . 0 1  1
10.000
10.000
4.571

14.O14

63.250
24.OOO
32.537
43.000
24.848

8.940
3.700

1 . 7 9 9
533.033
1 9 1 . 5 3 9

73.000

187.635

812.011

8.940

31 050
1.799

543.357
95.936

7 1

1.584.980
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Exploitatie- overzicht 1 992

BATEN
Begroting

1992

799 800
220 000

885.288
247.295

85.488 +
27.295 +

842 300
230 000

835 538
238 020

66 280
57.320

25 350
51 189
3 488

203 627

40 593
183 385
30 000
12 000
93 607

359 585

1 13 994
66 946
7.350

1BB 509
39 020

4 l 5 . 8 1 9

Werkelijk Verschil
1992

Werkelijk Begroting
1991 1993

1 . Subsidies
a Subsidie W.V C
b S.N S. (bestemd voor

interne contacten)

Contributies
Contr ibut ies

Landelijke competitie
a, Administratieve heffingen
b, Bureauformulieren
c lnschri j fgelden
d. Scheidsrechterskosten
o  R o k o r  n n m n a t i t i o

f  NEBAS (N.r S )

Overige baten
a. Reclame & sponsoring (clubs)
b. Interest
c  S u b s i d i e W V C
r i  Q n n n c n r e n n i r . . i ê n
v .  v P v l

e.  Over ige
f. Onttrekking Voorz Nat.Teams

1 019 800

796 630

32.000
12 000

105.475
135 000

9 000
15 000

308 475

1 132.583

786.075

37.913
1  1  . 1 5 8

103.625
r 85.323
23.910
15 000

376929

112.783 +

10 555 -

5 .913 +
842 -

1 .850 -
50.323 +
1 4 . 9 1 0  +

1 073 558

736.107

35.723
1 0  5 1 8

1 50 038
83 783
4 800

20 000

1.072 300

830 995

35.000
12 000
56 150

230 000
23.940
10 000

367 090

33 900
73 500

107 750

30 000
50 000
4 000

299 150

42 250
190 000

4 850
18 000
96 750

351.850

85 000
45 000
9.000

40 000
20 000
13 600

212 600

68.454 + 304 862

4. Opleidingen/Ontwikkeling/Begeleiding
a. Contr ibut ies
b  S u b s  W V C .
c Bi jdrage deelnemers
d S N.S (St imuler ing

Qnnr i  l - loo lnemo\

o  l o r  r n r l L  a m n o n

f  B lad "Coach"

33.300
90.000

1 10 .750

30 000
50 000

31 4 050

33.417 117 +
51 210 38.790 -
87 610 23 140 -

27.656
51.680
3 495

255 068

2 3 4 4  -
1 .680 +
3 4 9 5 +

58.982 -

5. Bureau- en Organisatievergoedingen
Bondsorgaan
Personeelskosten rayons
Onttrekking voorz.huisv.
Huur Rayon West
Col l .Ongeval len Verzekering

40268 1 982 -
182324 17 324 +
20 000
15 000 3 000 +
94.630 185 -

a
b
C
d
e

42 250
165 000
20.000
12.000
94 815

334 065

85 000
45 000

65 000
20 000

215.000

6.

352.222 18 157 +

108.361 23 361 +
61 085 16 085 +
5 000 5.000 +

256 000 191.000 +
67 875 47.875 +
40.750 40 750 +

539 071 324.071 +

3 441 948 453928 +
_  1 4 5 5 _

3.441.948 452.473 +

3.093 558 3.133 985

3.093.558 3.133.985

2 988 020
I 455

2.989.475
Nadelig saldo
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LASTEN
Begroting

1992

1 580.200
33.750
31 000
54 650
1 7 0 0 0
12 000
11.000
20 000
15 000
62 250
13.000
20.000
94 815
5.500

1 .970.165

45 000
135.000
10.000

190 000

239.060
50.000
65 000
50 000
25.000

1623.278
34.739
27.485
72.056
16.925
1 0 . 7 1 3
10.207
34.057
14 596
60 268
14.979
2 1 . 1 1 1
94.630
6 296
5 533

43078 +
989 +

3 . 5 1 5  -
17.406 +

-7 r,
l J  

-

1.287 -
793 -

14057 +
404 -

1 .982 -
1 .979 +
1 . 1 1 1  +

185 -
796 +

5.533 +
76.708 +

66.384 -
9.064 -

14.400 -
3 0 0 0 +
9.674 -
3.495 +

1.685 937
34.779
21 758
47.238
13 948
I 776
5.1  93

25.730
8.949

60.593
13.995
7.937

93.607
5 592

10.325
2.045.357

112.132
83.783
16.732

212 647

110.047
36.781
63 256
51 189
25 000
3.488

289.761

1 638.100
35.280
30.000
63 000
17 500
12 000
12.000
25 000
10 000
62.250
15.000
42.500
96 750
5.700

1O OOO
2.075.080

Werkelijk Verschil
1992

Werkelijk Begroting
1991 1993

7. Bureau en Organisatiekosten
a, Bondsbureau
b. Vergoeding Ledenadm. Rayons

Bestuurskosten
Commissies
Topsport Liga
n ^ * ^ ^  I  i ^ ^
u d r  | u J  L r 9 d

g. Rolstoelbasketball Liga
h. Kadervergaderingen
i Stages en Congressen
j Bondsorgaan FCP
k. Lidmaatschappen
L Publiciteit en Propaganda
m, Collectieve Ongevallen Verz.
n. Verzekeringen
o. W.V,C.-congreskosten

Landelijke competitie
a. Arbitrage
b. Scheidsrechterskosten
c. BekercompetitiesMedstr.wezen

78.446 33 446 +
185 323 50.323 +
38.643 28.643 +

302.412 112 412 +

c
d
e
f.

2.046.873

9. Opleidingen/Ontwikkeling/Begeleiding
a. Opleidingen
b. Jeugdbasketball
c. Stimulering Sport deelname
d  l a r  r n d [ z e m n o n

e. Scheidsrechtersaktiviteiten
f. Blad "Coach"
g. NationaalJeugd Plan

lnternationale contacten
Nationale Teams

Overige lasten
a. Aandeel Rayon's in Reclame

en Sponsoring
b. Voorziening Dub. Debiteuren
c. Voorziening VUT
d. Voorziening 50 jaar NBB
e, Voorziening Nat.teams/Even,
Í. Voorziening cursussen
g. Themabijeenkomst blessureprev
h. Marketing project
i 100 jaar Basketball
j Project Pleintlesbasketball

Voordelig Saldo

260.000

2 1 5  1 5 5

75.000
50.000
7.500
4.000

155.000
506 655429 060

357.500

336.033

535.204

93027 -

177.704 +

230 000
30.000

21.250
1.000

27.250
3.133.985

3.133.985

172 676
40.936
50.600
53.000
15 326
3.495

10.

1 1 .

438.165 265.000

42.750
2.989.475

2.989.475

28.450
2.765

5.000
59.250
4 571

2.494

87.91 ;
190.445

3.410.967
30 981

3.441.948

7.200 +
4.735 -
7.500 -

59.250 +
4571 +

1.500 - -
2.494 +

87.915 +
147.695 +
421.492 +
30.981 +

452.473 +

36 828
570

13.608
5.000

36.250

8.40;
11  969

107.628
3.093'r58

3.093.558

21.250
7.500
7.500
5 000

1.500
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Lijst van afkortingen I'Eg
tfr

AV
BBA
BCB
BCO
BIMS
BJC
BRC
BSC
BWS
CvB
DB
DL
FC
r ^ n
T U T

FIBA
HBW
toc
los
IWBF
KVLO
t a

NBA
NBB
NEBAS
NFWS
NISG
NJK
NJP
NOC
NSF
POT
RBL
SNS
STK
TB
TGC
TSL
VNG
WOS
WVC

Algemene Vergadering
Belangenvereniging van Basketbal l  Arbiters
Bonds Commissie Basketbal lontwikkel inq
Bonds Commissie Opleidingen
Bureau lnternationale Militaire Soort
Bonds Jeugd Commissie
Bonds Reglements Commissie
Bonds Scheidsrechters Comm issie
Bond voor Werkers in de Soort
Commissie van Beroeo
Dageli jks Bestuur
Dames Liga
Financiële Commissie
Ful l  Court Press (bondsmagazine)
Federation Internationale de Basketball
Haarlem Basketball Week
Internationaal Olympisch Comité
Interprovinciaal Overleg Sportraden
International Wheelchair Basketball Federation
Koninkl i jke Veren. van leraren Lich. Opv.
Landel ijke Contactraad
National Basketball Association
Nederlandse Basketbal l  Bdnd
Ned. Bond voor Aangepast Sporten
Nationale Federatie voor Werkers in de Soort
Nationaal I nstituut Sport Gezondheidszorg
Nationale Jeugd Kampioenschappen
Nationaal Jeugd Plan 1992-1997
Nederlands Olympisch Comité
Nederlandse Soort Federatie
Pre Olympisch Toernooi
Rolstoel Basketball Liga
Stg. de Nationale Sporttotalisator
Soort Technisch Kader
Totaal Bestuur
Tucht- en Geschi l len Commissie
Top Sport Liga
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Werkgevers Organisatie in de Sport
Ministerie van Welzi jn, Volksgezondheid en Cultuur



NBB Media

FULL COURT PRESS
OÍficieel bondsorgaan
\ / o r c r -h i i n t  p l f  k cc r  nc r  i z z r

BASKETBALL * INFO
OÍÍ ic iële mededel ingen bul let in.
Verschi jnt  el f  keer per jaar als
ui tneembaar catern in Ful l  Court  Press

COACH
Bul let in voor coaches
Verschi jnt  tweemaal per jaar

MEDIA NIEUWS
Bul let in ten behoeve van de media.
Verschi jnt  plusminus 40 keer per jaar.

BASKETBALLFOON
Telefonische informatielij n (03405-67 444).
Dagel i jks af te luisteren.

NBB.UITSLAGENDIENST
Uitslageninformatie ten behoeve van de media.
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