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JAARVERSTAG 1972 -197 \

AI,GEMM\Ï

Het 26ste Bondsjaar der N.B,B. ireeft vooraL in het teken gestaan van een rnnijwet
totaLe bestuurswisseling op de jaanrergad.ering vatt 24 en 25 november 1972.

Reed.s na de aanvaard.:ing van de o:rganisatie van het Pré-O3.ympisch fournooi in
1lJ0 had.d.en d.e meeste leden van het bestuur o.I.v. Pn Storrn ts kennen gegeven,
dit als een sLuitstuk van hun langjarige besàrurstijd. te beschouweil,

Reglernentair moesten d.e bestuursLed.en C. Onnrst en Jo Koper in 1pl1 aftred.en,
echter gezien hun grote aancleeL in d.e organisatÍe van het P.O.f. is hun gevraagd.
nog één jaar aan te bl.íjven. Dit betekend.e weL, dat Ln 1)12 zes bestrmeLed.en
zoud.en aftred.en, slechts cLe bezetting va"n het sek"etariaat zou d.oor mevr. H.D.
Od.erwald. gekontinueerd. worden. lljdens het eerste ged.eelte van d.it bond,sjaar is
dan ook veel a,and.acht besteed. aan het formeren van een Kandid.aat-bestuur. nit
heeft uiteindelijk geresulteerd, in een kandid.aat-bestuur van negen perÊronenr een
ieder voor zich specialist op een bepaaLd. gebied. en voorgesteLd. door Kand.id.aat-
voorzitter R. Ibese op d.e jaarvergad.ering 1972r d.:ie aan de verkiezing van cLit
bestuur verbond. het aocepteren van de filosofie van cLit bestuur.
Dit hield in, dat het bestuur zioh zeLf boschouwde als het coUrd.inerende lichaam
va^lr d.e aktÍviteiten van d.e Iil3B met aLs opd.racht d.e doelstel.lingen van de NBB zo
goecl mogelijk uit te voeren. Dit betekenilel d.at het Bond.sbestuur er zou zijn voor
d.e bondr de verenigingen en de Leden. Ongekeerd. werd. er van d.e afgevaard.igd.en
va^n d.e JaarlÍjks Algernene Vergad.ering, d.e mensen dus gekozen doon d.e bond.sLed.en
om hen te vertegenwoordigen, ceÈr. even open en eerlijke benadering verwacht geba-
seerd. op vertrouwen en altijd genicht op een positieve bjdrage aan de lÍBB.

Voor de samenstelling van het beleid was bepaaLd. dat Topsport, Jeugdbasketball
en Rdrreatie-basketball een evenwichtige aand.acht zoud.en lríjgon, IIet nieuwe be-
stlnrr wenste een professioneLe aanpak en achtte sponsoring, kontaktetu met en
steun van de overheid. en overkoepeJ.end.e organen, even belangdjk.
Deze filosofie wend. aa.nvaard. en aL&rs werd op 25 novernber 1)'12 een nieuw bestuur
getnstalLeerd..

Na d.e verkiozing van het nieuwe bestuur wend d.e afgetreclen bondsvoorzitter tot
heLid. gekozen en d.e afgetred.en bestrLrrsLed.en B. Rosebeek, R. Noé, C. Onrust en
J. Koper werden door d.e vergadering benoemcl. tot Iid. van verd.ienste.

Grote zorg heeft het huid.ige Bond.sbestuur over d.e bezetting van de fl:nktie vaÍl
pewrÍngmeester. 0p d.e J.A.V. v,rerd. in d.eze Í\rnktie d.e hecr Gr Kaatee gekozen;
echter hii vertrok ia febnrari voor werkzaa,mhed.en naar Amerika. Zijn kand.ídaatop-
volger, de heer D. Spee, heeft in korte tijd. d.e werkzaarnheclen op financieel ge-
bied zo effioiënt mogeLijk opgezet; echter, hij kon zich niet d.efínitief beschik-
baan steLl-en voor het penningmeesterschap om medische red.enen.
I'leI word.t nu veeL arbeid. op financieel gebied. d.oor het Sond.sbureau verrichtt
hetgeen weer betekent dat een z!Íaatr beroep word.t ged.aa,n op onze professionele
staf, d.ie met dezelfd.e hoeveelheid mensen is bLijven d.oorwerken. Het streven is
wel naar uitbreid.ing met een boeldloudkundige lsacht.

Ook het Sestuurslid. F. Krips heeft kort na zijn benoeming, zijn mede-bestuursled.en
laten weten, niet over genoeg tijd. te beschiklcen voor een gpede verrnrLling van
zijn f\rnktie.
Geluldrig kon op de B.A.V. van 6 mei 1tJ3 to* z;jn opvoLger worden benoemd de heer
J. Serteling, *ie zich speciaal gaat wijden aan de stnrctuur van de Bond.
De Bestuurd.eren J. Janbroers en P. Leegwater hebben reed-s te kennen gegevenr op
de J.A.V. 1!Jl wegens tijd.sgebrek zich niet herkiesbaar te kunnen stellen, zodat'
het zo optimist gestartte Bestui:.n, op d.it gebied., we1 eníge tegenslagen heeft
moeten ond.ergaaírr

Geluldcig bLeven d.e meeste bond.skommissies ongewijzÍgd aan. Deze doecr veel voor-
tneffelijk werk en hebben mede ook zorg ged.ragen voor de continufteit bj cte over-
galrg van rloudfl naar rtnieuw[ bestuur.
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Het P.O.frs soccêsvoL georganiseerd. nog voor het begin van het jaar, waatr ?íe
verslag over geven, is in zijn totaliteit nog afgewerkt door het afgetred.en Be-
stlrur. Niet meetbaar is het effect, dat een dergelijk wenement op de populari-
teit van onze spont heeftr
De groei vm 3.000 Led.en in dit Bondsjaarl dus circa 2O /q zal gpd.eel.telijk toch
h:ie:raa,n te danken zijn.
Het huidige besttrur heeft dus haar beleid. gericht op de d.rÍe pij3.ers, top-basket-
ba1i., jeugÈ-basketball en rekreatie-basketbal"L.

Het besttrur heeft zelf d.e overtuigingl dat in d.e eerste period.e na d.e benoeming,
niet is voLd.aan aan de belofte, d.at aan Top, Jeugd. en Rekreatie evenveel aandaoht
zou word.en besteed.. Mede door d.e deelname van het Ned.erland.s Herenteam aan het
Kwalifikatietournooi te Wenen van 6 tot 1l meÍ, waarvoor vanaf 1 april een in-
tensief traiaingsprogranma werd gevoLgd en de vele tijd., d.ie het Dagel-ijks Sestuur
hieraan heeft moeten bested.en, heeft de Topsport in het eerste half jsar van on-
ze bestiuurstijd prÍoriteit gekregen. I{et beshrur spreekt de hoop uit, en heeft
zelf een goed.e verwachting hierinl d.at in het bond.s jaar 1973n4 aan de ontr^riklce-
ling van het JeugdbasketbalL en het Rekreatie-basketbaLl in samearwerking met de
d.istrikten en de verenigingen veel^ aand.acht zal- worden gegevên,
ffi menen, op d.eze wijze pas onze bond. een sterke impuls te kunnen geven en te
groeien van een kleine sportbond. tot een mid.d.elgrote sportbond..

Het Jeugd- en het Rekreatie-basketbaLl omvatten elk een groot terrein, waarvoor
d.e betreffend.e kommissies bezig zijn een rneerjarenpla^n op te ste1len en dit werk
op d.eze wijze g:nond.ig aan te pakJren, zodat veeL jeugd bet:rokkert zaI raken bij onze
sport en vele rrwitte vleldcenrr en rrwitte scholentr kennis ztrLlen maken met basket-
baLl.
Naar buiten toe is dus d.e meeste aand.acht besteed. aan het top-basketball-. VooraL
de gewijzigd.e kompetitie-opzet heeft dit jaar sterk in de beJ-angstelling gestaan.
Geste1d. kan word.en iLat d.e aktiviteiten inzake sponsoring binnen ile gehele bond
toenamen.
Niet aLLeen kwam de sponsoring+regl.ementering tot stand., maar ook het aantal
clubs d.at een sponsor-kontrakt respectievelijk reklamekontrakt afsloot, nam toe.
Verheugend is d.at d.it niot alLeen de top-verenigingen betreft, maar dat ook op
regionaal en plaatselijk niveau de sport - in ons geval basketbalL - en het be-
drijfsleven eLkaar weten te vinrlen.

Nad.at op de Jaarvergadering in november 1jl2 lne* bestuu.r in haar beLeids-presen-
tatie duidelijk had gesteld. d.e verhou&ing sport - bodrijfsleven een volwaardige
plaats in cle beleid.svoerÍng te zulLen geven, rekeníng houd.end. met d.e belangen
van de sport én die van het bedrijfsLeven, moest op dÍt punt gelijk een hindernis
wond.en gêflotrêÍro
Het bestrrur, va,n mening zijnd.e d.at een gebrekkige reglementering, het haar niet
moge}ijk zcyu maken een d.ergeLijk beleid. te voenen, bood" d.e vergad.ering een spon-
sor-reglement aan.
Dit reglement werd. d.oor d.e afgevaard.igd.en nogal kritisch ter disctresie gesteld.
De verplichte afdracht aan d.e II.3.3.s aLsmed.e de gevol-gde prooedure bij d.e tot
standkoming van het reglement, bleken d.e heetste hangijzens,
Het besfilur maakte duid.elijk aan het principe van d.e afdracht vast te wíllen hou-
d.en - zonder d.e II"3.B. is reklame niet rnogelijk - en !{enste over míd.d.elen te be-
schiklcen wa.armee betaling, gezien de errraringen uit het verLeden, kon worden af-
gedwongen. 0verigens was het bereid. het reglement in een kommissie opnieuw ter
d.issrssie te stellen. Bestrnr en vergadering vond.en elkaar.
Het principe van d.e afdracht werd. a,anvaard, voorl"opig werd. het niveau van de
afdracht gehandhaafd. op d.e tot dan geldende regeling; het bestïur kreeg een
machtiging ?Íaa,nnee zij het jaar kon werken, terwijl een kornmissie zich opniorw
ove:r d.e reglementering zou berad.en.
Het werken met d.eze machtiging bleek moeilijk en tijd.rovend. Aan het eind. van het
verslagjaar waren echter aIle opgelegd.e sponsor-aansl.agen vold.aan. Het bond.sbe-
strrur hanteerd.e voor het seizoen 1972-t73 uiteindeLijk a1s maximum het bedrag d.at
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voor 1973-'74 als ma.:cimum op d.e B.A.V. $rerd. aang€florïlêrL
De kornroissier waarin een vertegenrlÍoordiger var d.e ered.ivisie cIubs, een repre-
smtatant van d.e in de lagere Land.elijke klasse spelende clubs, iernand. namens d.e
d.istriktsverenigingen, aLsmed.c een lid. van d.e reglemcntskommissie en een lid van
het bondsbestuur zitting had.d.en, sLaagrdc erin voor de B.A,V. in mei 1!fl een
reglement en een voorbeelcl sponsor-kontrakt op tafeL te leggen, riraarmee de afge-
vaardigd.en zich snel kond.en verenigen.

De hoogte van d.e afd.racht werd. a1s volgt vastgesteld. d.oor de 8.A.Vo l
Indien d.e sponsori.ng gepaard gaat met het voeren van reklarne in naan :

- f 3.000r-r ind^ien hoogste herentearn in ered.ivisie.
- fr 600r-, indien hoogste da,rnestearn ín ered.ivisie.
- rr 1.2001-1 indien hoogste herenteam in eerste divisie.
- n 30Or-, in al-Le overigc geval.len,

Indien d.e sponsoring gepaard gaat met reklane of spelattributen:
- f 1.800r-, ind.:i.en hoogste herentearn in ered.:ivisie.
- rr 360r-r inctien hoogste d.amestearn in eredivisie.
- fr 750rt indien hoogste herenteam in eerste d.ivisie,
- rr 1B0r-, in aIle overige gevallen.

Het reglement en het voorbeeld. sponsor-kontrakt hebben d.e laatste maanden vall
het verslagjaar reeds hrrn d.ienst bewezen.

De kontakten van het bond.sbestuur, op verzoek van d.e verenigingen, met de spon-
sors, namen toe.
Zo werd.en ond.er meer cen 3-ta1 irersbijeenkomsten, vÍaatrop een sponsor en vereni-
ging hun sarnenwerking bekend mae.kte, offioiccl- biigewoond..

Aan het eind" van het verslagjaar raamt het bond.sbestuur d.at er binnen d.e N,8,3,
voor het seizoen 1972-,73 J 35 sponsor- of reklarne-ovcrcenkomsten van kracht wa-
XêïIr

De inhoud. van het Reglement Trainers en Coaches was reeds goedgekeund op de
J'A.Y. vafl nov€nber 1972.0p de 3.ArVi van 5 mei 1973 l.rerd. de Redaktie d.efini-
tief vastgesteld..
De aanname vaÍr het Regl.ernent Fr:ainers en Coaches geeft aa.n, d.at ook op het ge-
bied. van d.e opleid.ingen onze bond volwassen gaat word.en,
Voorlopig d.ienen d.e verenigingen, spelend in d.e ered.ivisÍe of 1e d.ívisie, te be-
schiidren ove? een bevoegd.e traincr/coach; de verenigingen, spelend. in d.e 2e d.i-
visie, d.:Lenen te beschiklcen over een bevoegde trainer. Op het Bondsbureau word.t
hard. gewerkt aan een kaartsysteem van bond.sLeden, die cen bevoegdheid. bezitten,
Ook d.e resultaten van d.e te houden kursussen zulLen na a^fl-oop word.en aangetekend
en gepublioeerd in het weekbulletin.
Biluren afzienbare tijd. zulLen víe over een duid.elijk overzicht lonnen beschikken
van de beschikbare hoeveelheid. bevoegde trainers en coaches.
De bevoegde traj-ners en coaches beschild<qe over een IÍcensiebewijs, dat jaarlÍjks
d.ient te worden verlengd-
AI met aI verwacht het bond.sbestuur dat het gebe.uren rond. d.e top thans zod.anig
is gereglementeerd., fut mrirvr het seizoen 1)lJ/t74 er meer evenwichtig aand.acht
aan het totale gebeuren binnen d.e Bond. kan wo:rden gegeven.

Na d.e besLissing van het troud.ert bestuur in juni 1)12 on niet met het Nederland.s
Ilerentearo deel te nemen en d.e laatste kans te grijpen voor deelnane aa.n de 0Lym-
pische Spelen te MÍfirchen aan het kwalifikatie-tournooi te Augsburgr zijn d.e akti-
viteíten voor het Herenteam stopgezet, Dit med.e op verzoek van d.e verenigingent
d.ie spelers dienen af te staan en d.e zwar.e kompetitie en cle bekerkompetitie heb-
ben Laten prevaleren.
Bond.scoach R. MoI heeft geen gelegenheid. gehad. geclr.rend.e het seizo en tl2/t73 zijn
selektie bij elkaar te roepen. ï'ÍeI heeft hij vanaf 1 april tot aa"n het begin vart
het kwaLifikatietournooi voor de &ropese Kampíoenschappen te Wenen, dat op 6
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mei aanving, de volled.ige beschildcing gehad over d.e geseLekteer.d.en en met hen
een intensief trainingsprograrnrna kunnen afwerken. AI met aL heeft dit niet tot
resultaten geleid.; een vierde plaats was niet voLdoend.e voor plaatsing voor d.e
Europese Karnpioenschappen te SaroeLona i-n Spa,nje.

Het Ned.erlands Damesteam, waarvefl niet te veel verwacht werd, gezien de sterke
verjonging, d.ie het tearn heeft ondergaan, heeft beslist niet teLeurgesteld. op
d.e Enropese Kampioenschappen te Bulgarije in september 1972. De overwinning op
het sterke Joegoslaviu is onvergcteJ.ijk en ook de manier vÍaarop strijd. geleve:rd
werd. tegen d.e tearns van Bulgarije en O.DritsLand., waaflran met zeer gering ver-
schil werd. verloren, hebben alLe :red.en tot hoop gegeven voor d.e toekomst. De
leid.ing van d.it Damesteam was in hand.en van Sond.scoaoh J, Strrgert en zijn assi-
stent D' d.e Liefde, Vo'r het jaar 19?3 is d.e heer d.e Liefd.e benoemd tot 3ond.s-
coach voor zovÍel de Dames aIs d.e Meisjesr Met het Meisjestearn zijn in januarí
reed.s d.e voorbereid.ingen gestart met het oog op d.e e.ve deelname aan de Europese
Kampioenschappen te ïtalië in augustus 19?3.
Voor d.e definitieve p3.aatsing is d.oor dit team met Pasen d.eelgenomen aan een
kwalifikatie tournooi te Rouen in F?ankrijk. Door het bereiken van de derde
plaats aohter Polen en I;lna^nkrijk werd hun deel.nane aa:r d.e Europese Karnpioenschap-
pen definitief. Spijtig is d.at het verspelen van de vier voomonden voor d.e ver-
schÍllend.e meisjesjunioren-tearns in $ropa achteraf onnod.ig ájn geweest, gezien
d.e terugtrekJring van enige land.en.
De bij d.eze voorrond.e afgeval-Len land.en zijn bij keuze al-snog geplaatst om alsnog
tot 1 2 ploegen te komen. Sportief gezien is het kwalÍfikatie tournooi te Bouen
uitstekend. geweest voor d.e meisjesjeugd, flnancieel was d.eze deelname êeil or-
verwachte en onnod.ige tegenvalLer.

Is dit Sond.sjaar dus a1 veel aandacht aan d.e Meisjes-jeu$ besteed, ook d.e akti-
viteiten van de Jongens-jeugd stonden niet stil,
Via d.e K.N.V.B. kwaro d.e uitnod.iging tot deelna,nre aan de Koninkrijks spelen te
Suniname in augustus 1973, waard.oor Bond.strainer D, Pouw d.it jaar een gericht
trainingsprog?anma voor d.e Jongens-jr:nioren heeft kr:nnen opzetten.

Í,^Íe lo:nnen in het algemeen stellen d.at steed.s meer aand.acht wordt besteed. aan de
Top-jeugdt de jeugdkanpen te Papend.al, de officiële Ned.erLand.se Jangdkampioen-
schappen, dit jaar voortreffeLÍjk georganiseerd. door het distrikt Amsterdam en
d.e Êegionale Jeugdkompetitie vaÍI jongens in d.e Randstad Ho11and.,
Het ziet er naar uit, dat d.eze laatste kompetitie word.t uitgebreid tot meerd.ere
afd.elingen, zowel voor jongens als voor meisjes, gedurende het seizoen 1)'73/t74.

De gewijzigde kompetitie-opzet stelt niet all-een hoge eisen aan d.e deelnemend.e
verenigingen, maar ook aan enige bond.skommissies,
De scheid.snechterskommissie heeft een plan opgesteld om scheidsrechters-grad.a-
ties in te stellen. Dê A. groep za! ín zijn geheeL d.e Ere&ivisie gaan arbitreren.
Iiogc ciscn zullcn aarl dcao groep worclcn gestcld- aan kcnnis en kond.itie'
De wed.strijdkornmissie cn vooral d.e kompetiticleider, zíen zích voor hot probleern
geplaa.tst cle kompotitic op rege3,matÍge wijze te laten verlopen. Gezien d.c
uitgebreÍd.e kompetitie en d"e steeds populairder geworden bekerkr:mpetitie en het

feit, d.at de meeste verenigingen nauvreLijks wil-Ien of krrnnen vold.oen aan de eÍs
om tijd.ig voldoende wed.strijd.data" voor de thuíswed.strijden op te geven, wordt d.it
een steed.s moeilijker taak.

De kommissies voor de rechtspraak zul]en zorgdragen voor oen vlotte werkwijze bij
strafzaken, zodat het niet moer lcan voorkomen dat een bij een strafzaak betroidcen
speler, nog kan uitkomen in enige wodstrijd.en voor êeïr Grvo schorsing za! ingaan.

De Reglementskommissie d.ient nog zorg te d.ragen voor het in ile goed.e vorm gieten
van d.e verschillend,e aangenomen Reglementen en Reglementswijzigingen, zodat van
hen veel aktie wordt verwacht.

Door d.e uitbreiding van de werkzaamheden van deze kommissies, zal ook d.oor hen
een steed.s groter beroep moeten word.en ged.aan op het Bond.sbureau, We hopen in d.e



zeer nabije toekonst, d.at d.e staf uitgebreid kan word.en, zoals reeds eerder ge-
memoreerd.r d.aar heden ten dage niet verl^racht kan worden d.at d.e bond.skommissies
hrrn routine-arbeid. zelf blijven verrichten. Deze uitbreiding is weer sterk afhan-
kelijk van de toewijzing va.n d.e subsíd:le d.oor het rninisterie vaí C.R,M', dat ons
over 1lfl relatief gezien, echter mind.er heeft toegewezen dalr over 1972, Ons
eigen aandeeL in d.e kosten van het Sond.sburean za| dan ook groter moeten worden.

Het Sestirur hecft beslist niet de overtuiging dat zij nu na het eerste halve
bond.sjaar kLaar is. Drid.elijk was d.at in een steeds groeiende sportbond. alles
goed. gerelementeerd d.ient te zijn. Hieraan is hard. gewerkt en vooral op d.e 3.A,V.
zijn vele beslissingen gevallenn
tÍij gaan au werken aan d.e konsolid.atie en een hoge prioriteit geven aan de stnrk-
àlrr van de bond. en de ontwildceling in d.e breed.te.
l6j rekenen hierbij op de steun varr onze lommissies en d.e med.ewerlcing van d.e d.is-
trikten en verenigingen.

Het Bestuur.

tEDtr{STAND

Het groeipercentage ten opzichte van vorig jaar bcdroeg 18.5 f" tn 1972 23t6 /",
Het gesteld.e d.oel is ook ilit jaar weer ruimschoots gehaald, (tO /r)

Uit onderstaand.e tabel valt op te mcrken, d.at vooraL het d.istrikt limhrrg een
bijzond.ere groei heeft d.oorgemaaktr n.1. van Q6r6 /0. W,c31icht een gevolg van het
orga^niseren van een voorrond.e van het Pré-Olympisch Tournooi.
Ook de distrikten Utrecht, flwcnte en Usselstreek àjn zeer sterk gegroeid met
meer dan 30 /". De groei in ilistrikt Utrecht is med.e te d.anken aa,n meer beschik-
bare speeS-gelegenheid- De teamstop is d.an ook opgeheven.
Door ájn excentrische J-igging'blijft het moeiUjk voor het &istrikt Noord'.Holland-
Noord. zich verder uit te bourrrenn Memorabel is dat het d.istrikt Haarlem d.e magi-
sche grens van 2,000 led.en heeft overschred.en.
Ledenstand per 30 juni 1973 (,72)

Niet sp. Senioren Junioren Welpen Totaa,l

Amsterd.am l
trbÍes1and.
Gelderland.
Gravenhage
Groningen
Haarlem
Limburg
Nrd. H.Nrd
0.3rabant
Rotterd.arn
fiuente
Utrecht
IJsselstr.
Zee1and.

A1g. Leden

Totaal
30-6-' 72
3C6-r73

Aantal
ver.

62(56)
9(11  )

1B(16)
27 Ge)
16(17)
26(21)
1  1 (  1o)
14(12)
33( 2? )
28(27)
21  (17)
22(17)
15(1  2 )
15(12)

4165G781
405( 367
842( 671

1788(1632
959( 912

2@1(1566
346 ( 236
755( 726

1679(14o1
1 88?( 1 58?
1206( BB1
1 420(1 056
560( 411
499( 46
65( 44

36(tt41 2354(2c66) 1385( 147) 290(364
6( 10) zoj(  198) 193( 159) 1( -

17( 1?) 516( 443) 309( 210) -(  1
36( 50) BB2( 8?6) 868( 695) 2( 11
16( 20) 479( 4o5) 461( 486) 3( 1
53( 47) 1025( Bo1) ?89( 631) 134( 87
13(  19)  z t3 (  174)  1za(  $ )  - (  -
18( 24) 388( 345) zst( zet) 88( 96
46( 33) 8o+(6gt) Zer( 669) 42( B
41( 3?) 951( 867) 835( 650) 6o( ::
20( 34) 570( 3?9) Ue( 302) 170(166
48( 25) 663( 562) 7o3( 469) 6( -
6( 6) 348( z7o) 206( 135) -(  -

27( 1E) 24o( 192) 231( 19il 1( 1

65( M)

282
313

768
t> t

AAR

548
B269
oÁ1Ê

61 41
7594

15.676
1A Ê,.r ' l' v .  - , t  |  |
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G:roeipercentage per distrikt r

De verhoud.íng sen5.oren en junioren is wed.erom richt verbeterd.,
staande tabel blijkt.

Senioren %

Ámsterdarn 1O,1
trbiesland 1013
Gelderland 25 t5
Gnavenhage 916
CronÍngen 5r4
Haarlem 27 tB
Limburg 4616
Nrd. HolL. Nrd 4t-
O.Brabant 19$
Rotterd.arn 1Br9
Thuente 3619
Utrecht 34fi
IJsselstreek 3612
Zeeland 23
AL9. Leden 47,7

3BB5
4735
4962
5560
6228
6398
7137
8767

10186

Gem. led.en
per vêr. per

6,1

45
46r7
66r2
i919
7619
31 t4
5319
50 tT
Á''7 tr.
"  l  r )
57 14
/ t  eo4 t )

50.9
33r  2

aantal
d is t r i c t

zoals uit ond.er-

Welpen fo

168 welpen
797 rl

1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1g68-1969
1969-197o
197o-.9171
1971-1972
1972-1973

59
oJ
oJ
6q
63
6a
5B

55

Junioren /"
2729 41
2772 37
2Bg2 37
3075 36
3709 37
4234 4a
5086 42
6909 M
7594 45

5%)
4/")

(  incL.
( "

Vereniginssarootte

Zoals uit tabel Ï valt af te lezen ïraren er aên het eind"c van het verslagjaar 31verenigingen meer dan aarr het begin,
Het gemiddeLde aantaL leden per vereniging bedroeg in het verslagjaar !!rl, dit
is beter dan vorig ja.ar (5516)

Haarlem heeft het grootste aantal Led.en per vereniglng, n.!. 1619, Een gemid.d.eL-
de varr boven de zest ig leden hebben Amsterrtarn $7rI) ,-utrecht (6qrS),  nËn uaag
(661 2),  Rotterd.a^ (67;5)

Poven d .e  50  l iggen Nrd  Ho l land Nrd , ( : .1 ,9 ) ,  Gron ingen (59rp) ,  I Jssers t reek  (50r9) ,
oog! Slabant (5or?)_en_ Twente (5T rg).  íoo" 4".  overige.ai i t r ím"n is di t  c i5ier i '  

'

GeLd-errand (4611), zeerana (33r z)i rriesr.ana (45) 
"i 

t irb.."g (3114) 
--r- -- -



De 20 gpootste verenig:ingen van d,e
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iaatste vie:r jaren $raren

1971-1972

A.MrVrJ.
Land.lust
Wilslclacht
8.0.8.
H.A.V.
IÍer\r
De Cangeroes
Bona Stars
Flamingors
Rowic
Juggle:rs
Rtd. Zuid
Blue Stars
ïalhite Stars
D.8.3.
U.V.V.
F.A. C.
CeLeritas r65
Juventus
Red. Stars

1969-197o

227
179
162
15a
136
129
124
123
121

116

114
112
111

1q9

106

105

1970-1971

ArM.V.J. 246
Raciag /rgon 178
WiLskrachf 169
tandlust 166
D.E.D. 160
H.A.V. 157
Sona Star" t53
Fiat Stars 146
F.A.C.  1M
Rtd. Zlr-id. 142
Red. Stars 139
OLa Stars 137
B.O.B.  139
ScrHoogvliet 132
.Akrid.es 131
&cercitia 124
D.A.S. 121
Jugg1er.s 114
WV Daggers 111
[tre ]trolves 11O

Racing Agon 259
,f;.M. V.J. 242
Fíat Stars 226
Amstelveen 21O
Landlust 197
WiLslrracht 196
Bona Stars 16J
Transol-RZ 160
Eceroitia 151
Akrides 150
trbisoL R 146
Sc.Hoogvliet 1M
H.ArV, 143
Jugglers 143
Zaand.arn 141
Haarlem Card.. 14O
White Stars 14O
Jumpens 139
01a Stars 1'37
{itre }Iolves 134

TotaaL 2575

BONDSSëTTJUE

Per 1 juli 1972 werd

P. Storm
h B.Rosebeek
H. D. Oderwald-Mul
Dns R.Soé
J,Koper
C.0nrust
/l.de Zwaart

Totaal 2916

1972-1973

TotaaL 3362

A.M.V.J. Ads 269
Fiat $tars 248
Amstelveen 243
Racing ligon 24O
Wilslrach+ 222
Akrides 221
nSS Epibratos 195
Lan&Lust 189
WoS.ves B/W 174
Jumpers 173
Juggle:rs 165
A.H .S .  162
H.g .C .  162
Ceres 151
trt'isol R 151
Bona Stars 149
Ola Stars 148
Uitsraijters 1{8
White Stars 1+8
Zaand.ann 146

[otaa]. ffi

het bestuur gevormd. door i

voorzitte::
vice-voo:rzitter
sekretaresse
penningmecster
commissaris

n
t l
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0p d.e Jaarvergadering vond., zoals reed.s in d.e Inleid.ing genoemd", een bijna totale
.bes tuurswi ss eling plaats.

Het volgende bestuur werd.
R.trbese
Mr A.G.Mand.ersl-oot
H.D. Oderwald-Mul
G.Kaatee
T.Eekhout
J.Janbroers
F.KriPs
P.Leegwater
W. Seppenwold.e

benoenld. I
voorzitter
vioe-voorzitter
sekretarcsse
penningmeester
commi s saris rekreat i e-baske tbal1
commissaris topsport
commissaris speciale projekten
commi.ssarris arbitrage en opLeidÍ.ngen
commissarÍ s minibasketbalL

Op d.e Eritengewone À3.gemene Vergadering van 5 mei 19?3 t:tad de heer G.Kaatee af
als penningmeester, daar hij reed.s in febnrari naa.:r Amerika was vertrokhen voor
zijn werkzaamhed.en. Voor hem kon geen opvolger word.en benoemd.. Ook de commissaris
voor speciale projekten, d"e heer F.Krips trad. op d.eze vergad.ering af wegens te
weinig beschikbare tijd., Gelukkig kon in zijn plaats d.e heer J.Berte1ing word.en
benoemd..
3ij d.e installatie van het bestuur op d.e Jaarvergad.ering werd. hieraan meteen een
cluid.elijke taakverd.eling voor een ieder ver.bond.en.

De voorzitter verzorgd.e naast zijn organiserend.e en leid.inggevende werkzaamheden,
ook de representatie, d.e kontakten met d.e overheidsorganen, de kontakten met d.e
pers en met d.e wed"strijdkommissie en de kommissÍe van beroep.

De vÍce-voorzitter trad., in*ien nood.zakelijk, in de plaats van de voorzitter en
had een zeer groot aandeel in d.e verwezenlijking van het fteglement Reolarne en
Sponsoring. Ook was hij d.e kontaktnarr met d.e Straf- en GeschÍLLenkommissie, w&êr-
mee hij tezamen een nieuwe werkwijze voor het seizoen 1)l)/1)ln, heeft opgesteld.,

!e sekretaresse begeleid.d.e het bond.sbureau, verzorgd.e het kontakt met d.e red.ak-
tiekommissie en was belast met d.e internationaLe kontakten van het Dames- en
Meisjesteam,

Hoewel d.e heer n.Spee niet al-s penningmeester was benoenrd, heeft hij wel vanaf
januari 19?3 Ae financiën beheert, waarvoor wij hem zeer erkentelijk d.ienen te
djn. Oed.er zijn leid.ing is onze bockhoud.ing geheel bijgewerlct en wordt nu een ge-
d.eelte van het werk gedelegeerd. aan het Sond.sbureau.

De heer Eekhout was belast met d.e ontwÍldreling van het rekreatíe-basketball.
Hiervoor d.ient hij gesteund te word.en door d.e Kommissie Rekreatie-basketbaLl, d:ie
nog niet vol-d.oend.e varr d.e grond gekomen is.

ne heer Janbroers was bel-ast met d.e topsport, vooral dan d.e Herenafd.eling en
werkte samen met de Kommissie Topsport.

De heer Krips en later d.e heer Berteling was belast met d.e speciale projekten,
waaraan wij in d.e eerste plaats d.aohten aan de organisatie en d.e stnrktuur van de
bond. Zij zoud.en ook d.e kontakten met d.e Reglementskommissie verzorgen'

De heer Leegvuater had. reed.s zitting in d.e Bondsscheid.srechterskommj.ssie en zou
ook voor d.e verbinding zorgen met d"e Bond.skommissÍe Opleid.ingen.
Voor.ts was hij d.e kontaktman met d.e Protestkommissieo

De'heer Seppenwold.e verzorgde het mínibasketball, in samenwerking met d.e kommís-
sie Minibasketbal-I, die later werd. uitgebreid" tot Kommissie Mini- en Jeugdbas-
ketba}l.
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3C[ÍD$BUREAÏJ

lfegens zijn benoeming tot bedrijfsleider in het Gemeentelijke Zwe,mbad Sloterpark te
Amsterd.an, heeft d.e heer P.v.d.Boom per 1 d.ecember 1)12 onze d.ienst verlaten.

Tot d.e heer W.l{ateboer per 1 mae.rt 1)li ín onze dienst trad, hebben Mej. I.Gouws-
waard. en Mw C'Hendriks-ï{inter ond.er leièing van Mw M.WÍnk-Dryf voortreffeLijk
werk ged.aan. Met een inkomplete bezetting en met veel werk d.oor een zeer aktief
Bond.sbestuurr zl;jn aj erin geslaagd., d.e periode tussen 1 d.eoember 1972 en 1 maart
1973 soea te overbr"uggen.

De heer tí.Mateboer is per 1 maar.t l pJl be,:roemd. tot hoofd. van het Bond.sbureau.
Zijn belalrgrijkste taak is d.e zorg voor een goed.e gang van zaken op het bond.sbu-
r€êor In d.e beginfase heeft hij veel tijd. moeten besteden aan de administratíeve
werkzaamheden rondom het Ned.erlands herentearn.

Vanaf begin mei zijn zijn eigenlijke werkzaamhed.en pas goed begonnen; we kunnen
echter nu aI constateren d.at door zijn kornst d.e bestuursled.en steed.s meer ontlast
word.en van uitvoerend.e werkzaamhed.cn en zich meer aa.n beLeidvoer"ing lnrnnen gaan
wijd.enr

rEryilull{rsrRATrE
Ook d.it seizoen werd. de led.enadminístratie buiton het burea;. bijgehoud.en. De ver-
werkÍng verliep zeer vlot en eLke vereniging kan er steed-s op rekenen binnen een
week d.e verwerkte gegevens tenrg te ontva:rgen. De wijziging in d.e contr0le op d,e
keuringsbewijzen, d.at nu d.oor d.e d.istriktsbesturen kan ged,aan worden, werkt zeer
tÍjd.sbesparend.,

BOÀÏDS]TTRGAXERINGMT

Gezien d.e lange agend.a, de komsrcle bestuurswisseling en d.c presentatie van het
nierur're bestnrur, vond het oude bestr-rur het wenselijk de Jaarwergad.ering gedurend.e
twee achtereenvolgend.e d.agen te houd.en en wel op 24 en 2) ncvember 1)12 ín het
Rekreatieceatnrm De Seyaard te Hulshorst.
Dit was een succes, med.e gezien d.e kontakten na afloop vem d.e avond.vergad.ering en
gedurend.e het ontbijt en d.e luncho
Op d.eze vergad.ering kondigd-e het nieuwe bestruur reed.s aaa het wenselijk te vind.en
in het voorjaar nog een BrrÍtenger^rone Algemene Vergad.ering te houd.en. Deze verga-
d.ering werd op t mei 1p'fJ gehoud.cn te Utrecht.
De belangrijkste ond.erwerpen vÍaren d.e reglementen voor Reklame en Sponsoring en
Trai.ners en Coaches en uiteraard d.e gewijzigde kompetitie-opzet. Tevens werd een
Reglement voor d.e Bckerkompetitie aanvaard..

J$'GUilMP

In tegenstelling tot 1!'f1 kon in juli 1!12 si.echts voor trvce weken het Nationaal
Sportcentnrm Papendal voor ons Jeugdkamp worden vastgelegcl. De voortreffelijke
Leid.:ing heeft met enige improvisatie toch hrnnen zorgelrl d.at aIle ingeschrevenen
kond.en word.en geaccepteerd. en ond.crd.ak konden krijgcn.

K- &.\r'-
Ook d.it seizoen bleek weer, vooral bij het top-basketbal.l, d.at wij ons ktrnnen ver-
heugen op een groeiend.e publieke belangste}ling.
Deze beLeingsteLLing word.t ook gereflekteerd. in de aand"acht d.ie d.e schrijvend.e
pers aan onze sport gaf.
Niet aLLeen de wed.st::ijd.technische zaken maar soms ook d.e gang va,n zaken rond.om
het speelveld. en d.e organisatorische ontwikhelingen binnen d.e NBB hadd.en d.e be-
langstel1ing.

ïfrj, van onze kant, d.oen ons best de pers, vooral de vaste verslaggevers, via
perskommuniquets êod' zoveel mogclijk op d.e hoogte te houden.
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De heer M.Srneets, tevens eind.red.akteur van het Bond.sorgaan Basketball, belrand.el-
d.e onze sport enige malen per week voor d.e rad.io,

Ook in Sport in 3eei.d, op zond.agavond, wordt meestal wel enige minuten tijd be-
steecL aan een wed.strijd. in de ered.ivisie.

Al met aL zajn we zeker niet ontcv:red.en over de belangstelling van pers, radio en
F.V.

MIWRr RH(REATIE,q\ï lrA+TSCr{ApprUJK }ÍEAK

Het tr{inisterie Cïil{ heeft dit jaa,r kennis larnnen maken met het nieuwe bestuur
d.er NBB en we1 met d.e bondsvoorzitter en de vice-voorzítter.
Het ligt in d.e bedoeling van de hoofdafdeling Lichamelijke Vorming en Sport
(vr:oeger nog geheten Afd.eling Licha.rnelijke vorming en Sport) o.lrvr Dns J.van
Gorsel, steed.s meer aandacht te gevea aan d.e sportorganisaties en sportbond.en.

Aanva^nkelijk was door het Ministenie van C.R.M. aarL onze bond. voor l pJl een be-
drag van f 89.020r- toegewezen als subsid.ie.
Door een in d.e Tweed.e Kamer aangenomen amend.ement werd. d.it alsnog aangenrld met
f 15.680r-9 wa"ardoor het totaal bedrag aan subsidie voor 1973 !íerd f 1O4.7@r.
Dit is nog altijd lager il.an het ín 1)12 toegewezen bedrag van f 108.13Or--

Volledige uitvoering van de Rijkssubsidieregeling kan heLaas nog steeds niet
plaa,tsvinden door te weinig mÍd.d.elen bij het Ministerie van C.R,M. Door d.e vor-
ming van de Hoofd.afdeling larnnor we d.e toekomst, wat d.it betreft, vrij positief
tegemoet zíen. Hoewel rekening moet word.en gehouden met een kritisch bekijken
d.oor het Ministerie met d.e aanrnagen voor subsÍd.ie en de kosten en de baten goed.
tegen elkaar zullen worden afgewogen, Hier lannnen wij slechts begrip voor hebbent
d"aêr wij in d.e bond.shuishoudlng hetzelfde plegen te doen.

Met d.e heer va,n GorseJ-, d.e heer ïLtfagemakers, Hoofd. van d.e Afd.e1ing Sportorga-
nisaties en de inspekteurs hopen we de goed.e sarnenwerking, opgebouwd d.oor het
oud.e bestuur, te kunnen voortzetten,

NEIEW

Orze bond. telt d.:iverse vertegenvroordigers op verschillend.e gebied.en in het over-
koepelend. orgaaÍr varr d.e Ned.erland.se sporthond.en.
De heer Koper heeft zitting in d.e Technísche Raad. en d.e heer Hërchner i-s reed.s
enÍge jaren onze kontaktfuÍIktionaris in d.e sektor Opleid.ingon, Ook d.e heer
J.Janbroers is NSF firnktionaris.

Dit bond.sjaar is opgericht d.e Raad. voor d.e Rekreatiesport en d.e Raad voor de
Jeugdsport, Onze bestuursleden d.e heren T.Eekhout qa W.SeppenwoLde zijn hiervoor
rêspr onze kontaktflmktionarissen.
De opbouw van deze Rad.en gaat v:rij moeizaam en resultaten zullen víe pas op lan-
gere termijn tegernoet l:unnen zienr
De bond.svoorzitter en het Hoofd. van het Bureau hebben de Jaarvergad.ering va,n d.e
NSI'' bijgewoond.

Voor d.e nog saJnen te stellcn Kommissie voor Reklarne en Sponsoring is d.oor ons
d.e vi ce-vo orzi tter A. G. l{and.ers loot kandid.aat ges tel d..

Versohillend.e malen hebben we in d.it verslagjaar weer tot onze volle tevred.en-
heid. gebnrik lcrrnnen maken van het Nationaal Sportcentmm Papendal.
Aa.n Levirs FLarningors is wederom financiële steun verleend inzake d.eelnarne aan
d.e wed.strijd.en voor d.e Europacup.
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1VEIIFAT.,ATIIF' OLÏIVIFTSCH COMTTE

De kontakten tnrssen het NOC en het bondsbestuur zijn in dit bond.sjaar níet zo
intensief geweest aLs voorgaande jaren. Door de organisatie van het Pre-OJym-
pisch Tournooi tn 1)12 en van de Eu::opese Kampioenschappen Darnes in 1!J0 werd.
in die ja:ren uiteraard. mecr overleg gepleegd. met het ï,Í0C,
Het aan ons toegevÍezon bedrag voor het jaar 19731 hoewel mind.er dan aangevraagd.,
zaL vold.oend.e blijken voor d.e d:iverse internationale evenementen.

Besfirurslid. T.Eekhout en het Hoofd. van het bnreau hebben de Jaarvergad.erÍng van
het NOC bijgewoond.. Deze vergad.e:rlngen zijn immer goed. voorbereid en verlopen
vlot. Nuttige kontakten trrssen de diverse sportbond.en word.en gelegd. op d.eze ver-
gad.eringen.

KCIfTAKT MET XE DISTRIT(EEIÍ

Het Bond"sbestuur is er nog niet in gesLaagd. d.c kontakten met alle d.istrikten op
d.e naar haa.r mening juiste wijze op te bouwen.
Enenzijd.s hebben niet aLle verbindingen bestuurslid-distnikten bevredigend. ge-
werktS meestal door onvold.oend.e aand.acht van het bond,sbestuur. And.erzijd.s hebben
d.e d:istrikten niet altijd. gewerkt aari een goed.e relatie met het bestuur en zijn
kornrnissieso Hieraan kan dr:.s veeL verbeterd worden. Een eerste stap op d.e goede
weg hienroor is het veelrruldiger bij elkaar roepen van de voorzitters d.er d.is-
trikten net het bond.sbestuur voor een voorzittersvergad.ering. ïn d.it verslag-
jaar is dít driemaal gebeurd. Q> d.eze wijze gaan d.eze vergad.eringen Í\rnktioneren
als het overlegorgaa,n binnen de bond.

INruCSïAI,E ZAr{s\ï
F.  I .BrA.

b

Evenals met het NOC is ook het kontakt met de F.I.B,A. il it bond.sjaar minder in-
tensief geweest. We1 werd.en diverse kongresscn bezocht.
EreLid. en ex-bond.svoorzitter P.Storm heeft in augustus 1)12 het !Íereld F.ï.B.A.
Congres te Mtlnchen bijgewoond.. Hier werCen d.e nieuwe spelregels d.efinitief vast-
gesteld-.

De heer Storm, als }id. van de Vrou"wenkommissie van d.e F,I.B.A. heeft tezamen
met bond.svoorzitter R.tr'rese het ïr. I.BrAo-cooges, Europese ZOne, bezocht van
19-23 juni lpJl gehouden te Mad:nid..

ALeemeentu

Het meeste hiervan is reed.s in onze inleiding genoemd..
Het.belangz'ijkste evenement, ïía,a.naan onze herenselektie heeft d.eelgenomsa is het
Kwalifikatietournooi te lrlenen geweest. Jarnmer genoeg slaagd.en zij er niet in bij
de eerste twee te eindigen in hr:n poule. Hierdoor waren zij d.efinitief uitge-
schakeld. voor d.eelnalne aaÍI d.e trluropese Karnpioenschappen, die ve.lrr 26 september tot

J oktober 1973 t" Spanje zulLen worden gehoud.en. Als voorbereiding op het tour-
irooÍ te Wenen ís d.eel.genomen aan tournooien te Sremerhafen, CIui en Antibes'

Het jongensjuniorenteam heeft in het verslagjaar zíctr voorbereid. via enige kor-
te trainingsperiod.es op een aantal wed.strijd.en, die in augustus 1973 te Srrriname
arLl.en worden gespeeld. De Stichting Koninkrliks Sportliga heeft dit tearn uitge-
nod"igd tot deelnane aan d.e Koninkrijksspelen.

ne Meisjesjunioren hebben zich voorbereÍcL op d.e d.eeLnarne aan de Etropese Kampi-
oenschappen via een tweetal wed-strijd.en tegen het West-Dritse team op 11 maart
en 1 april, rospr in de sporthal tc Krimpen en te Dord.recht. Via een Kwalifika-
tietournooi te Rouen, waar mj d.erd.e werd.en, hebben d.e Meisjes zich gepl-aatst
voor d.e Otropese Karnpioonschappen, die oorspronkelijk te [sjeohoslowakije zouden
word.en gehoud.en. Ter eLfd.er ure werd. dit gawijzigd" in ïtalië.
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De namesselektíe heeft d.eelgenomen aan d.e Etropese Kampioenschappen, van B tot
1B oktober 1)12 te Varna (mfgarlje). Incid.enteet zijn goed.e successen geleverd,
zoals d.e overwinning op Joegoslavië en de miniemc ned.erLagcn tegen Bu1ga:dje en
0ost-DuitsLatrd. Echter, meer dan eon elfd.e plaats werd. niet bereikt. Vooraf-
gaand.e aarr deze wed.strijd.en werd. d-celgenomqr aan een tournooi te Hongarije.
ALs eerste stap tot d.e voorbereidingen voor eov. d.eelnarne aan d.e volgcnde Euro-
pse Karnpioenschappen, die van 31 augustus tot 7 september 1)l{ *e Sardinië zul-
len word.en gehoud.en, is een trainingsstage met het Hongaarse Darnesteam geduren-
de Pinksteren 1973 gehoud"en op Papendal,

WEpsTHJpm[ v00R pE rygoPAcr]P
Irand.skampioen Levirs Flarningots schreef in voor de wed.strijclen om d.e E\ropacup
en lootte in de eerste rond.e tegen Rode Ster uit Joegoslavië.
De thuiswed.strijd. werd gewonnen mct BB-72. He1aas werd. d.e uitwedstrijd. verloren
met 1 O7-74t waard.oor Levir sf'tamingot s uitgeschakeld. werd..

1ECIIXTÏËCiTE Kq\ÏTAKTEf 3f BA

ftrze internationale scheid.sreehters, de heren Brakel, van Dishoeck, van Houten,
Leegwater, Onrust en Renout zijn in het verslagjaar bij interlands en hropacup-
wed.strijd.en zeer aktief geweest.
Zeer eervol, ook voor ons, hras d.c uitno&i.ging aan d.e arbiter P.Leegwater, voor
de Olynpische Spe3.en te Mltnchen.

Naar d.e stage voor internationale scheidsrechters en coaches, die van 21-2Q fe-
bruari t73 te Macolin (Zwitser1and.) werd. gehoud"en, zijn de heren R.Mol en C.0n-
rrrst geweest. 0p d.eze stage werd.en d.e nieuwe spelregels, zoals aangenomqr. op
het Congres te ldttnchen in augustus 1)12, behandeld.
l{aar aanleid"ing hiervan is het nieuwe spelregeLboekje vorschenenr

TNAINERË

AIs trainer/coach voor het herenteam fungeerde wed.erom de heer R.UIo1.
Vanaf het Pr6 0lympisch Tournooi tot eind. maart 19?3 kon hlj zich echter slechts
passief met het Herentearn bezighoud.en. De uitgebreide kompetitie in de Ere-d-i-
visie en het feit, dat op l1 maart deze kompetitie geëind.igd diende te zijn,
gaf geen gelegenheid., tot het eerder bijeenroepen van d.e nationale selektie.

De heer f.Pouw firngeerd.e als trainer/coach bij het Jongensjuniorenteam.
0p d.e heer J,Burgert werd. in februarí 1)12 geen vergeefs beroep ged.aan om tot
aan d.e E'uropese Kannpioenschappen voor Dames, van B-18 oktober te Bulgarije ge-
houden, onze nationale dannes voor te bereiden en te begeleíd.en"
IIij werd. hierin geassisteerd d.oor d.c heer D.d.e LiefCe, Lae'tstgenoernd.e was wed.er-
om trainer/coach voor het Meisjesjuniorenteam.

Na d.e Élropese Kampioenschappen voor Darnes werd. de heer d.c Liefd.e benoemd tot
d.e opvolger var d.e heer J.Surgert als trainer/coaclt van het Ned.erland.s lames-
team.

Eveneens wiLlen we ond.er d.it punt memorelen d,e anclere begeleid.ers van onze se-
lekties. De heer l\Íol werd. geassistcerd. d.oor de heer H. Perrier en d.e heer de
Liefd.e d.oor }lej. Erv.d.Heyd-en.

AIs chef d.rdquipe bij d.e heren Í\mgeerd.e de heer P.Storm en b.j d"e dames en meis-
jes d.e heer A,Srakel-. Beid.en hebben het bond.sbestrrur veel werk uit de hand.en
genomen en zich onmisbaar gemaakt voor d.e resp. trainers/coaches.

Voor d.e medische begeleid.ing zorgd.en de arts E,Jager en de fysiotherapeuten
Mej, T.D:yvesteyn en d.e heer H.P.Schipper. Laatstgenoemd.en zijn niet meer víeg
te denken bij de veraorg"ing van de spelers en speelsters.
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sPH.,.peLlLAN VERDI H\ÍSTE

Mejo Eov.d.Heyden speelde op d.e Europese Karnpioenschappen te Varna haar 100ste
interland.. Hienroor werd haar een passend kad.o met inskriptie overhand.igd d.oor
d.e bondsvoorzitter.

Goud.en bond.s-speld.en werd.en uitgereikt aan d.e d.amesC.d.e Liefd.e en.G"Soholrten,
tijd.ens d.e E\ropese Kampioenschappen te VAENAT voor het spelen van hu:r JOe interL.

Aan d.e heren H.Kip, R.f\rinstra en H.Hanewijn werd. d.e goud.en bond.sspeld. uitge-
reikt voor het spelen van hun 50ste interLand..

pr IIR$tsI_INIERNAfi C8,ïAAÍI i{orWAK! :

Op voordracht van de l{ed.er1and.se Basketbal-l 3ond. we:rden d.oor het Ned.erlandsoh
0lympisch Comité ond.erstaande jeugd.spel-ers uitgenoèigd. deel te nemea aan het
jeugdkanp in MtÍnchen, fut ter gelegenheid. van d.e Olympische Spelen werd. gehor-
d-en.

Deelnemers: Margreet va^n Rrt len (8,0.3.) ,  Annel ies HelLirgn""r (Wnite Stars),
Wim Benschop (B .o . l . ) ,  Jos  í im*" "  (A .s , r , / .U . )  

-

INTffiUINpS- Eqr 0EFUÍmpS,[zuptsï-EELZ0Bï 1 q72-1 a73

Heren

5, 6, 7 en B april 1973 - toernooi te

Ned.erl.and. - Oostenrijk 86 - 79
NedenLand. - U.S. Stars 85 - 95
Ned.erland. - Finland 82 - 81
Nederland - U.S. Stars 1O5 - 91

Ned.erLand. eind.igd.e als 1e.

Spelersl Kees-AkËfioom, Karel Vrolijk, Ton 3oot, Kees Srnitr jrrqg"-Haadewijnr
Roel l\rinstra, I aB-Uoí*ach, Ila$,ffibre, HagxXr'-Kipr Bernard.
vrd..Molen, Paul Idgrsenaa::sr Jq4l-Mer.

11 t/n 1! apriL lgT3 - tournooi te Cluj (Roemenie)

Ned.erLand. - D.n.R.
Ned.erland - Cuba
Ned.erland. - Roemenië A
Nederland - Hongarije
Ned.erland. - Roemenië 3

3remerhaven.

Coachl René MoI
Àss. 3 Hans Penier

t

Coach : René Mol

{ /iss. : Hans Pemier

57-66
62-go
65-89
79-83
83-68

Roel fuÍnstra, Jan Sildcing, Paul Rqysenaars, Pieter v.Ttryll,,ïe{
Deklíer.

21, 22, 23 april 1973 - tounrooi te Ántibes (f"ran*ri3t)

Nederland - trbrd. 92 -
Nederland. - Antibes 77 -
NederLand. - Legia 76 -

Spelersl Keeg*4&éfioorn, Karel Vrolijk, Ton 3oot, Kees Smit, Itu;rgliFtdí/ewiin,

Coach : René Mol
.{r.ss. ! Hans Perrier

Spelers: Kees Ákerboom, Karel Vrolijk,
Roel fuinstra, Jan Loorbach,
v.d. Molen, Fbank Kal-es, Jan

i,W
Ton Boot, Kees Smitl Huug Hamewijn,
l.Íalter Gnbre, Harry Kip, Bernard.
Sikking
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6 t/n 1! mei 1973 - kr,ratifikatie Eur, Karnp. te Wenen

Schotland
Denemarken
IsraëL
Iba"nkrijk
D. Dr R.
0ostenrijk

Ned.erland. eind.igd.e als {e en plaatste zich niet voor d.e finalepoule,

Spelers: {999'lk-€ídfoom, Karel Vro1ijk, Ton Boot, Kees Srnitr Hgrg:'Iffirewijnr

Ned.erland
Ned.erlaad
Ned.erIand.
Nederland
Ned.erland
NetLerland

95-66
73-62
E 4  / -

I t  -  o í

52-60
58 -  68 L t
78 -70  

v

Coach : René FIoI
Ass. ! I-Ians Perrier

Éót ruinstrai lp*aduacin, Ttr{lg*.dnbre, Hag{7(
v.d. Molen, ïbanJc KaLcs, Jan Sikking.

JO}ÏffiNS JUNIORN\Ï

ip, Scrrrard

In verband met voorbereidingen voor wed.strijd.en in Surinarne (aug. 1973) heeft
de selektiegroep getraind op 3r 4t 5larruari op Papendal.en op
3 en 4 maart op het IOÍVB Sportcentnrm.
In d.e maanden mei en juni in verschillend.e zalen.

IIITERIÁNIS Sï oErmrïrEpsTzulmï
Dqrngg

B +/n 12 antg. - tra.iaingsstagc op Papend.a1 met het d.amestearn uit Tsjecho S1o-
]{axlle.

22 i/n 26 ang. - tournooi te Szdkesfehérvar.
Nederland - Hongarije 54 - 57
Ned"erland - Polen 39 - 95 Coach: J.Burgert
Ned.erland - nulgarije 42 - 50 { Ass. i D.d.e Liefde
Nederland - Fra.nkrijk 45 - ,4
Nederland - Székesfehórvar 54 - 57

Spcelsters: Carla de"*Íí6?de I Marja Kooiman, Gprda,4cffiten, RÍa d"e Roos,
Jannie van Ham, Ria IIeylI, Hieke Alsemgeestr Jep,po-€ffitsr
Roos d.e Vries, Stien Kraay, EIs v.d.Heijd.enr -Kapen"3óí-

7 t/^ 16 oktober - Ehropese Kannpíoenschappen te Bulga:d.je (Varna)
Nederland. - I,bankrijk 37 - 64 Coach : J.l)urgert.
Nederlancl - Tsjecho Slovakije 44 - 71 il rt

Nederland- - Oostenrijk 62 - 55 tr D.d.e T.,ief,de
Nederland. - Itrl-garije 38 - 5l rr

Ned.erland. - D.D.R. 53 - 54 rl

Nederland. - Po1en 59 - 67 c t'

Ned.erlancl - Joego Slavië 65 - 64 Ó tt

Iïederland - Italië 14 - 54

Speelsterg; Qa?1a*d€-{f,efd"e1 E1s v.d..Heijd.en, Ria de Roosr G-e31a-schtruíen,
JannÍe vrliam, Stien Kraaij, Ne1 v.d.l3urg, Rops d.e Vriesr Marja
Kooiman, I4arg:rcet v. Frrtten, Ria MeyJ-l' .Jg,e-po-GffiFts,

Els v.d.Heijd"en speeld.e tijdens d.:it tournooi haar 100e Ïnter-
land en Carla de Liefd-e en Gerd.a Schouten specld.en hun loe.

8 t/n 1 2 juni 1973 - Trainingsstage op Papend.a1 met het Hongaarse Nationale
team.

Deelneemsters: Gerda Schouten, Gerd.a d.e Rid.d.er, Carla de Liefd.er Karen Bost
Joke Zanclbergcn, Joke Ulaas, Roos cle Vries, Sylvia Barlag Ria
de Roosr Anja v.Gennip, llarja Kooimarrr Joke Dnrifr Ïrene
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Maarschal-keri"reerd., Ria valt d.er }{eijsy anke Moltmaker, Nel v.d..
Burgr Els v.d. Heijd.en, Joepe Geurts, Mieke ArsemgeeÁt, yvonne
Fase, Marion tríedmarr.

MMSJES JUNTOREXI

27 t 28 en 2! december 1)12 - { landentoun:ooi te Luik.

Irlederland. - Be1gië 77 _ 40
Ned'erland. - schótlana àq - T 

Coachl D'd'e Liefde
Nederland - Frankrijk 5à - ta 

Ass. I ELs v.d'.IIeijden

Speelsters: Rig;ia&.Ífeijs, ï,[ieke Alsemgeest, Jogpe-€ai}ís, Marja KooÍman,
Simone v. Dijk, Irene lrIgaps6f-aLkerweerd., Marlene Benschop, trlarion
Weflan, Lí;t-+-.Teemst, F'rqgcie.ffakel, Hennie v.d.Meijdeni Ctrar-
lotte Lamcrs,

l1 maart 1973 - NederLand.-tÍest Dritsland te Krimpen a/a usser . 55 - 57
spee}stersl anja v.Gennip, "lgjlpe-4€dts, syrvia Barrag, Marja Kooima.n,

rba+c i*q-Bad<e1, Li3u--rrri6'sms t, Ri a Lznsink, Mari on lfedman, rBeng
MaaAech€rtKérweerd., Ria--rard@s, Simone v.$jk, CharLotte Lamers.
Coach : D.d.e tiefd.e
Ass. I Els v.d.Heijden

april 1973 - Nederland-West Dtritsland. te Dordrecht t 63 - 58
Speelsters: Henrgr v.d.Meijd.en, Marlene Benschop, Anja v.Gennipr J.$pe--g€ítfíísr

Sylvia Barlag, Marja Kooiman, trfaacisTffie1r-Lia w.le€ffis1,
nii-tËdtÊink, I{arion Wedman, Ixee€"Maarscb.Merweerd., Bia.:+gr
MeÊ6:

Coach : D.de Liefde
Ass. I ELs v.d.Ileijd.en

f/m 23 april - KwaLifikatie tournooi Sur. Kamp. te Rouen (f,rantcri3tc)

Po1en - Irïederland 66 - 6O
Irïed.erland. - Fbankrijk 49 _ 67 coach : D. d.e Liefde

Ilederland - 3e1gië 
- 

à+ - Sq 
Ass' : Els v' d'Heiiden

21

Speelsters: JoeBre.".€e6ts, Sylvia Barlag, nfe,-vr6íleiis, I,tarja KooÍman, Si-
mone v.Djkr lrene l4aersclgLkerweerd, Ria Lansink, T,ia rz-Iteem"1,
fbansi,s.-ffiI, Anja v. Gennip.

Nederland plaatste zich voor d.e E.K.
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rAr4xrmglag_]srRAF- qï cEs.c.mtteEwggËIE
De Straf- en GeschilLenkommissie werd. het afgelopen bond.sjaar gekonfronteerd.
met een in vergelijking met het vorige verslagjaar signifiJaante toenarne van het
aantal aangebrachte strafzaken en geschillen. Kon d.e afgetred.en zijnde Heer
WIEA,SilIA in zijn résumé van het vorige verslagjaar nog ge?Íagen van een aantal van
121 aangebrachte strafzaken, het afgelopen bondsjaar noteerd.e d.e Sekretayís 227
aangebrachte strafzaken, alsmedc 1J d.e Kommissie voorgelegd.e geschillen.
Waar d.e Heer Wiersma reed.s overbelast geraakte acht de kommissie zich, met het
vermeld.en van d.eze cijfers, ontslagen van d.e noodzaak feiten en omstand.ighed.en
aan te voeren, welke de nood.zaak beklemtonen het komend.e bond.sjaar een princi-
pieel verschillend.e opzet als uitgangspunt te kiezen, met name een verlegging
van d.e administratieve behalrd.eling van de zaken naar het Bond.sbureau.

De kommissie is er zich van bewust bij deze overstelpend.e hocveeLheid. zaken niet
ten aanzien van aLle zaken d:ie vlotheid van behand.eling in acht te hebbcn kun-
nen nenen, welko zíj zLc}a bij d.e aanvang van het seizoen voornam te 211en be-
trachten.

ilet stellen van prioriteiten - met name d.e eredivisie - bleek onontbeerLijk en
slechts ten aanzien van d.eze prioriteiten meent de kommissie sneL en voldoend.e
gemotiveerd. recht te hebben gedaan, waarbij naa.r d.e kornnissie toegeeft, enige
zaken in and.ere afd.elingen spelend. te lang op hun behand.eling hebben moeten
wachten.

De kommissie is er zÍch het afgel-open jaar van bewust geweest, d.at dikwijls gro-
te commerciële belangen met haar beslissingen gemoeid. waren. Desalniettemin
handhap,ft zij haar standpr:nt, dat d.eze belangen bij d.e berechting van een gevaL
niet een van de faktoren mogen zijn, r,velke d"e straf en de strafïnaat lflrnnen be-
invloed.en, In dit verband. benadnrkt d.e kommissie met kracht d.e vera,ntwoord.elijk-
heid. van trainers, coaches en verantwoord"elijk kad.er in de verenigingen ten aan-
zien van spelers welke, niet vertrouwd. zijnde met de maatstaven volgens welke d.e
Ned-erlandse arbiters wedstrljd.en d.ienen te Leiden, zích naar hun gevoel d.oor be-
slÍssingen van arbiters en de komrnissie tokort voelen geclaan in hun opvattíng
van een reohtvaard.ige behandeling, waar zij volgens d.e hun vertrouwd. zijnd.e spei--
opvattingen niets tegen het spel ind.nrisends menen te hebben begaan.

De kommissie vermeldt dat naar haar mening het afgelopen bond.sjaar een vrucht-
bare ontwildceling is op gang gekomen welke kan leiden tot meer d"uidelijkheid. met
betreldcing tot het antwoord. op d.e vraag welke wed.strÍjd.en d.oor een straf word.en
bestreken, alsmed.e wolke kriteria bj d.e bcrechting van een geval worden in acht
genomen.

De Kommissie benad.rukt nog haar uitgangslmtr dat het kriterium vÍaaraarl zij d.e
bij haar aangebrachte strafzaken toetst na.ar lna,ar overtrriging princÍpieel het
bonclsbelang is en d.at zij zich d.ientengevolge bj het opleggen van haar straffen
en maatregelen niet een zed,elijlc oord.eeL aanmatigt met betrekking tot d.e bij haar
aangebrachte zaken, noch zÍch acht geplaatst op de stoel van de, d.e overtred.in-
gen aan het a-Lgemeen bela,ng toetsend.e, rechter,

De Kommissie is d.ankbaar voor d.e bereidheid. tot samenwerl<ing, welke zij, ond.er
erkenning van de geaccentueeerd. zelfstandige positie, welke zij bir:-aen het
Sond.sapparaat Ínneemt, van d.e zijd-e van het Sond.sbestultr en de andere kormris-
siesr met name d.e Protestkommissie en dc Kommissie van Beroep, mocht ondervin-
den.

Mr P.B, POLET,
sekretaris.
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JAAR\BSIAC PEolES[Kol{Mï SSI E

ne protestkommissie kreeg afgelopen seizoen 28 protesten te behand.elen.
J protesten zijn toegewezen,
I protesten niet in beha.nd,eling genomen, líegens het nÍet vold.oen aan d.e regLe-

menten.
16 protesten moesten word.en afgewezen.

ne kommissie bestond d.it jaar uit: voorzitter A. Renout
sekretaris Mej. L.H. Srekhof
lid. H"J. Snel
plaatsv.
led.en C. de Roos

H. d.e Groot

De kommissie is J maaS- h.j elkaan geweest om de binnengekomen protesten te be-
hand.eLen.

3ij verschillend.e uitspnaken van onze kommissie r,,ras onze kontaktman van het be-
stuur d.e Hr P. Leegwater aanwezig.

Het moet d.e kommissie we1 van het hart, dat er d.oor d.iverse verenÍgingen veel
te lichtvaard.ig is geprotesteerd.. In verschillend.e gevallen is ook gebleken,
d.at zij niet op d.e hoogte r^Íaren van d.e wijze van aa::ha,ngig maken van een pro-
test, zoals geregeS.d. in het Huish. Reglement,
Tevens is weer komen vast te staan, d.at 80 f" uut d.e protèsten d,e jurering be-
trof.

Het werk van d.e kommissie
d.ie nod.ig walen voor het
strijden in de 2e d:lvisie,
kwam &it veel voor, omd.at
bekend. wêrêoe
Verschillend.e
protest moeten

ne kommissie spreekt haar verontrrrsting uit over het ied.er seizoen groter wor-
d.end.e aantaL protestenr

Mej. L.H.Srekhof (sekr,  e)

JAAEIEB$LAG qOM}ESSÏq VAN BMOE
De tend.ens in het vorig jaarverslag gesignaleerd heeft zich in het jaar 1972/
r73 voortgezetg opnieuw nam het aantal door d.e kommissie van Beroep in behan-
d"eling genomen zaken toe.

Doo:r de kommissie van Beroep werd.en in totaal 26 nieuwe zaken behand.eLd., het-
geen in vergelijking met het vorig jaar een toenarne met B betekent.
Voorts werd. door de Komnrissie va^n Seroep een aantal- adviezen uitgebracht aan
het bondsbestuur en d.e Bond.sscheíd.srechterskommissie.
Van d.e 26 zaken had.d.en 1{ betrekJ<ing op ingesteld.e beroepen tegen beslissiagen
varr d.e Straf- en Gesehillenrkommissie. )e overige 1Z zaken had.d.en betrekJcing op
besLissingen vafl bond.sinstanties en d:istriktsbesturen,
Het merendeel- van de d.oor d.e St:raf- en Geschil"Lenkommissie opgelegd.e straffen
werd. d.oor d.e Kommissie van Seroep gehandhaafd. Dit geldt ook voor d.e d.oor de
bond.sinstanties genomen besLissingen, waartegen beroep werd- aarrgetekend..
De toename van het aarrtal beroepszaken heeft ertoe geleid., dat d.e freguentie
van het aantal vergad-eringen van d.e Kommissie van Beroep sterk is opgevoerd.
Gemid.d"eLd werd. er 2 x per maand. vergad.erd. Een en and.er had. een toenarne van
d,e sekretariaatswerkzaarnhed.en tot gevolg.

werd. bemoeilijkt, d.oordat de betreffende gegevens,
behand^elen van een protest uítbLeven. Vooral, bij wed.-

die gef}oten werd.en door d.istriktscheid.srechters,
d.e ad.ressen va^n scheid.srechters en juryled"en niet

verenig"ingen hebben hierdoor erg lang op d.e uitsp:raak van hun
wachÍen.
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Aangezien de adrninistratieve ven"rerking niet meer op d.e oud.e voet kon plaats-
vind.en heeft d.e kommissie besloten een sekretaresse aan te trekken. Deze laat-
ste is in mei 1973 aan d.e KommíssÍe van Beroep toegevoegrl.
De KommÍssie va"n Beroep hoopt d.oor het opvoeren van d.e vergad.erfreguentie, 1 x
pet 14 dagen, te komen tot een spoed.ige afwerking va^n de aanirangig gemaakie
beroepszaken.

Voo:rts stelt d.e Kommissie zich voor in het komend.e seizoen een ged.achtenwisse-
ling te hebben met d.e Straf- en Geschillenkommissie, d.e Reglementskommissie en
d.e Sond.sscheid.srechterskomrnissie over nood.zakelijke stroomlijning van een aantaf
reglementen.
In d:it verband. moet de Kommissie van Seroep constateren, d.at in het ai.gemeen
hj de clubbestuurd.ers een geringe kennis bestaat van het regl-ement Straf- en
Geschillen-rechtspraak. Een aantal keren heeft d.e Kommissie va,n Beroep een
zaak niet in behand.eJ,ing kunnen nemen op grond. van ruime overschrijd.ing van d.e
beroepstemijn. Voorts werd. een aarrtat beroepszaken aan het verkeerd.e adres
verzondenr Intaa.rd.oor aanzíenlijke vertraging in d.e behanile1ing optnad.
Ïn d.e samenstelling van d.e ltommissie van Beroep kwarn di-t jaar geen wijziging.

Ml. lI.P. ï,Íooldrik, sekretaris.

Tijd.ens het afgelopen verslagjaar werden tengevolge van gewijzigd.e opvattingen
binnen de basketballbond. een groot aantaL reglementen en reglementswijzigingen
etr -àaï]vrlllingen aangebod.en.

Door het grote aanbod voor d.c jaarlijkse Algemene Led.envergad"eriag kon bínnen
het gegeven tijd"sbestek nÍet aJ-J-e reglementen gronclig worclen bestud.eerd. I{eer-
maLen beperkte zich het kommentaar tot d.e red.aktionel,e inhoud. van de te on-
derzoekea reg}ementen.

Ten aanzien va.n twee reglementen heeft de Kommissie d.oor mid.d.el vanr haar Leden
een d.irekte inbreng bij het ontstaan gehad..
Bij d.e werkgroepen d.ie verantwoord.elijk waren voor het concipiëren va,n het
Reglement frfrainers-coachestr en het Beglement trReklame en Sponseringfr r^raren
vertegenwoord.igers van d.e kommissie aanwezig, Bij d.e kommissie bestaat het ge-
voel d.at op d.eze wÍjze een meer essentiêIe inbreng van de reglementszijd.e kon
wond.en gegeven, waard.oor konstrtroticve inbreng mogeLijk was,

Zij prefereert d.eze werkwijze d.an ook boven het achteraf beoord.elen, hetgeen
vaak overkomt als afbrekende kritiek of perfektionistische letteruitleggerij.
fevens is zij van mening d.at het uiteind.elijke resu]-taat een goed. reglement is,
terwijl d.at niet van aLle reglemcnten kan worden gezegd..

Tevens werd meermalen advies gegeven aarr verenigingen st enkeLe malen aa,n het
bondsbestuur.
Van d.e voorgenomen, reed.s gedurend.e meerd.ere versJ-agjaren op het prograrnma
staand.e wijzigingen van het huishoucelijk regLoment, is niets gekomen,

Ond.at d.e voorzítter in het bond.sbestuur in zijn Í\rnktie van penningmeester niet
gemist kon word.en, heeft d.e kommissie het afgelopen verslagjaar zond.er voor-
zLtter gewerkt.
Gezien de d.oor het energieke bond.sbesfirur uitgelokte aantal nÍqrwe reglemen-
ten, heeft d.e kommissie het afgeLopen seizoen red.elijk voldaalr.

De kornmissie bestond. uit s hs R. No6, voorzitter
J. Start sekretaris
D.E.H.G.Kloek, Lid.
H. 31om rr

J. Hórchner rl

J. Start, Sekretarís.



Led.en ! J. Jarrbroers
J. Srrrin
J. Burgert
J. Massaro

R. de Jong
ï.  Rotteveel
R. Schuurhuizen
J. Sterl"man

De kommissie kwarn d.it seizoen zeven maal bijeefl, De eerste maal op zaterdag 30
december, d.e laatste maa,L op zaterd.ag 30 juni, Snelle rekornaars zuLlen dus al
hebben gemerkt, d.at d.e kommissie precÍes een half jaar heeft gef\rnctioneerd..
Br het vías geen gemakkelijk half jaar. NatrrurUjk, alle begin is moeiJ.ijk, en zo
was het dan ook met d.eze nieuwe konunissie binnen de N3ts. ïn d.e eerste maand.en
zocht men voornamebjk naar zijn eigen id.entiteit. Een bijeenicomst met bond.svoor-
zitter trlese en een de,aropvolgend. werkstuk van voorzittersájd.e maakten wat
meer duid.elijk, maar het bleef voorl-oplg nog zoeken naar d.e vorm, waarin de
kommissie iets daadwe:rkelijks zou iq.mnen d.oen.

IIU bleef het bij vlugge aclviezen, waarvoor eigenlijk te weinÍg tijd was. Met de
tropdrachtil van het bond.sbestuur om een soort meerjarenplan voor d.e nationale
teams te rrontwerpenrr kan d.e kommissie Topsport dan de nood-zakelijke stnrktrrele
bijdragen gaan leveren.

Niet, dat er ru niets werd. ged.aan. De heer l.Rotteveel bemoeid.e zich veel en
uitgebreid. met d"e nieuwe kompetitie-opzet; d"e heer J.Burgert verd-iepte zich
in d.e problematiek rond" d.e d.ames en d.e heer J.Massaro hie1d. zíeil bezig met het
Reglement Reklarne en Sponsoring" Over het d.aarbij behorendc bestemmingsplan
heeft d.e kommissie Topsport desgevraagd een advies u.itgebraeht, dat naar haar
mening onvoldoend.e aandacht heeft gekregen. De kommíssie Topsport bJ-ijft trou-
wens ook van mening d.at d.e inschrijfgeld-en moeten word.en aangewend voor Top-
sport.

Een voorsteL van d.e Kommissie Topsport bereikte d.e rcglementskommissie en lvel
d.at betneffend.e d.e term rfde statenlozerr.

De Kommissie [opsport kàn in dc snel evoluerend.e BasketbaïL Bond oen bel-angrijke
rol spelen, moet d.at ook weL, omd.at d.ie evolutíe au eenmaal aa,n de top plaats-
vind.t. W zaT d.an binnen de kommissie wat moeten verand.eren. Er arlLen doe- en
d.enkmensen moeten komen, ó-.rrtrozt rnensen d:ie bijv, d.e taken van d"e vroegere Bond.s
Technische Kommissie uitvoeren en mensen d.ie zich bezighoud.en met beleidsbepa-
lingen op langern te"ffi.-

R, Schuurhuizen (Set<r. c)

JAáN\TMSLAG MEDI SGíE KOUMISSTE

Setangrijke vragen kwamen in het verslagjaar niet aan de ord.e. We1 heeft d.e
kommissie een nÍeuw keuringsplan voor de verschil-lend.o leeftijdskategorieën
voorgesteld., d,at d-e 3-jaarlijkse vcrplichte keurÍngen verwa,ngtt
Voorts is het wachten op d.e voorstellen van d.e Kommissie Topsport tr&rvr áÍI-
d.ere leeftijd.slcategorieën voor het l:ompetitiestelsel, De onlangs ingevoerd.e
vernriming van d.e maximale juniorenleeftijd. tot 10 jaar heeft med.isch geen be-
tekenÍs. Verschuiving varr d.e ond.ergrens va^n junioren tot 16 3aar kan althans
bij meisjes nauwelijks bezwaren opleveren, hoewel d.e vraag rijst hoe lang d-e
cLubs zullen doorgaan d.e leeftijd.sgrenzen tel-kenjare te willen verand.erenn

Edn van d.e leden van d.e kommissie trad. op als med.isch begeleíd.er van het Ne-
derland.s herentearn.

De kommissie bestond. uit de volgcncte led.en ! E.G.H. Jager, Haatrlem, arts
J.M. Janbroersr Heemsted"en arts
S.P. Kl1Íchertr  Zoetermeer,

geml-arrs.
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De kommissie was het afgelopen seizoen alsvolgt samengesteld:
voorz.:  J.Koper,  sekr.  :  R,Veheuvel
Led.en ! J,van de:r Veen, A.SchrÍjvers, J.G.Reuvekam!1 J.Stuurman, J.de Haan

W. Sepp enwol d.e. ( Af gevaard.i gd e bond.sb es tuur )
De kommissie heeft viermaal vergad.erd. in Amersfoorti daasyraast is er in d.e
firssenliggend.e period"en achter de schermen veel werk verzet, Gestart werd. met
het verzenden naar d.e Distrikten van uitgebreid.e enqr.rêteformulieren,
0p 1 maart waren deze beantwoord. bij ons biruren en kond.en wij ons een bee1d vor-
men van. d.e huid.ige siftratie in Nederland. var: het jargdbasketbalL in het alge-
meen en het miníbasketball Ín het bijzond.er.

Uítgaande van het trieste feÍt dat er in slechts weinig d.istrikten een jeugd-
kompetitie bestond en d.at er in sLechts drie f,ist::i lrten, n.1. Haarlem, Amster-
d.arn en [wente, een originele mini-kompetitie werd verspeeld., hebben wij ons
toegelegd. op d.e.propaganda van het minibasketbaLl. In d.e eerste plaats hebben
wij toen het arnbitj.euze plan opgevat een tfleerplan minibasketballrr te ontwerpen
bestemd. voor de leerkrachten van het Sasisond.erwijs, om hen op deze wijze te in-
tenesseren voor het geven van basketball aan kind.eren, in d.e leeftijd. van 6-12
jaar. Inmidd.eLs zijn wij geslaagd in het vervaard.igen van een meerdelige serie
instrrrktielessen en zullea we binnen afzienbare tijd twee kennÍsmakingslessen
sturen naar elke basketballver. in Ned.erland.n op3-age: 1000 stuks (bijgesloten
word"ti d.e nieuwe fold.er en de nieuwe ministickers).
Tevens is via d.e firma ftschooJ-sportfr d.e nieuwe fold.er versf,uurd naar aLle on-
d.erwijsinstellingen en vakleerkrachten in Ned.erl-and. Oplagel 22,ooo,

Dnrk d.oend.e zijn wij deuarrraast om d.e sport basketball opgenomen te krijgen in het
leerpJ-an va"n het Basisond.errdjs. In deze zijn viij afhankol-ijk van d.e med.ewerking
van d.e verschillende Inspekteurs van &rd.erwijs.
Dit wat betreft propagand.a, lrJàt betreft het kad.ertekort hebben re het Bond.sbe-
stuur bereid gevond.en om aan hen, d.ie een mini-oefenmeesterlarsus gevolgd. heb-
ben, een bevoegdheid.sverklaring te verstrcldren, waarmed.e zij gerechtigd. zijn in
gemeentezalen les te geven.

Aarr d.e vÍens van d.e kommissie om d.e inte::regionalo kompetities uit te breid.en,
heeft het Bond.sbestuur gehoor gegeven. t[j sprekcn io hoop uit, d-at d.o winnaars
vaa de'divcrse konp, zullen kunncn spclen on het kampioenschap van Ned.erland..

Verd.ere plannen van d.e kommissie h-riten het voltooíen van bovengenoemcle werk-
zaamhed.en, in het kort I

ar het organiseren van bijeenkomsten met de bestuursled.en van de Distrikten om
te praten over het stirmrleren van het jeugdbasketball;

b. het organiseren van een landelijk mínibasketball-touryrooi (op één dag) met
open Ínschrijving;

c. het med.e-organiseren var: het baslcetballkamp jn de zomermaand.en;

d, het leggen van het kontakt tussen onze kommissie en d.e kommissie topsport,
waard.oor d"e beLangen van d.e topjeugd. optimaaL kunnen wor:d.en behartigd..

Qn aan aI deze plarrnen gestalte te kunnen geven, hebben wÍj íed.ers med.ewerking
nodig. lrJij vertrouwen erop die ook te krijgen; het gaat per slot van rekening
om d.e basketballers van moï'gen I

R. Vorheuvel,
sekretaris.
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JAARïmstAG KOMMISSIE RHCREAm E-BASEEIBAI,L

In het seizoen 197U1)'11 was het kenmerkende va.n de propagand.akommíssie dat die
niet werkte door het uitgeschakeLd. raken van haar seknetaris.
Het ontwerp voor d.e vlag leverde weI veel reakties op, maatr kon niet gereali-
seerd. worden, Er is toen een vergad.ering met propagand.afirnktionarissen geweest
en aan het eind van het verslagjaar kreeg Dik !ruJmes$eyn d.e opdracht voor d.e
bekende basketbalsticker. Bovend.ien kwam men in d.at jaar tot een herdruk van d.e
minibasketbalfolder.

Het seÍzoen 1pJ1-1972 Sat d.e stelling dat er niet vold.oend.e nrimte ï/ras voor een
zelfstand.ig opererend.e hommissie. In het jaarverslag zel,f sprak men over gebrek
aa,n kommrrnikatie en het niet d.oorgaan van een }I.B.B. house sty1e. Gelukkig kon
we1 vermeld. word.en, d.at er )0.000 stielcers d.e d.eur uit waren g€gaan en d.at nu
ook d.e folder van de basketbalsport aan herdnrk toe was,

Voor het jaarverslag 1)12-1)'lJ zou men voorzichtig moeten zijn om niet in dezelf-
d.e trant verd.er te gaan. Het id.ee is geweest om niet extreem op d.e propaganda-
toer te gaan omdat gevoeld. werd, dat er mogelijk een andere aanpak moest kcmen.
In eerste instantie is toen ged.acht aan rekreatie basketbal.
& is cluid.elijk uitgegaan van e en soort fílosofie, waarin gezocht werd naar het
vrijblijvend. kunnen deelnemen aan balspel-aktiviteiten, d.ie d.an uiteind.elijk bas-
ketbal-spel vormen moesten inhoud"en in een zo vrÍj mogelijke omgeving als bijv,
buurten en pleinen, trim of instuifvlerk vakantiewerk en campings. ïrÍe hebben
d.aarvoor een aktiepLan gemaakt, dat speciaal ontworpen is d.oor d.e heer J.ïIerfst,
Amstcrd"arn, die ervaring had. met instuifweric en zogenaamde vliegend.e brigad.es om
op pleinen en straten iets te d.oen. Doord.a"t d.it enige tijd. vergd.e is d.it niet van
d.e grond. gekomen voor het zrrivcre vakantiewerk, zoals we hadd.en bed.oeld..
De belangrijkste oorzaak hierwan is, naast d-e faktor tijd., de reLaties en d.e kon-
takten d.ie men moet hebben en vooral in een vroeg stad.ium. Bovendien is d"it te
wljten aa^n het feit, clat d.it hct ontginneei is van terreinen, werkveld-en, waarop
d.e bond. in aI zijn geledingen te wcinig bekendheid genoot en slechts verricht
kan worden door hon d.ie op d.it terrein zeer praktische nissiewerlc vemichtte.
Dít zal dan moeten word.en verricht organisatorisch door iemand., d.ie bereid is
zelf aIs missionaris op te tred,en. &r het fcit was dat viij binnen de bond. d.eze
jagers, d.ie mensen gek van hct id.ce maken en deze missionaris niet hebben.
Het plan JelLe Hcrfst zal zcker moeten worden uitgevocrd.
Een ander plan dat in d.e maand.en s eptember, oktober va.n d.e grond. moet komen is
d.at van d.e propagand.istische begeleid.ing. Het is het idee van d.e hcer Hagen uit
Boxtel, dat bestaat uÍt een administratief bcgei-eid.ingspakket voor bestuurlijke
als tcchnisch kad.er, terwijl d.aarnaast ged,acht word.t aan het in distrikts verband
beschikbaar steLlen voor een traincr voor de eerste trainingen.
Deze twee plannen lÍaren duid.elijk een gevolg vaÍI een d.eels rnislukte verga.d.ering
van 1? februarí 1973.
Gezegd. moet worden, d.at na de vergad.ering van vorig jaar gewerkt is aan een
soort filosofíe van spel=ontwikkeling en neergclegd in een memo omtrent rekrea-
tiesport. Q> d.ie basis blcek het toch moeilijk mensen te vind.en.
In jarruari is dit memo met een begeLeid.end.e brief, behalve aan aLlc distrikts-
voorzitters, ook aan een achttiental mensen uitgegaan. Ook op d.e in het voorjaar
gehoud.en voorzittersvergad.ering is d,e zaak niet gocd. overgckomen en zal dus het
gehcel in wat betere voïynen opnieuw ter tafel moeten komen cn daarbj opnieuw
een poging moeten word.en ged.aan om vooral mankracht te werven,

Zeker in d.it verslag mag niet onvermeld blijven d.at d.e zuiverc propaganda waar-
mee d.'it verslag begonnen is een bectje tussen d.e wal en het schip is geraakt.
De kontakten met de N.S.F. op rek:reatief gebied. verliepen perfekt, maar de zui-
vere propagand.a was wat moeizaam.
Het bond.sblad. staat geheel apart en bij d.e interLand.s werd teveel getmproviseerd..
Ploeg1eid.ers zijn soms in het verled.en met andere situaties verwend., zodat dan
een derd.e groep ontstaat naast d.c soList improvisant en d.e goed.wiLlend.e schrif-
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telijke afsprekerr d* d.e ter plaatse optredend.e man en d.e ogenschijnlijke chaos
is kompleet.
Men zou d.it d.ee1s lcunnen betrekkon op de bcker-finale en de meisjes-jeugd.inter-
land.. lïet is nÍet alLeen dat er vecL van geLeerd. is, maar voor d.eze is nu ook
een werkplan gemadrt. Zodat men nu van tevoren kan praten en beslissen over een
aantal punten.

Het punt fold.ers liep ook dwa:rs door de kommissies heen en d.eels nog op het
bond.sbtrreau, De sticker is weer in voorraad, d.e foLd.er minibasketbal vaLt onder
d.e jeugdkommissie en d.c A.B.C. foLder zal naa.r red.aktie van d.e scheid-srechters-
kommissie opnic,uw ged.rukt word.en. ile hebben nog geen duidelijke p1a^nnen op d.it
moment voor de algemene propagand.a.
Nog meer in d.e mist en teveel improvisatio werd bed.reven bij d.e opening van
sporthallen, waarvoor verenigingen werd. gernaagd. ïedereen d.oet maar wat,
Men chartert tvree verenigingen voor een x-bed.rag en toch zal hier veel meer be-
reikt lcrxtnen word.en, ind.ien víc sanen durven te werken. Derhalve zaJ, zoals in
een werldcamp ook a1 is vastgesteld., d.e kommissie basketbalontwikJreling voors-
haad.s moeten gaan bestaan uit d.rie groepen, die omvatten de algenneen vrijblijvende
spelworving en rekreatiesport, d.e propageu:da, fold.ers, d.emonstraties, etc. en
de voorlichting. Voor het eerste zouden tenmÍnste versp:reid over het land I mis-
sionerend.e figuren moeten word.en gevond.en. Voor de propagand.a een aantaL, d.rie
tot vijf, duidei-ijk attente d.eslrrndigen, terwijl voor dc voorlichting in elk dis-
trikt een rnan daarvoor beschikbaar moet zijn.

T. Eekhout.

JAARïq$AG sEtAKTtEKoMff SSr E

0p het momc'nt van het sohrljven van d.it verslag zijn er tien nummers van het blad.
fr3asketbalrr versohenen. Aangezien mct d.e uitgave va.n dcze mrÍnmers het beschikba-
re bud.get reed.s voor een groot ged.eelte is besteed., voornarneJ.ijk d.oor d.e hoge
d.ruldrosten, heeft het bondsbestuu:r besloten het aantaL uit te geven nummers de-
ze jaar.gang te beperken tot e3-f, twee mind.er d.an oorspronkelijk in d.e bed.oelÍng
1ag.

In d.e Loop van het jaar werd de red.aktie van trBasketbalrt, d.ie aanvarrkelijk een
solo-onderneming varr de heer Smeets wasl gaand.eweg uitgebreid. tot vier led.en,
met d.e heren 3rvêÍr Baak, B.Lieshout cn J.Hofman. M,Sneets bleef d.e eind.red.aktie
VOeX9flr

De inhoud van het blad richtte zích in hoofd.zaak op het gebeuren in d.e heren
ered.ivisie, met uitzondering van het speciaaJ- gekreëerde d.amesnuJnmer.

De :red.aktie heeft een woord. van d.ank voor aI d.egenen, die er rned.e voor gezorgd.
hebben dat het blad weer vo1- kwarn, voor d.c heren fotografen (ac heren R.Kramer
en Prsmeets), voor bestuursafgcvaard.igd.e. Mw H.D.Oderwald, voor d.e d.ames op het
bond.sburo en d.e heren op d.e dniklccrij en voor alle abonnees (verpLicht of niet).

Plannen voor het volgend. jaar wo:rd.en momenteel binnen d.e red.aktie gekoncipieerd.
om in een later stad.iun met het bond.sbestuur besproken te word.en.

B. vêÍl Baak.



_23_

JéAEIEIiSï,,A G BoNlSK On\{r gS ï E opr, Er qULqëry
Het Bonds jaar 1972-1973 ï/Ías voor de Kommissic 0pleidingen het 2e jaar van d.e op-
leid.ingen van technisch kader voLgcns zgn. rfstand.aard programma" op basis van
d.oor het Ministcrie van Kultuur, Rekreatie ea Maatschappelijk l,Ierk erkend.c bas-
ketbaLL-oefenmeester-opleid.ingen etl examcns.

Kenmerkend is dat ook in het huidigc verslagjaar d.e reeds cnige jaren duid.elijk
stijgend.c lijn ten aanzien van aantallen afgeleverd.e gediplomee:rd.e (bevoegd.e) oe-
fenmeesters zich nog stced.s blijft d.oorzetten, ond.a.nks de recd.s in het vorig
jaarversLag gesignaleerd.e moeilijkhcd.en in het financiele vlak t.a.v. de kursus
organisatie, o.m. direkt resulterend. in het vervallen valr reiskostenvergoed.in-
gen aan kursisten en het niet meer door d.e NBB in eigen behcer organiseren vaíI
l,cursussen A]gemene Basis Opleid.ing (verplichte vooropleid.ing voor de toelating
tot d.e NBB-oefenmeester-larsussen) hetgeen voor d.e kursistcn cen ind.irekte ver-
hoging van kursusgeld inhield. d.aar men de A30-opleid.ing eld.ers diend.e te volgen,
De d.oor d.eze besparing verkregen geld.en heeft d.e kommissie besteed. enerzijd.s aan
een groter aantal oefenmeester-ku.rsusson en and.erzijd.s door aandacht te besteden
aan bijscholing en uitbreid.ing, or&r saneríng van het bond.sdocentenkorps, alsme-
de een bijscholingebijeenkomst (weekcnd.) voor nog aktieve trainers en/of coaches
van oud.ere kursus-jaargangen.
De kommissie kan er dan ook op bogen dat ond.anks d.e beperkingen in het financi-
e1e vlak, in d.e sektor technische opleid.ingen neeï gerealiseerd- is d.an het vo-
rÍge seizoen.

Overigens is ook thans, op het moment van het schrijven van dit verslagr ten aan-
zien van de lqrsusorganisatie in het seizo en 1)l j/1974 net name de situatíe met
betrekking tot de kontinuering crq. cle hoogte van d.e subsid.ies op het oplei-
d.ingslrerk nogal onduid.eJ"ijk, daar uiteraard. niet te voorspellen valt in hoeverre
d.e huid.ige Regering zich zaL opstellen t.a.v. eventuele verdore bezuinigingen
ftrbrt. de begroting/subsid.ies van CRl{. De kommissie zal d.an ook d.e aanvragen
voor krmsussen in het komende seizoen voorlopig moeten aanhouden totd.at meer
gegevens tr&.vr de te verwachten subsid.ies bekend.211en word.en. Teneinde stag-
natie in d"e opleid.ingen te voorkomen is het verstandig d.at d.e aa;rgemeld.e kur-
sisten in september 1973r voor zoverre van toepassing, reeds het bewijs AB0 be-
haLen mid.d-eIs een lokaLe lTSF-krrsus (larsusplaatsen en aanmeld.ingsad.ressen aijn
reeds door de kommissie gepubliceerd. in het r^reekbulletin).

Aa,ngezien er over d.e inkassering van kr.rrsusgeld.en in het verslagjaar in enkeLe
gevallen moeilijkhed.en zijn gerezen - rvelke in een enkel extreem geval zelfs heb-
ben geresulteerd. in het royement a1s bond.slid. van d.e bet::effende wanbetaler -

zal het komende seizoen bij aanmeld.íng voor een lwsus tevens een ínschrijfgeld.
gestort d.ienen te word.on ad, 2@" van het betreffende lrursusgeld., bij effektuo-
ring va.n d.e kursus in mind.ering te brcngen op het totale lcr:rsusge1d., welk laat-
ste vó6r of uiterlijk op d.e eerste larsusd-ag zal d.ienen te mjn vo1d.aan. Het ko-
mend.e seizoen zull-en de la:.rsusgelden voor d.e diverse oefenmeester-h.rrsusscn bij
besluit van het Bond,sbesfirur bedragenl

- l,{ini-3asketba1l Trainer iiïBB
- Junioroefenmeester/Traine= tt6tt ][FB
- Distriktsoefenmeester/Trainer trBrt NBB
- Bond.soefenmecster/Tra*Íner tt4tt }.fÊ3

in wellce iarsusgeld.en d"e examengeld.en zijn
oxamen is verbond.en).

(Msr )  :  f  12r5o
(.lovr/tc) ! rr 5or--
(ootq/rn) : rr 1oo,--
(eoM/ra) i ít 2oor--

ínbegrepen (m.u.v. MBT, waaraan geen

De in het vorig verslag aangeduid.e Isrsussen MBT, alsmede de JClt{- kursussen in
Den 3osch, Haa.rlem en Den Helder kond.en wegens onvold.oend.e beLangstelling of
onvold.oend.e tijd. van voorbereid.ing helaas geen d.oorgang vind.en Ín 1972-1973r mo-
gelijk vind.en d.eze lfirsussen in het icomend.e seizoen echter alsnog doorgangr het-
geen de kommissie uit hoofd,e van sprelding va"n het trainers/coaches bestand.
over d.en lande, uÍteraard. ten zeerstc zou toejuichen.
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In het verslagjaar werden J oefenmeester-larsussen gehouden, trrío !

*aars tgqi:.tii"
Ct.].STT].KT:

1. Groningen Groningen
2. Utrecht Utrecht
3. Bnrneloord Usselstreek
4. Vlissingen ZeeLand.
5. Den Haag Den Haag
6. Ensched.e Fwente
?. Ansterdarn Amsterd.a,nr

I{ursusleid.er/-ster

(1 )

Groningen !
Ibiesland. 3
Fwente !
GeLde:rland !
Oost-Brabant :
Utrecht r
Amsterdem 3
Den Haag g
Rotterd.arn 3
Zeeland. 3
Ussel-streek 3

[Vpe
kursus

JOM 10
JOT{ 2
JC[,r 15

JOM
JCSI
JC[\[
J0t{
Jo!ï
JOVI

JOM nns D.van Teerns, Groningen
JOM A.A. RoLvink, Tiel
JCn{ J.ïÍ. Sorgers, Bnmeloord.
JCI,l J. de lÍaanr Oost-Souhrg
JC[\'l A.C. Baak, Den Haag
JCII E. Schoond.enbeek Sr, Drschede
DOM Mej. M. Buitenhuis, llaarlem

Via d.e afsluitend.e exarnens werd.en d.e voLgend.e aantaLlen oefenmeesters afgeLe-
verd., gegrogpeerd naar distrikt waarin geslaagd.en woonachtig, met vermeldS.ng
tussen haakjes van het aantal gevalLon waarln - na slagen voor het specÍfieke
examen - het betreffend.e diploma in d.epot werd genomen en eerst tot uitreiking
d.aanran kan word.en overgegaan nad.at bewijs 430, akte MO-P, akte LO-I of diploma
CIOS zaL zijn behaaLd.l

1. d.istrikt
2. distrikt
3. d.istrikt
4. distrikt
5. distrikt
6. distrikt
?. distrikt
8. distrikt
9. distrikt

1O. distr ikt
11. d.istr ikt

(8 )
(2 )
(11)

5
1

10
3
4
4
I

21,|

13
tl+

1g
16

DOM 2
DCM 1

noM 1
DOM 2

Totaal J0lu 1o1 {+S) DoM 13  (1 )

Na a,floop van d.e exanens seizoen 1972n3 bevonden zich (inklusief :restanten van
exanens seizoen 1971/72) 5O d.iplomaf s' in depot. Gezien d.e sterke toenarne van
aantalLen d.iplomars in d.epot, aLsook omd.at ilmidd.els met deze materie d.e nod.i-
ge ervaring werd. opged.aan, zod,at d.e afi,riklceling adminÍstratief gezien zich be-
perkt tot eea eenvoud.:ige routine ha.nd.eling, werd. het d.epot van het sekretariaat
va.n d.e kommissie overgebracht naar het bond.sbureau, d.at ziclr verd.er - voor d.e
BCO - zaL beLasten met kontrOLc van bewijsstukken, natifikatie door het Ministe-
rie van CRM en de uiteind.eLijke afgifte van deze diplomats.

Vergelijking met d.e resultaten van voorafgaa.ade seiaoenen t.arvr het aantal op-
geleid.e bevoegde oefenmeesters geeft te zien:

- seizoen 1969/J97O z 52 oefenmeesters
- seizoen 1970/1971 z 64 oefenmeesters
- seizoen 1971'/1972 t 111 oefenmeesters ( intct. 24 uLt miI. lorrsus)
- seizoen 1972/1973 t 11{ oefenmecsters ( inkL. í uit  mil.  kursus)

mr&rrÍr d.e duid.eLijk stijgend.e }ijn heeft zich ook ín het verslagjaar wed.erom gema-
nifesteerd m.b.t. d.e binnen de NBB georganiseerd.e ÏÍrgussen.

F resteren momenteel- d.e volgend.e aantaLlen uitgesteld.e examens (uitsteL op me-
dische grond.en: oproep voLgt zodra examen tíeer mogelijk) en herexamens (oproep
niet eerd.er d.a^n 3 en niet later dan 12 maand.en na oorspronkelijke exarnenil.atum):

1. gi@ s JcNi ( ond.erd.eer Eigenvaard.igheid.) I 4
mfu (affc onderd.elen) ! 1
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2. Arygrn-glg : JOM (onderd.eel Techniet</tut<tiet</coaching) r
JOM (onderd.eel Losgeven) 3
JOM (onderd.eel Eigenvaard,igheid) !
DCM (ond.e::d.eel Eigenvaardigheid.) !

De sta,nd. van zaken wat betreft de in het seizoen 1973/1974 +c
mogel-ijk te organiseren, lamsussen is momenteel a1s volgt I
- waclrtliist (gedetailleerd.e aanvxagen ontvangen voor gesteldc d-atum; toewijzing

geschiedt op korte termijn na \roorovcrleg met bond.spenningmeester, inzake be-
groting opleid.ingen 1 )l Q)
1. Haarlem (Uaarlem) : icu:rsus JOM/TC

lcursusleid.er: mej. I{. BuÍtenhuis, Haarlem;

2. Utrecht (Utrecht) : kursus JOM/TC
kursr:.s1eid.er: A.A. Rolvink, Tiel;

3. Rotte:rdam (ttoogvliet) I kursus JCI/I/TC
Iirrsusleid.er: J, 3ree, Rhoon;

- 14.- voorbereid.igg (principe aan\Baag ontvangen, ged.etailleord.e aanwaag ont-
ffiËt-nosï-

I

1

5
I

orgar:iseren, cr Qlr

4. Noord-Ho1land-Noord (Den Helder) I krrrsus JOM/IC

5. Oost-Brabant (rcn nosch)

?  ^  ,  l * -  \
or lwenïe ( j']r1.scne(ta /

kursusleid.er: H. Schoonderbeek Sr,,
Blsched.eg

7. I-riesland (Leeuward.en) : lnrsus JO'l/fC
hrrsusleid.er: D.H, van Dam, Heerenveeng

- temijl op het moment van schrijven van dit versLag nog ond.erzocht wordt of er
eventueel lokaal vold.oend.e belangstelling bestaat voor mogelijk verd.cr te or-
ganiseren kursussen (aanmelding belangstellend.en bij sekretaris van hot d.is-
t r i k t ) :

B. organisatielnmsusplaats onbekend : kursus DOMAB
(regio Noord-Oostl d.istrikten Groningen, Fbiesland., IJsselstreek, Twente)

10. Groningen (Groningen

11. Geld.erlana (Wyctren)

trorvr l,ursussen 4 f/m 11 geld.t dat eventuele toewijzíng zal. geschied.en t.z.t.
naar rato van beschikbare subsied.iegelden, waarbij ter beoorcleling van de kom-
missie welke kursussen/aistritcten prioriteit moeten krijgen.

Tenei.:rd.e d.e financiële beperkingcn t.a.v. 3-and.eJ-ijkc subsid.ics op opleid.íngen op
te vangen en de bondsfinanciën te sparen en geheel te bestemmen voor de konti-
nuering van de specifieke basketball-technische opleidingen za! d"e kommissie
voortgaan met het overlaten van de Algemene Basis Opleid.ing cn dc Sestuurska-
d.e::-larrsussen aafi. Lokale insta.nties clie. werken ond.er auspiciën van NSF en l^Íor-
d.en gcsubsid.íeerd. door gemeenteLijke en/of provinciale sportrad.en. Verd.er zr:Llen
d.e d.istrikten ook in het komend.e seizoen d-ienen te ond.erzoekcn alvorens een be-
roep te d.oen op d.e landelijke subsid.ies c.q. bond.ssteun bi.j d-e organisatie van
lnrsussen, of op het gebied" van sporttcehnische opleidingen, met name t.a.v. d.e
sektor jeugcl d.och ook op ander niveau., er gcen lokale subsid-ies verlcegen kun-
nen word.en van d.e zijde van gcmeentcl-íjke en/of provinciale sportraden. Door het
aantrekken van loka1e subsÍd.ies d.:Lent men niet alleen het eigcn belang (het
scheppen van d.e mogelijkheid. tot hct laten d.oorgaan van de eigen lnrsus), maar

kursusleid.err W.H. ilrritínga, Den Held.er

i inrsus JOM/TC
icursusleÍd.ert R.J,itlo Vogels, Geffen;

: kursus Jffi/TC

: kirsus ivIB[

: kursus JCtll
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tevens het algemeen belang (het scheppen van
geld.en mcer projekten van d.e grond. te kunnen
delijke taak voor d.e clistriktsbesturcn !

de mogelijkheid met de algemene
krijgen). Er f.igt hier dus een dui-

Op de JAV van 24 en 2l november 1)12 te ïIuLsthorst werd het toen ter tafel lig,-
gend.e konoept-reglement Trainers & Coaches NBB aangehouden en een kommissie ad
hoc benoemd. om in overl-eg met d.e kommissic te komen tot een nieuwe red.aktie,
ererar vol"gens de aanbeveS.ingen van d.e JAV, zod.anig dat bij een kometrde fAV het
nieuw gered.igeerd.e voorstel tot reglcnent hopelijk een zgao rrhamersttrkrr zou kun-
nen word.en en verdere langdurige d.islcrssies zoud.en lqrnnen voorkomen. Uit de JAV
werd.en aangehrezen in d.eze ad. hoc komnissie M. Bosch Reitz (bond.safgevaard.igd.e/
voorzitter d.ístrikt Utrecht), d.rs. J. Serteling (bond.safgevaardig'iefvoorzítter
distrikt Amsterd.arn), J.W. Borgers (bond.safgevaard.igd.e/voorzítter d.istrilcb UsseL-
streek), J. Start (sekretaris Bond.s Reglementskommissíeftíd. technische kommissie
d.istrikt Den liaag), terwijl d.oor dc konrmissie werd.en toegevocgd dr B. Rosebeek
(voorzitter BCO), J. Hurchner (sekretaris 3CO)1 D.H. SchmtlLL (technisch advi-
seur BCO) en A.A, Rolvink (sekretaris werkgroepetl BCO en tovens sekretaris varr
d.e kommissie ad. hoc). Ord.er voorzittenschap van d.r 3. Rosebeek kwam d.e kommis-
sie ad hoc een 5-ta1 keren bijeen, afwisselend. te Utrecht en Amersfoo:rt, en be-
reikte duídelijk het gestelde doeLl het door haar opgesteLde nieuwe koncept-voor-
stel werd op d.e 3AV va^lr I mei l lJJ d.oor d.e vergadering aaÍrgtrromen.
Bij één der vergaderingen van d.e kommissie ad. hoc Liet J. Start (wegens dr^ringend.e
redenen verhind.erd.) zich vervangea d.oor mr H. 31om, eveneens lid. van d.e Bond.s
Reglementskommissie.

Het aannemen va.rr het Reglement Trainers & Coaches NBB heeft uitera.a::d. konsekwen-
ties voor het seizoen 1)lJ/1974 t.êrvr begeleid.ing door erkencle trainers en
coaches van ploegen, uitkomend.e in d.e ere-divisies en eerste d.ivisies, alsmed.e
door erkend.e trainers voor pJ-oegen ín d.e tweed.e dÍvisies. Er is d.an ook nauw
overleg geweest tussen bond.sbestuur, bond.sburcau en korunissíes over zaken aLs
lioentie-forrmrLieren, vaststelling bedrag administratiekosten, licentÍe-bewijzen
en d.e af,gifte daa^rvan, d.e uitvoering van art. 2.6. (d.ispensatie bij promotie
krachtens uit prestatics verkregen rechten), kontrOle op naleving van reglement,
enz.

Een and.ere konsekwentie is d.e door de kommissie ad. hoc voorgestane en later
door d.e 3AV bekrachtigd.e wijziging rran d.e bestaande benaming van oefenmeester
diplomats JOM, DOM en B0,[ in respcktieveLijk Trainer C, B en A. Gezíen d.eze op-
leid:ingen ond.er rijkstoezicht staan werd. e.eràr door de kommissie aan het Mini-
sterie van CRM ter goedkaring voorgclegd. CRM heeft echter overvíegend.e bezwa-
ren tegen het feit dat de hoogste NBB opleiding zou worden aangeduid met A
irpev. d-e d.oor d.e Ned.erLand.se Sport Fbd.eratie voorgesta,ne en bij d.e meeste sport-
bonden (met uítzond.ering van de Kln/B) gebmikelijke aanduid.ing van d.e laagste op-
loicling met A. Daardoor is d-e kommissie thans in een impasso geraakt: enerzijds
gebond.en aan het besluit van de BAV en and.erzijd.s d.e bezwarcn \tan CRM. Derhalve
zaL deze materie op d.e komend"e JAV aan d.e bond.safgevaard.igd.en worden voorgeLegd.,

Vender heeft d.e kommissie zich in het verslagjaar ín het kad.er van het nieuwe
Reglement [bainers & Coaches lÍBB bezig gehoud.en met beoord.eling/verlening van
d.ispensaties/bevoegd.heid.sverklaringen ín het kad.er van echting vatl verÍÍorven
bevoegdhed.en op grond. van verlaegen ruime ervaring op ni.veau en irvrIIL gevorder-
d.e leeftijd.. Op het moment van schrijvcn van d-it verslag mjn rcod.s een aantal ge-
vallen beha^nd.eld en hetzij afgewezen hetzij goedgekeurd. a} d.an niet onder bepaal-
d.e bepcrkingen en werd hierva^n publikatie ged-aan in het weekbrlletin, terwijl
nog een beperkt aantal gcvallen in ond.erzoek zijn. DispensatÍe word.t slechts op
beperkte schaaL verleend daar het uíteraard. niet in d.e bed.oeling f.igt door on-
nod-ige scha,alvergroting de waard.e van bevoegdhed.en/erkenning/cliplomats te d.e-
valueren.

Met d.e CIOS-instiàrten is een voorlopige regeling bereikt over het i.npassen van
de t/m studiejaar 1972/19?3 uitgegeven diplomaÍs (neven)specialisatie en diffe-
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rentiatie basketbaLl, terwijl het er op het moment va:r schrijven van d.it verslag
naar uitziet d.at begin volgcnd scizocn naa,r alle waarschijnlijldrcid. d.e ond.erhan-
d.elingen over een d.efinitieve inpassíng van het op onze sport gerichte deel van
de CI0S-opleiding kan word.en ingepast in de bij d.e boncL bestaande diplomatsfi-
oenties met inbegrip van een cxamen-rcgeling ond.er rijks- en bond.s-toezicht,

0p het weelasnd van 30 september/1 oktober 1)12 heeft de kommissie in Zeist het
tweede applikatie-weekend voor vakleerkrachten lichamel-ijke opvoed.ing gehoud.en.
Eienroor werd.en uitgenod.igd d.egenen d.ie d.oor overtekening van het eerste weekend.
nog niet eerd.er aan bod" kond.en komen. Het weekend. werd. wederom een sukses en d.e
kommissie is dan ook voornemens de op d.it gebied. ingeslagcn lreg niet alleen
voort te zetten d.och tevens per aantal weekend.en zoals tha,ns gehoud.cn voor dc
d.eelnemers bij vold.oende bela.ngstellÍng een tweede type weckend. te lancercn r'ta^ar
op d.e behand.eld.e rnaterie nog d.ieper wordt Íngegaan. Ook word.t gewerirt aan het
sarnensteLLen van een zgn. M0-pakketl m1ê.rír schriftel-ijke neerslag van het op
d.eze weekenden behand.eld.e en verd.ere, meer algemene (baskotball)informatie. Het
belang van d.it werk (propagand,a) bchoeft weinig nader betoog, d.aar d.e praktijk
in d.e loop der jaren hceft geleerd d.at de school de eerste nverkoopplaats[ van
basketbalL is en er op d.e weekenclen door d.e kommissie naar word.t gestreefd. d.e
ca. {O tleelnemers duid.elijke adviezen/voorbeeLd.en/informatic te verschaffen niet
alleen voor d.e lesgeving van basketba^lf op de scholen, d.och aansluitend ook met
betreldcing tot schooLteam-wedstrijd.cn, schoolsporttournooien, deelname aan kompe-
titie, mogelijkhed.en trainers-opleidingen van de NBB, enz.

0p 15 en 16 septembe:r 1)'12 heeft d.e kommissie wederom in samenwerking met d.e tsSC
een technisch kad.er weekend gehoud.cn te Zeist, hetgeen werd. bijgewoond. d.oo:r fi
bond.sscheid.srechters en 1! docenten, terwijl d.c belangstelling van d.e zijd.e van de
eveneens uitgenod.igd.e top traincrs cn coaches nogal teleurstellend. was te noe-
men, zegge en schrijve 1 , alhoewel o.m. behand.eld. werd.en d.e interpretatie-wijzi-
gingen van de spelregels voor het komend.e scizoen,

Ook in d.it versLagjaar heeft d.c komnrissie wed.erom d.e NBB vertegenwoord:igd op d.e
vergad-cringen van d.e IISF met d.e aangcsloten sportbond.en betreffend.e d.e oplei-
d.ingen, alsmed.e heeft de selsetaris va.n d.e kommissie voor d.c N33 zitting geno-
men in d.e NSF kommissie ad. hoc (werkgroep) sporttechnische vcrvolgopleid.i.r:gen.
De kontakten met het bond.sbestuur, het hoofd. van het bond.sbureau en het bonds-
bureau als geheel, aLsmed.e met cle a.nderc partner in het op3-ciàingswe:rk, d.e 3SC,
víaren eveneens weer uitstekendo

De technische werkg?oep van de BCO, bestaand.e uit G. Zwezettjnen (voorz,),
D.H. Schmull ,  R. Pouw, A.J. KipperÀ, W.M.J,.M. v.d. Sommcn en A.A. RoLvink (secr.)
heeft in d.:it verslagjaar het lesprogramma/oefenstof van d.e JOlrt-larsus herzien
en schriftel-ijk vastgelegd ter aanbieding áan d.e docenten op het opleidings/bi;-
scholingsweekend op 29 en 3O septenrber 1973. Verd.er zaI dc bctreffend.e stof
t.zrt. na afloop va,n een larsus d.oor de betreffend.e k*rsisten tegen een nog
vast te steLlen vergoedirrg van kostcn aangeschaft kunnen word.en. Dc kommissie
wíl niet nalaten hier een speciaal woord. van d.a:k uit te brengen aan d.e led.en
van d.eze werkgroep voor het vele, belangeloos vemíchte werk cn speciaa] aan
d.ie led.en van de werkgroep niet behorend. tot de kommissie.

Met betreldcing tot het komend-e seizoen hoopt d.e kommissíe d.e volgende zaken te
Inlrnen verwezenlijken I

a. bijsoholingsweekend voor bond.sd.ocenten annex oplei*ingswcekend voor nieuwe
dooenten op 29 en 30 september 19?3 te Zeist  ( in sa.rnenwerking met BSC);

b. applikatie woekend. nr 3 voor vakleerkrachten MO-P (type 1 3 eerste maal) te
Zeist op 13 en 1{, oktober 1)lJ te Zeístg

c. bijscholingsweekend. voor ged.iplomcerd.e trainers en coaches (uitnod.iging via
licentie administratie) op 1O ccr 1 1 november ljlJ te Zeístg

d. applikatÍe weekend. nn { voor vakleerkrachten MO-P (type 2: vervolg op eerd.e-
re J applikatíe weekend.s) te Zeist op 24 en 25 november 1973g
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er vêp?ígzenlijking va"n d.e eerste l,n:::sussen M3T;
f. nad.ere uitwerking van lesprograrnma/oefenstof DClvl (werkgroep) g
g. nadere bestud.ering mogeLÍjkhed.en trainersktrsus JCBiI/DOM voor topspe}ers in

seizoen 1974/1975t
nad.ere uitwerking van opleiilings- êrr exafienprogralnma Coach 39
afrond.ing onderhandelingen met CïOS-instifirten teorvr inpassing specialisa-
tie en d.ifferentiatie in c,qr erkenning d.oor NBB;

De samenstelling van de kommissie r^Ias d.it verslagja.ar al-s volgt I

Dr Br Rosebeek - voorzitter, co-ord.inatie
G' Zwezerijnen - vice-voorzitter, technische zaken
J. Hurchner - sekretaris, finanoiën, ktrsussen
D.H. Schmílll - technischc zaken (adviseur)
W.M.J.M. v.d. Sommen - d.ocentencorpsr technische zaken
Jr Koper - algemene zaken, mini-basketball
A.A. Rolvink - seicetar.is werkgroepen, Irteekends

Hoewel in d.e Loop van het jaar nog werd getracht om d.e kommissie te versterkent
drïírzr aanvuLling/verjonging i.v.m. voortschrijd.ende ftvergrijzingn, met een vak-
Ieerkracht MO-P met vol-d.oende achtergrondervaring op basketbaLlgebied (vakatu-
re van Balkom) was d.e kommissÍe op het momeeit van schrijven va.ï] d.it vers3.ag
hierin nog niet geslaagd.

Tot besluit d.ankt d"e kommissie ook dit jaar weer allen, die ín de d.ist:rikten
bij het opleid.ingswerk waren betrokken en speciaaL d.aarbij d.e d.iverse kursuslei-
d.ers. De kommissie hoopt d.an ook in het komend.e seizoen wed.erom op hun hulp en
inzet te mogen rekenen, d.aar zond.er de inspanningen en opofferingen van deze
medewerkers in d.e d.istrikten, het beslist niet mogelijk zou àjn geweest de
thans behaaLd.o resul"taten te boekeru

J. HUrchner', sekretaris.
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rf iEWW19?2-197-3
Eet afgelopen seizoên was de kommissie samengeste3.d. uit :

D.A. ï'eenstra - voorzitter
A. de Zwaxt - kompetitíeleider
H.J. Looyer - lid.
M. C?rristiaanse - lid.

AtGn,IE!F![

Hoe populair basketball in een korte tijit is geworden, heeft d.e kompetítíe 1972-
1973 duidelijk aangetooncl. Uitverkochte zalen - tot voor kort een onbekend. begrip
in d.e N.B,B. - kwamen in d.e basketballtop d.it seizoen al enkele keren voor.
Dankzij d.e inspanning van verenigingen en bond heeft d.e basketba}l-sport aLs geen
and"ere ind.oorsport, een zo sneLle gnoei doorgemaakt. Een groei, d.ie naast de
sportieve successen, ook &ridelijker d.an ooit d.e zwakke prnten heeft aangeduid.
Organisatorische problemen zijn legio. Willen d.e sportievc su.ccessen zich i<unnen
voortzetten, dan zaL }:,et nood.zakeLÍjk zijn, d.at verenigingen en bond wat betreft
kadervorming en begel.eiding niet aLleen gelijke tred. met d.e eerd.er genoemde ont-
wildreling dienen te houd.en, maa:e d.at d.e achterstand op d.it gebied. in korte tijit
moet word.en víegge?íerkt.

Een katastrofaLe omvang dreigt het speeLzalentekont - met name in d.e Rand.stad. -
aan te nemen. Niet aLleen icunnen veLe d.istrikten en in eigen zaaL spelend.e ver-
enigingen niet voldoen aan de d.oor d.e NBB gesteld.e eisen, in een aantaL andere
geval-Len laten d.e a.ldromodaties veeL te ?íensen ovoro
Van basketball-zijd.e zal een nog grotere aandrang op d.e overheidsorganen moeten
word.en uitgeoefend om d.e bouw van akkomod.aties minimaaL gelijlce tred. te d.oen hou-
d.en met de groei van de binnensporten. Gebeurt dit Laatste niet, d.an zal niet
alleen d.e NBB in haar groei beLemmerd. rvorden, maar zaL ook het speltechnische
d.eel van d.e basketballsport d.e nad.elige gevolgen gaan ond.ervind.en.

Dat sponsorÍng in d.e basketbaLl-sport niet meer is weg te d.enlcen, zaL een ied.er
wel duid.elijk zijn, Topsport zonder geld.eLijke steun is in d"e hed"end.aagse tijd. uit-
gesloten. Het wegrrallen van d.eze steun heeft Ín het verled.en aJ. aangetoondr dat -
in een aantal geva3.len het voortbestaan ook van topteams aarr een zijd.en d.raad
komt te hangen. Zaken, d.ie een nationale kompetÍtie ongunstig beÍnvLoed.en, of
knnnerr betnvloed.en. Een oplossing voor deze problernen zal níet eenvoudig zijn.
Desalniettemin zaL door een ied.er gewerkt moeten word.en aan een zo hecht mogebj-
ke basis. Een basis, *ie níet aLl-een in het belang van cle N33, maar bovenaL in
het beLang van d.e verenigingen za'L ajn.

mE-pr\rsIE_gE8sr
ï,laren ín het seizoen 1971-1)'12 tweeënd.ertig rledstrijd.en niet vold.oend.e om voor
een besLissing aan de top te zorgen, d.it seizoen sloten ASI/ÏJ en Haarlem Cardi-
nals met een gelijk aa^ntal punten het seizoen af op de voorlaatste pLaats. 3eid.e
ploegen, d.ie in d.e kompetitie d.e punten met elkaar deeLd.en, trad.en in Delft voo:r
d.e vijfd.e keer tegen elkaar aan. Wogen d.e ploegen ín d.e eerste helft nog goed. te-
gen elkaa,r opr ln d.e tweed.e helft overheersd.e Haarlem Caróinals op al.1e fronten
en werd. via esn duid.eS-ijke zege het hoofdklasseschap gekontinueerd. ASW en het
te zwakke Racing Agon werden tot d.egrad.atie gecloemd..

Aan d.e top van de ranglijst 3-ange tijd. veel spaaning en strijd. tr.r,ssen Levits-Fla-
mingorg, Raak/nrnch en Fiat Sta.:rsr Levifs-Fl-amingots kampend met d,e nodige bLes-
sures sloeg toe op het moment, d.at ied.ereen rekende op een machtsovertrame d.oor
cLe Amsterrlammers of d.e Defftenaren. Scheid.end.e coach Jan Janbroers voltooid.e met
zijn ploeg d.e hattrick nog voor de Laatste wed.strijd. was aangebroken, Een presta-
tie, &ie nÍet snel- verbeterd zal worden.

Voor Arnsterd.arn - jarenlang het basketball-boLwerk van Ned.erland. - moet het af-
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gelopen seizoen een teleurstellÍng zijn geweest. Slechts Fiat Stars d.eed. van zich
spreken, terwijl ASlIll en Racing Agen moesten afdalen. Ook voor het komend.e sei-
zoen zu1,3-en d.e verwachtingen ín Amsterclam niet hoog gesteld. ájn.

STAND I Levi-Flamingors
Raak-Rrnch
I'Íat Stars
Raad. ecr naad. Lions
Transol-R/Z
Bona Stars
EBSC
Donar
DE}
Haa,rlem Card.inals
ASW
Racing*Agon

r,RE-DIVISTE DAS{&S

3235 24?-9 kampioen
3132 2592
3082 2677
2827 2588
2954 2603
2BTO 2670
3054 2875
252a 2u5
2443 2758
2561 2919
2M1 2BO5 Ged.egrr
2062 3430 Gedegr.

32 54
32  5a
32 48
32 42
32 38
32 2B
32 38
32 24
32 20
33 20
33  18
326

Een id.entiek strijdbeeld. als in het voorgaand.e seizoen, Qrnieuw een oppermachtig
Fiat Stars, d.at d.it keer zelfs geen winstpunt afstond. 803 en fhe White Stars
stred.en wed.erom om de tweede plaats en ïíeer ging d.e ploeg uit 0ud.-Beierland. met
d.e eer strijken. De verand.erd.e kompetitie-opzet - acht Ín pLaats van twaalf pLoe-
g€n - gaf in het dubbelrond.:ig systeem mind.er grote versohiLlen te zien als in
het verleden. Het verrassingselement bleek echter niet 6poot.

Het pas'gepromovee:rd.e TransoL R/Z scbaatcle zich d.it seizocn niet in d.e rij van
promovend.i, d.ie na een seizoon vÍeer d.e stap temg moeten d.oen. ItÍa een uitsteken-
d.e wed-strijd.enreeks in d.e tweed.e helft van de kompetitie, slaagd.en d.e Rotterd.arnse
dames er in, d.e itfatalert laatste plaats over te doen aan DED. tïoe groot echter
het krachtsversctril nog is tussen d.e ered.ivisie en d.e eerste divisie d.ames bewe-
zen d.e prcrnotie-d.egrad.atiewed.strijd.en tussen IED en Land.Iust, d.ie IED zond.er aI
te veel moeite twee keer d.e vol1e winst opLeverd.en. DED bLeef hoofdklasser.

STAND : Fiat Stars 28 kannpioen
308
White Stars
ÁJVIVJ
hlilskracht
UrarsoT R/Z
BV Amstelveen
AED

MRSTE DÏUISIE ITEREIf

Een weinig interessante kompetitie 'wat betreft d.e bezetting van d.e promotie-
pLaatsen. AI snel tekend.e zich d.e promotie van Land.lust en FAC af. Voor Land.lust
een ve:rheugend. verschijnsel na de d.egrad.atie van 1971-1972. Da+ Noord-Holland.
Noord d.a$h zij FAC terug is in d.e herentop is een even geLuldcig verschijnsel. Wel--
lioht slaagt FAC er het kornend.e seizoen in door zijn spel cle kop van Noord-Ho1-
l-eu:d. uit het basketball-isolement te ver]-ossen.

Het l{aagse Suvrikri volgde het slechte voorbeeld. van UW-Eenclracht en d.egrad"eer-
d.e voo:: het tweed.e achtereenvolgend.e jaar. Ook over Martini Stars werd. het von-
nis voLtroldcen na een seizoen, waarin d.e Groningse pLoeg steed.s vertoefde in de
buurt van d.e rod.e lantaren. ïn de grote mid.denmoot was van krai:ÏrtsverschÍl nau-
welijks sprake.

28
zó
28
28
28
28
28

56 2178 1 200
40 1745 1456
38 1670 1436
3z 1517 1571
18  1531  185 :
14 136t 1718
14 1258 1618
12 1329 1735
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SqAl{} : Landlust
FAC
Treffers
PSV
AiliVJ
01a Stars
Wilslcaoht
US

t .
Tekon/Arriba
Pfaff Stars
Suvrikri
Martini Stars

STAIïD : Juventrs
H0c
Land.lust
Pfaff Stars
US
SV Noordkop
Olympia
rrisol/R
3V Erschede
^ t-.Argus/Vodo

ThIEEDE DIIESIE HERW

zÉ.

22
é.1

é .1

é 1

?2
a é

22
22
1é

t é

t z

40
J ê

zo
24
1+
22
4.U

1\)

l o

12
t z

4  ^  1 ^t Y  5 é .
19 30
18 28
18 26
18  14
18  12
18  12
19  12
1g  10
1B 6

I  t+y
1635
1646
1 683
1 601
1684
1487
1361
1532
1495
1 416
1 408

1247 gepromoveerd.
1388 gepromoveerd
1593
1594
1642
1648
1546
1584
$ze
1604
1656 gedegrad.eerd
1659 gedegrad.eerd

NAMES EERSTE DI\ESIE

Een d.oo:rslaand. succes is d.e voor het eerst van start gegane darnes eerste d.ivi-
sie niet geworden. Twee ploegen: Juventus en ïIOC, d.ie aL ver voor het eind.e van
de kompetitie med.edeelden niet gebruik te 211en maken van eventuele promotie-
rechten. De beslissingswed.strijd - geïÍonnen d.oor Juventus - had. in feite d.an ook
niets om het l-ijf. GelukkÍg zaL ín het komend.e seizoen een clergelijke gang van
zaken niet meer tot d.e mogelijkhed.en behoren. Fbisot/n, a.at tengevolge van een
administratieve vergissing een keer niet opkwam, moest in een beslissingswed.strijd
om d.e tweed.e d.egrad.atieplaats aantreden tegen BV &rsched.e, dat in deze wedstrijd
geen moment d.e índ.ruk wekte ook maar werkelijk in de eerste d.ivisie te wiLlen
blijven. De overwinning kwam een beter spel-end. frisol/R niet alLeen toe, maar
werd. d.e ploeg uit Dordrecht ook nog in de schoot geworpen. l.{et BV Ensched.e d.e-
grad.eend.e eveneens .lrgus V/C,

Bg+ 671
926 716
785 659

1oo4 817
719 854
757 797
731 862
809 B86 *
729 975
743 86o

In 2A eeÈx oppetrnaohtig Vlubbers, d.at na het vertrek van Tekon/ttrr:-ba ongeslagen
de titel voor zich opeiste. Ook in d.e promotiest::ijd. bl-eek Vl-ubbers een tegen-
stand.er te zijn, die zich niet van promotie liet afhouden. Iiet pas gepromoveerde
Àlcid.es bleek niet aLleen te zwak voor d.oze afdeling, maar bleck zeLfs níet a}-
tijd in staat een ploeg op d.e been te brengen. De novemberstoïm van 1972 ver-
stoorde het kompetitieverloop in ernstige mate. [\oee maand.en kon in &nmeloord.
niet gespeeld. r,'lord.en, EI{OS en Ymir werdcn onverwachts toch nog veroordeeld. tot
het spelen van een beslissiÍrgswed,strijcl om de tweed.e d.egrad.atieplaats. ENO,S wont
maar Ymir promoveerde uiteind"elijk weer bij keuze. Het l-aten moespelen van onge-
rechtigcle spelers en d.e d.aaruit voortvloeiend.e ned.erlaag ond.erstreepte and.er-
maal, da,t op d.it punt de reglementen om verand.eríng vragen. De reglementaire
winstpunten had.d.en in d.eze afdeling cluid.eLijk konseqrenties voor d.e d.egrad-atie.

In 2 3 een duel tussen JRC Soxtel en BC Paulus, dat hardnekkige pogingen deed
het verloren gegane terrein te herwinnen. JRC SoxteL r'qist echter van geen wijkent
zegeviord.e twee keern en bleef tcnslotte ongeslagen, Stud." Nijmegen en Green Stars
waren te zwak voor d.eze afdeling en moesten met ied.er een overwiraning al- ver
voor het eind.e van de kompetitÍe afscheid. nemen van deze klasse.
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In 2 C heeft het er lang naar uitgezien, d.at het gepromoveerd.e 3V Zaand.am d.e ti-
tel voor zíc}t zou opeisen. Grote booscloener werd. echter lïoofcld.orp, fut na winst
op DSS Epibratos, ook 3V Zaand.am klopte, Een extra duel tussen 3V Amstelveen en
DSIS Epibratos moest tenslotte over d.e titel beslissen. DSS Epíbratos als pas ge-
promoveerde p3-oeg werd. niet alleen c1e geluld<ige, maar ook d-e verd.iend.e overwin-
naa;n. SV }Ïoorclkop en l{olves S/tl einAtgden in d.eàe afd^eling op d.e twee d.egradatie-
plaatsen.

Dat in d.eze afd.eling de wedstrijd Azirnma-BV Amstelveen gestaa,kt kon word.en, het
sko:resheet nooit werd. ingestr:,urd en d.e arbiters rapporten ach'terwege lÍeten, was
tekenend. voor d.e chaotische toestand.en, d.ie hier en d.aar in d.e tfBB nog steed.s
bestaanr

Chaotische toestand.en, d.ie ook in 2 D voorkwamen, Het zoelsna,lcen van speelballen,
zodat d.e wed.strijd. AIUVJ Rotterclarndumpers niet kon d.oorgaan, was hier een van d.ie
d.ol komische taferelen, die overigens in een bond. als de II33 niet thuishoren.
Met overmacht werd Fhisol/R kampioen, Naast USS werd. d.e tweed.c d.egradatiekand.Í-
d.aat niet bekend. Taveno, SV Spakenhrg en Arg,rs V/C eUAigden na beslissings-
wed.strijd.en weer gelijk. ïn verband met de gewijzigde kompetitie-opzet nerd. niet
meer aarl een tweed"e beslissingsroncle begonnen,

HE4SIï 2e_,Dïn, l\ :
Vlubbers
Jugglers
Orcas
Groene Uilen
Celeritas
Uitsmijters
BV Groningen
Sporty
3V Ceres
Seos
Ymir
Alc ides

mRmf 2e I[V. B :

44 1839 992 kampioen
36 1632 1o9g
34 14og 1069
32 1544 1175
26 1137 1170
24 1382 13Zo
16 1  050  12gg
14 1231 1 348
14 996 1345
14 1117 1219
1? 1377 1546 gedegrad.eerd
2- 669 1801 gedeg:racLeerd *

44 1699 985 kanopioen
38 1594 987
34 1450 lo8g
18  1518  1  233
28 12gg 1287
26 1171 1 138
22 1325 1279
16 1077 1 3ZO
14 982 1?24
10 1249 1369

.  - ^ a

2 1O35 1583 gedegradeerd
2 871 1776 gedegradeerd

1699
1349
1357
1 424

1 340
1197
1 115
*.203
1285
1 185
1  z A n

385
197
1 A 1

JRC Boxte1
BC Paulus
Kimbria
Sasket Stars
Almonte
ïfyba
Bred.a Pioníers
Braggarts
Springfield
[antalus
Stu.d. Nijmegen
Green Stars

z.é.

é. t

22
éë
1 1

22
é t

é 1

23
23
22

t 1

22
zé.
22
z 1

1 t

1 L

22

1 1

tè.

HEnmI 2e ilV

DSS Elibratos
BV Amstelveen
B\I Zaandan
Srereitia
Tor Line/vlosquitos
Akrid.es
Éboh

23 38
23 36
22 34
22 26
22 24
22 24
22 22

ka^rnpioen
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HmE[f le,!EX.! (vervoLg)

Hoofdd.orp
APC"S
AZimma
SV Noordkop
trrloLves B/W

HSS{ -?9 DïV. }

lhisol-R
3C Utrecht
Jumpers
ItÍid.Land
B03
A,ÍVJ R-dam
Juventus
ï'orcial
Argus/volo
Taveno
svs
uss

TWEEIE DÏWSIE DAMES

22
22
22
22
22
22
22
22
24
24
24
22

22 2A
22 18
22  14
226
224

18 3o
18 2B
18 26
18  18
18  18
182
18  0

1272 1275
1117 1127
1167 1343
1032 1399
1a46 1477

ged.egradeerd.
gedegradeerd.

4Z 1820 1251 kampioen
40 1685 1354
30 1266 1054
28 1305 1 185
24 153' 1479
24 1336 1405
20 1312 1263
14 1268 1479
14 1369 1606
14 1192 1421
14 1287 1480
6 1191 1590 ged.egradeerd.

In 2 A voor het eerst een regionale tweede d.ivisie d.arnes, d.ie in Jugglers uit
Srsched.e d.e eerste kampioen had. Daa:r d.e lhschedese ploeg echter niet wiLd.e pro-
moveren, gx.ngen de promotierechten over op Groene Uilen uit Groningen. Een zwak
Be Qrick bLeef ATC 165 op de ranglijst toch nog voor, ornd.at de Hengelose ploeg
in cl.e sl-otfase geheel verstek liet gaan.

ïn 2 B waren d.e problemen ?íeer zeer g?oot, Real uit Ed.e bleef niet aLleen twee
keer weg, maar zorgde bovend.ien nog voor vele rnoeilijkhed.en. Een opgave vall
speeldata ontbrak, terwÍjl het vastgesteLd.e progranma in Ed.e niet te realiseren
was. Het ged.egrad.eerde ï,Iyba sLaagde er wel in JRC Boxtel tc versl-aan, maar kon
de ploeg uit Boxtel toch niet van d.e titel afhoud.en.

Ook in 2 C problernen bij het tijd.ig aan de start verschijnen. Fie wed.strijden
moesten regLementair verloren worden verklaard. Een flinke eind.sprint bracht
Zeemacht van min vier punten op plus acht punten. Ten gevoS.ge van opheffing van
de d.arnesafd.eling zal Zeemacht het komend.e seizoen echter niet meer te:nrgkeren
in de land.elijke kompetitie. WGA clegradeerde in deze afdel-ing. Kampioen werd d.e
Kometen,
rechten.

de,t,.evena1s Akrid.es geen gebruik wenste te maken van de promotie-

ïn 2 D miste Sona Stars opnieuw de promotie. Sneed. vorig seizoen Argus V/C Sona
Stars d.e pas af, dit seizoen bleken Red. Stars en Jumpers net iets sterker. Red
Stars verkreeg in d.eze afd.eling niet alleen d.e titeL, maar oolc een plaats in d.e
ee:rste d.ivisie. Ond.eraan d.e ranglijst zorgd.enl 0 en 0, Hoogrrliet en Blitz nog
voor een verlengstuk aan d.e kompetitíe. B1itzr d.at d.e beslissingswed.striid.cn ver-
1oor, zal moeten d.egrad.eren.

lAlISi 2e.!Eïr_-A :

Jugglers
Groene Uilen
CeLeritas
Ymi:r
Treffers
3e Qrick
ATc 65

973 592 kampioen
735 582
916 685
958 744
766 676
348 1037 eÉ
494 874 xx ged.egradeerd
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JRC Boxtel
Wba
Cheetah
Stud, Nijmegen
31ack Eagles
ReaI

Real
3lack Eagles -

DA]iIF,S 2E IIIV. C

Kometen
Racing Agon
Ákrides
Klf${
trcv
Exercitia
rrfolves B/rnr
ASvtj
Zodjac
Zeemacht
TtItn i
v v \ÍJi

DAMffi 2e DlV. D

953 52O karnpioen
672 557
586 556
656 6gt
4o9 674 àÊ
559 831 )Êt+

Stud. Nijmegen ) .
ï)or.r 1 niet meer vastgesteLd.

l

20 36
20 28
20 24
19  14
186
192

zv

év

20
20
20
20
20
20
20
20
2A
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38 967 541
32 87: 7oo
28 764 669
22 6A7 600
20 665 688
18 671 668
16 587 617
16 587 692
12 655 Bo2
B 692 836
4 572 827

ka,mpiocn

*.)Ê
+Ê ged.egrad.eerd.

Red. Stars
Jumpers
Bona Stars
uss
3C Utrecht
I,{Íd.Iand.
Marathon
SC Ulatarlor
o&o
Hoogvliet
3l i tz

Bona Stars -

qRq9lt@@pmr
Over d.e promotiewed.strijd.en kan ik kort zijn. lïet nieuwe inschrijvingssysteem maak-
te in feite - achterafgezÍen - al-Le weclstrijd.en onnod.ig. Voor cle statistioi ver-
wijs ik naa,r d-e ond-erstAande ranglijsten.

36 7BO 558 kampioen
34 BB3 549
30 91o 6l+
28 85: 7o3
24 749 744
16 727 765
16 762 748
10 642 765
10 618 825
10 614 g7o
B 530 767 ged.egradeerd

Mid.land. niet meer vastgesteld-,

Heren 2 A

éU

20
t y
20
20
1 o

20
zv
21
21
22

Heren 1e Div.
Fbisol-/R Y.4
Vlubbers 3-4
JRC Boxtel 3-2
DSS Epibratos 3-2

ts - twee verliespunten
*tÉ - vier verliespunten

Be Quick
Jahn 2
ATC 165

Heren 2 C
ExfLat s
Anoeta
ZodLae

Here.n 2 3
:t:€.

IJracK -Ejagres
Sphinx
Maasvogcls

Eeren 2 D
Arrows
Recl Stars
Achi l les
Marathon

2-4
/:- a

2-O

2-4
2-2
z-u

3-4
3-4
3-4
3-0

2-4
?--2
2-0
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INT. J.EïtGq KCn/IPHIIrïE

De acht deelnemend.e ploegen speeld.cn d.it seizoen eerst een gchele kompetitie,
?Íaarna d.e bovenste vier en d.e ond.erste vier clkaar nogmaa.ls twce keer ontmoeten,
Transol A/2, aa+ Ln 1)12 in een besLÍssingswed.strijd. de eer aan OLa $tars moest
laten, moest d.it jaar AltlVJ met neuslengte versohil voor laten gaaÍrr

Na twee jaar expirirnente:ren mag geste3.d. word.en, dat deze jeugdkonpetitie het
bestaa,nsrecht heeft gercchtv,aard.igd.. Een ve|d.ere uitbouhÍ nae,r d.e and.ere nayons
moet nu tot d.e mogelijkheden behoren.

STAI,ïD : AIIVJ
Tra,nso1 R/Z
Bona Stars
Anoeta
Jumpers
OLa Stars
tevi-FLamingots
MiclLand.

JfrJ GDKA}IPI OETVSCHAPPnI

De jeugdkampioenschappen, d.ie dit jaar ir. Amsterd.am werd.en gehoud.en, werdcn een
d.oorsLaand succes voor d.e Amsterd.arnse deelnemetrs, Zowel bÍj d.e jongens al-s b.j d.e
meÍsjes prolongeerden Land.lust (meisjes) en AMVJ (;ongens) d.e titel, IIet tou:r-
nooi, dat voor d.e vierd.e keer werd. georganiscerd, was d.it keer verdeeld. over
twee da,gen. Amsterd.arn, d.at voor een uitstekende organisatie zorgdroeg, zag hri-
ten ha,ar schuLd. een tweetal smetten het tournooi ontsieren. Levirs-ï'Iamingprs
bij de jongens }iet niet aLleen een ongerechtigde speLer meedoen, maar Liet d.e
betroldren speler bovendien nog ond.er valse naam uitkomen, DiskwaLifikatie was
het gevoLg.

SV Spakenhrs bij de meisjes liet op de tweede dag verstek gaan, Beide pLoegen
ontsierd.en met hun optreden niet aIleen het tournooi, maar d.ed.en de goed.e naarn
van hrxr vereniging zond.er twijfel geen eer aan.

Voor de haLve-finales jongens kwaLÍficeerd.en zíchz AMVJ, Bona Stars, IlaarJ.em
CardinaLs en SV Hoogrrliet. ASIVJ, clat moeiteLoos met 91-25 ovcr Hoognliet zege-
vierde, ond.ervond in de finale meer tegenstand. van Bona Stars, dat HaarLem Car-
d.inaLs net 62-11 uitschakeLde. Via 6S+S zorgde AMVJ uiteinde3.ijk toch voor een
hoofd.sted.elijke triomf. fn de strijd om cle derd.e plaats hield. HaarLem Card.ínals
zich SV Hoogvliet net 54-47 van hot l-ijf.
Door het wegbUjven van SV Spakenburg bij de meisjes traden voor d.e finalepoule
sLechts drie ploegen aan: Land.lust, Jol-ly Jumpers en The !,lhito Stars. Zonder d.
te veeL moeite zegeviend.e Landlust met 56-35 over de Sterren, terwijl- Jolly Jum-
pers met 46-23 het verLles moest acccptereilr Io d.c st:rÍjd om de tweede pl.aats
leidd.e the White Stars lang tegen Jo3.1y Jumpers. Een fel. slotoffensief leverde
tLe Oostelijke ploeg toch nog net 51-43 de verdiende tweedo plaa.ts op.

l,,Iu in steeds meer d.istrikten d.e jeugdkonpetities van d.e grond. komen, verd.ient
het aanboveling om in het komand.e scizoen ook de instel.ling van een jangdkam-
pioenschap voon ad.spi:ranten en mogclijk zolfs welpen te overwegen, Inschrijving
varr werkelijk al.l.e distriktskarnpiocnen zal een nood.zakelijke voorwaard.e zijn voor
het pred.ikaat rrOfficiëIe JeugdkampioenschappeÍlrt. Niet alLeen het winnen, maar
ook het d.eeLnemen is bel.angrijk. De r,reLlicht nu nog zwakkere ïa.r.itcngeweston, kun-
nen op d.it soort tournooien d.e nooclzakelljke erwaring opd.oen, clie stÍmuLerend.
kan werken op d.e verdere ontpLooitng van het jeugdbasketbaLl in d.e betroklcen
d:istrikten.

20
20
20
20
20
20
20
20

34 1702 1056
32 1459 1006
28 1464 1't25
16 1175 1296
22 114 1043
16 1117 1472
10 1't4a 1420 *
o 884 1647
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B,UCERI{CMPEtImE

Achteatwintig darnestcams en achtenvijftig herenploegen hebben ook het afgei.open
seiaoen weer voor een interessante bckerstrijd. gezorg& Problcmen bij het vaststel-
len van data rioor d.e wed.strijd.en bLeven in verband. met d.e zaalproblemen d.it sei-
zoen oprieuw niet achterwege. Verliepen d.e voorrond.en nog probleemLoos, naa,nnate
de ered.ivisieploegen aan de strijd. gingcn d.eclnemen, werd d.c problematiek groter.
Het overlad.en progralnÍna van d.e ploegcn uit d.e hoogste klassen maakte het afwer-
ken van het prograrnma bijna onmogelijk.

Bij d.e heren kon Levirs-Flarningots d.e zo fel begeercLe dubbel niet realiseren.
Fiat Stars riep d.e llaarlemmcrs in d.e halve-finalc een halt toe, om vervolgens
in d.e finaLe te Voorschoten ook TransoL A/Z te versLaan, Dc Roiterd.arnmers be-
reikten d.e finale door ond.er and.erc verrassend. oven Raak/nrnch te zegevi-eren.

lÍaar Levirs-Flaningors niet in slaagcle, slaagde tr'iat Stars hij d.e d,ames wel in.
Qrnizuw wonnen d.e Ameterdamse d.ames d.e finalc, d.Íe <lit maal gÍng tegen stad.geno-
te WiLskracht, dat in de halve-finalc had afgerekend met DED, dat in d.e beker-
sfurijd aanmerkelfrk beter voor de da,g lo^ram dan ín de kompetitie.

De wel eens aangevochte hand.icap in d.e voomond.en bij wed.stríjd.en tnrssen ploegen
uit verschillend.e klassen, bleek oolc d.it jaar weor een geluJdrige greep. De in-
schrijving door lager geklasseerd.e ploegen is er een sprekend. voorbeeld. van.

Voor d.e bekerloting bLeek de belangstelling uitermate gering, hoewel juist d.e
samenstelling van het bekerprogramma d.oor d.ivorÊe verenigingen in twÍjfeL word.t
getroldren.

&gg.
Na vijf jaa,r kompetitieLeiderschap is d.it jaarverslag het laatste wat va.n mijn
hand. zaL verschijnen. On louter persoonl-ijke red.enen meen ik mij uit mijn bond.s-
fUnkties te moeten ten:.gtrekken, O-rmulatie van f\rnkties is ongewenst en leid.t
sleohts tot confliktstof, clie niet gcwenst is in het a1-gemeen basketball--beLang,
Ïn vijf jaar tijd heb ik dankáj de prettige sanenvÍerking met d.o verenig"ingen en
d.e d.istrikten mogen bijdragen aan een verd.ere uitbouw van d.e land.elijke kompeti-
ti-e. De uitbreid.ing tot een klcinc tr,'rceduizend wed-stijd.en per seizoen, vraagt
een Í\:nktionaris, d.ie zijn tijd" niet over meerd.ere taken moet verd.elcn. Immers het
visitekaartje van een Land.elijke bond. is nog steed.s een goed. geleid.e en naar bui-
ten uit vlot verlopende en aantrcld<clij}:e kompetitie. Mijn opvolger wacht geen
eenvoud.ige taak, maar met de onontbecrlijke steun van aIle partijcn zal ook hij er
in slagen ájn taak tot ecn goed eind.c tc brengen.

Met een wclgemeencl woord. van dank aa,n: verenigingen, d.istriktskompetitieleiders,
d.e bond.sscheid-snechterskommissie, mijn rned.ekommissieLed.cn en het bond.sbestuur
voor het in mij gesteld.e vertrouwen, vril ik d.it jaarwerslag i:esluiten.

A. de Zwaan.
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Aans chríivinesb eI e i d.

Voor d.e genone kompetitie werden in eerste instantie ongeveer 1 110 scheid.srech-
ters aangegchreven. Hier:rran schreef 1$" af I in d.e vakatures, ontstaan d.oor d.eze
afschrijvingen, kon zond.er veel moeite word.en voorzien,
Het aantal gevallen van niet opkomen bedroeg nog geen procentr In d.e meeste varr
deze gevaLLen was er sprake va:r onvoorziene omstandighed.en, zoals plotseling
overwerk, ziekte of atrtopech, waarvaÍr rlÍj ÍreL op de hoogte ÍÍerden gesteld, maar
op een zodanig tijdstip d.at wÍj niet meer konden ingrijpen. Een enkel keer was het
niet opkomen ook te wijten aan misverstand.en over het aa"nvangsu[r van d.e wed.strijc,
d.oord.at wijzigingen in het wedstrijdprogranma waren aangebracht. Teneinde dit in
d.e toekomst te vermijd.en hebben vqi de verenigingen verzocht om voor zichzelf het
soheid.srechtersprogramma ook nog eens te controlerên en onjuistheden door te ge-
ven aan onze kommissie.

De scheid.sreehtersbezetting van de bekerkompetitie Leverde dezelfde problemen op
als het vorige seizoen. Veelal word.t voor d.eze wed.strijd.en de speeldatum op een
vrij laat tijd.stip vastgelegd, waard.oor vrij veeL scheÍdsrechters dan niet meen be-
schikbaar blijken, Hetzelfde euvel d.eed zich voor bij d.e promotiekompetitie aan
het eind. van het seizoen.
Bovend.ien werd hier eea enkel keer een wed.strijd. op een zeer ongeluldcige d.atum
vastgesteld.. Dankzij d.e med.ewerking van d.e d.istrilsten konden in vrijwel alle ge-
vallen d.e moeilijkhed.en worden opgeJ,ost. Desond.a,nks blijven wij voorstander va,n wat
strakkere afspraken aangaancle d.e organisatie van d.it soort wed.strijd.en'

Het geheel overziend. komen wij wed.erom tot d.e konclusie d.at d.e toestand. stabiel
is gebleven, vergeleken met het vorige soÍzoen. lnlaar het aantal aanschrijvingen
d.oor d.e wijzigingen in d.e kompetitie opzet ten opzichte van het vorige seizoen,
met ongeveer 2(o toenam, zijn wij zeker nÍet onterred.en.
Het belang van betaling van scheid.srechters J-ijkt ons binnen onze bond. nu wel be-
vÍezeno tËj zijn van mcning d.at het besl-uit, genomen op d.e bondsvergad.eringen van
&it seizoen, om d.e betaling verder op te trekken wed.erom een stap in d.e goed.e
richting is geweestl

3 0ï\ï m s cr{E nÉt REcïigERËc_ORPS

l6j begonnen het seizoen net 49 scheidsrechters. Tot bond.sscheidsrechter werden
genoemd de heren Blom en de Zwaa.n, tot adspirantbond.sscheid.srechter de heren
Kleersnijd.er, v.d,Tas en v.Voorst. Afgevoerd. werden de heren Groothof, Huitinga,
Snel, Soed.erhuyzotLl ytd..Valkr Verweij en Woud.stra. Van d.eze heren moest d.e heer
Snel vertrekken wegens het bereiken van de 50 jarige Leeftijd.. Aan het eind. van
het seizoen nalnen wij te Haarlenr afscheid. van hem. lilj vertrouwen d.at hij zijn ka-
paciteiten and.erszins beschikbaar zal stellen voor werk op het gebied. van onze
kommissie. Drie van d.e afgevoerde scheid.srech:bers werd.en afgevoerdr omd.at zij een
verenigingsbind.ing prefereerden boven het scheidsrechtersschap. Op de jaarLijkse
algemene vergad.ering van onze bcnd. werden namelijk onze voorstellen over o$ver-
enigbaarheid. van ftrrrkties aanvaard., waarbij tot onze bevreemd.ing, voor één
scheidsrechter een uitzond.ering werd gemaakt, Door bovenstaand.e mutaties werd.
het seizoen beëind.igd. met 46 scheid.srechters,

De scheid"srechters kwamen in land.elijk verband. twee keer t{jeen, beide keren op
het KNVB Sportcentnum te Zeist. Het eerste weekeinde werd. gezarnenlÍjk d.oor onze
kommissie en de bondskommissie opleid.ingen georganiseerd.. Naast d.e gebruikelijke
ged.achteawisseling over spelregelzaken belichtte d.e heer Colthoff er d.e relatie
speler- trainer- scheid.srechter en gaf de heer Mol enige praktijkd.emonstraties.

De tweed.e bijeenkomst wa"s geheel gewijd aan een bespreking van d.e wijzigingen in de
speLregels d.ie het nieuwe seizoen va.rr kracht zouden word.en,
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Voor d.e beoordeling van scheid.srechters werd. clit seizoen ook een beroep gedaan
op de coaches van de verenigingen in de heren ered.ivisie om ons inlichtingen te
verschaffen. Nood.gedwongen kreeg d.it aspekt ook het afgelopen seizoer nog niet
d.e aanda,cht d.ie wij ons líensen, Ïfij verwachten voor het komende seizoen een verbe-
tering in d.e eerste plaats omd.at d.an een begin gemaakt zaL worden met aparte
soheidsrechtersbeoordelers en, verd.er ook omd.at in samenwerking met cle d.istrik-
ten het doorstromingsplan ten uitvoer zal word.en gebracht.

OPT.ETMNCETÍ

Er werden het achter ons liggend.e bond.sjaar weer vele kursussen voor beginnend.e
scheid.srechters gehoud.en, Hierond.er volgt een overzicht van d.eze ticursussen !

PLaats DeeLname GesLaasd.- Docent

Amsterdan 33
Den He1d.er 29
Doetinchem 43
Dordrecht 50
Goud.a 29
rs-Gravenhage 41
G:roningen 50
Haarlem 30
Heerenveen 34
HeLmond. 48
tisse 21
Oosterhouf ,,
Schoonhoven 26
Sittard 36
Terneuzen 21
Utrecht 27
Utrecht 25
Vlissingen 31
ZwolLe 24

1g
22
24
22
29
34
37
24
25
28
21
1g
21
28
14
16
z 1

1 l

11

v. Dishoeok
v. Díshoeck
Rolvink
v,lll iet
Snel
Snel
Cramer
Onnrst
Cramer
RoLvink
Renout
v,VIÍet
Renout
Rolvink
Rol-vink
v. Dishoeck
Snel
v, VI iet
Rosebeek

Avonden voor gevorderd.e scheÍd.srechters werden d.it seizoen rrrijwel niet gehoudenr
Wel werd.en aarr het eind.e van het seizoen door d.e heer C.Onrust in een viertaL
pLaatsen avond.en gehoud.en ter bespreking va^n d.e spelrege3-wijzigingen d.ie ingaan-
de het níeuwe seizoon van kracht zullen zijn'
De betreffende plaatsen tÍaren Amsterclam, ts-Hcrtogenbosch, Rotterdan en ZwolLe.
Bjj tte beoordeling en begeleid.ing van een groep ad.spirantbondsscheidsrechters is
wed.erom gebnrik gemaakt van het mentorensysteem.
Het reed.s in het vorige jaarverslag gpnoende visueLe instnrktiernateriaal nadert
d.e voltooitng. Het betreft een serie d.iars va:r ongeveer {0 stuks en een ongeveer
2O minuten durende instnrktiefiLm.

ïn verband. met d.e invoering van het d.oorstromingsplan za! d.e gehele opzet van de
scheid,srechtersopleid.ing worden veranderd. Gezien de zeer verschiLlende omstan-
d.igheden waarin d.e d.istrikten zich bevinden zaL lnet nieu.we systeem uiterst
flexibel moeten word.en opgezet. De bedoeling is evenwel dat d.e aLlereerste op-
Leid.ing door de d.istrikten zeLf , zij het in samenspeL met onze kommissier wordt
verzorgd.

KONTAKITIÍ T,ÍET XE DISTRIIOUI

Ter verdere bespreking van het scheidsrechtersd.oorstrcxningsplan werd.en twee bij-
eenkomsten met d.e distrikten gehoud.en. De eerste te Utrecht was zeer goed be-
zocht. 0p d.e tweede bijeenkomst te Amsterd.am liet een aantal distrikten helaa.s
verstek gaan.
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In iie l-oop van het seizoen vcrschenen d.e nÍeuwe spelrege3-s die ingaa,nde het ko-
mend.e seizoen van kracht zijn. De vertaling van deze regels was een belangríjk
ond.erd.eel van onze werkzaarnhed.en voor d.it bond.sjaar.
Tegelijkertijd werd. een nieuwe ed.itie van de :regels voor rolstoelbasketball uit-
gegeveno Voor het vertalen van deze laatste regeLs kond.en wij een beroep d.oen op
d.e med.ewerking van de heer Sosch Reitz. lrËj zijn hem voor zíjn zo bereidlriL}ig ver-
Ieend.e rned.ewerking zeer erkentelijk.

INTERNATI CN.TAIE ZÁKfi\Ï

De heer Onnrst woond.c voor ons d.e ïfBA-stage te MacolÍn (Zr,ritsertana) bij waar
van ged.achten werd. gcwisseld over d.e nieuwe regels.
Het aantal uitnod.igingen d.at onze internationele scheid.srechters bereikter spe-
ciaal van d.e zijd.e van d.e EIBA, nam wed.erom toe. Kennelijk genieten onze scheids-
rechters internationaal meer vía,a.rd.ering dan hcn vaak op nationaal viveau word.t
toegekend. Een overzicht van d.e aktivíteiten van d.e nationale scheidsrechters
treft U hierbÍj aan.

Europa tup J Hgren: Londen, B:geland
Àvenue 33C - Etzella Ford

E\rropa CràL.I_"Qgnes.: GUttingenr Dritsland
SC 05 - Spartak CKn

27-28-29 dec. 72 4.Àqgden--!"ut+"-"! voor meisjes te Luikr België
Scho'tlarid - Frankrijk

&@91.
1 6-1 1-T 2

1g-1 2-72

11-11-72

24-1-73

België
Selgië

- Fbankrijk
- Schotland

9-1-73 Europa Cup__1-iieren: Madridr Spanje
Real Madrid. - Simmenthal.

16-1-73 Korac b9&qall Mechelenr SeIgÍë
B.K. Maes Pils - YMCA

7-%73 -E\rropa Qr!=I!-Egrggc Srno-Tsecho-Slowakije
Spartak Zbrojovka - Spartak Leningrade'

8-z-71 Europa -cl+pJ-lggggl Praag, Ts jecho Slowakije
Sparta CIff - SC Pernik

6 t/m 15 mei ?3 Xwel_i{ikati* Tpurnooi: Europese kampioenschappen te
Szombathely Hongarije: Door ziekte níet gefloten.

C.J.P.van Dishoec\

5-11-72 Ermopa @p-JI-ïIeren: Lissabon, Portugal
Sport Lisboa Benfica - Racing Ford.

Europa O:\p II Heren: Sutton, Engeland.
Sutton B,C. - Racing Ford.

Europa 9r+g I.Darnes: Boedapestr Hongarije
M.T.K. - SLavia V.S'

H.van Houten

10-11-72 Elropa-q*p*Il HUI*: Solnar Zweden
Solna J.F. - Helsingin M'{KÏ
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6-Z-71 Korac BokaaÀr Mechelen België
3.K. Maes Pil.s - K.K.Lokomotivia

20-23 april t73 
@ Europeso kampioenschappen meisjes

Junioren te 3ari, Italië
Ítal ië
Ital"ië
ItaLië

P.Leegwater

26 ang. - 1O sept. t72 Olympische Spelen te I'Ittnchen
Heeft 6 wedstrijden gefloten tijilens deze spelen.

9-11-72 Europa Cup I_,IÍeren: Leverkussen, DritsLaÍrd.
T{JS 04 Bayer - Simmenthal

7-12-72 Europa Cup LDames: Londen, &rgeLandt
Turnford. figers - CLermont U.C.

1 o-1-73

31 -1 -?3

13-2-73

15-2-73

22-3-73

Koq"ac Bokaitl: Serck Fbankrijk

íprae_BgEgal: Cantur Italië
PaLLacanestro Birra Forst - Filomatic P.8.3.

B maart ?3 Europa.-Q,rqg-I-HereIl: Varese ltaliu
S.P. Ïgnis - S.P.Sirnmenthal

22-3-73 ïlurooa CuLJ, -!CggE: CLermont-Ferand.r Frankriik
Cl-ermont U.Cr - T.T.T'Daugawa

C.Onrust

8-16 okt. 72
RrsI

Israel
Roemenië
Yougo Slavia

A.S.Berck -  S.P.Birra Forst

Err1op34_Cup I lqqeq: Sesto San Giovannir lta1ië
GrE.A.S. -  LOTACI K.S.

Korac Bokqal.: Barcelona Spanje
C.de F.SarceLona - A.S'Denain Voltaire

Etmopa Cup I *Iíereg: ItIadrid. Spanje
ReaI },Iadrid. - Maccabi

te Bourgas en Varna, hrlgarije

28-11-72

3(J-.11-72
13-1 2-72

24-1-73

14-2-73

Polen - Roeryenië
Hongarije - Ihrsland.
Roemenië - Bulgarije
HongarÍje - Tsjecho Slowakije

E\ropa cup Ït Heren: Giessen' w'Dritsland
K.R.Reykjavik - PI.T.V. 1646

M.T.V. 1846 - Reykjavik

Europa Grrp _fJ__Eer+l Badelonar Spanje
Juventud Schweppes - Olympique

Europa 6\rp ï- Heren: Milan, Italië
S.P.Sirnmecrthal - Maccabi

F\ropa-@p _I -Hereni Varese, Ïtalië
Ignis - TS S.K.A.
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Tournooi te Bremerhaven
Denemarken - W.DritsLand
Denemarken - Finland.
USA-AlL-Stars - W,Dritsland.
Finland - W.Dritsland

Tou@
Hongarije - Cuba
Roemenië A - D.D,R.
Hongarije
Roemenië
Roemenië

- D.D.R.
- Hongarije
- Cuba

A
A

A.Renout

B-11 -72 $ropa Cup Jl_ilgren: Marner, Luxemburg
3.8.C. Sparta Bertrange - Juventutl Schweppes

24-1-73 rtrgpa Cup Il-ëgren: Leningrad., Rusla.lrd.
Spartak - Mobílguattro

SLOT

De sarnenwerkÍng met de overige kommissies, speciaal met d.e bond.skommÍssie op-
Ieidingetr, kan over d.e periode van het achter ons liggend.e seizoen goed word.en
genoemd.. Tot slot bed.a.r:Icen wij graag al degenen zonder wier med.ewerking wij er
beslist niet j-n,'geslaagd. waren d.it seizoen dat te bereiken wat thans is verzet.

De sanenstelling varr de kommissie was dit seizoen als volgt :

1)r B,Rosebeek, voorzitten
J. Cramer, sekretarís
P. Leegwater
C. Onrrrst
P.v.V1iet
A. d.e Zwaan
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