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JAAT.VERSIÁG NEDM.IA}ID SE
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BON! 1967 - 1968

Inleid.ing.
Sezien we het achter ons liggend.e seizoen da,n moet word.en geconstateerd. d.at
d.e totale ind-ruk tegenvalt.
Tegenover een d.oor haar verloop attractieve
com.^^+;+i^

yeurvre,
rrn'l'lorc
v

,.i+-^1
uru6voreid. met een eerste
strijd. om d"e beker,
staan als
Áa nrasf,gties
Van onze natiOlale
d.ar,reS- en herenploegen
É v

f - v r

grote tegenop d.e llUrOpe-

se Kampioenschappen in Italiê
en Finland. respectievelijk
en d.e rnatige gïoei
van het ledental
veïi. or'r.zebond". iliermee lijkt ons het n'r,arkantste probleem,
ïIaarvoor wlj ons gesteld. zíen, genoernd.
jaren geleclen sloeg basketballend. Ned"erland. een víeg in d.ie erop
Een tiental
gericht vras net het Ned-erland.s topbasketball
uii het slop te geraken en aansluÍting
te krijgen bÍj d-e Europese top. Zoró,er iemand. te kort te willen d.oen
zoud"en we speciaal d.e nanen van d.en Boef en Janbroers v'lillen vermelden.
!gelul<ken d"eze aansluitíng
to krljgene dan zou als gevolg d.aarvan d.e
lZou het
groter
word.en"
steed-s
iloerel voel is bereikt verd. toch het gesteld.e cloel
lbo*d
'niot
gehaald. Het d.uid.elijkst blijht d-it uit d.e prestaties
van onze nati-onale
herenploeg. Aangezien cle Europese kampioenschappen van deze ploeg in d-it verslagjaar vallen,
tot de in juli
dit in tegenstelling
1968 gehouden d-ameskampioenschappenr blijven lre hierbij irat nad.er stilstaan.
ïïet is ii: d.e achter ons liggend"e periode gelukt om uit het niets op te klimmen tot een rrlveau d.at d"eelnerning aan het eind.tournooi voor de Eu1'spsse kampioenschappen net mogelijk maalct. Daar zijn we echter blijven steken" En d.at orn
d.iverse red.enen.
Enerzijd"s is het natuurhjk
logisch d.at een vrij kleine bond" als de onze met nog
geen tienduizend. aangesloten leden zich moeílijk kan meten rnet veel grotere
broed.ers in d-e FI3A" Daar staat tegenover d.at er in d.e FISA ook nationale
d.ie internationaal
meer betekenen" Ons
f bond.on zljn van ongeveer onze grootte,
f kleine
ledenaantal
kan d.us zeker niet d.e enj-ge oorzaak z|jn.
Ie voorberei-dingen d.ie wij ons hebben getroost voor d.íe laatste Europese Karn'
pioenschappen in Finland., waren en zijn in onze bond. tot hed-en zond.er weerga,
Zond.er overd-rijven kan vrord-en gesteld. dat hierr,ree wel het uiterste
is bereikt,
meer is ruiet nogelÍ.jk, zowel gezien onze gelCelijke mid-d.elen, alsook gezien d.e
mogelijkhed"en van d-e d-oorsnee Ned.er}and.se basketballer
om zÍch voor d.e sport
in, te zett'en" Vergelijkt iren echter onze vooïbcreidingen
mct d.ie van d.e meeste
van oïlzc tegenstanders,
d.an is d-e enige conclusie,
d.at vrij zijn te kort geschoten. lÏie in Finland- zijn oren te Luístcren legde
heeft vaak d.e kreet trainingskamp horen vallen.
Trainíngskamp, het is ecn begrip gevord-en 1n d.e hed-end.aagsesportwereld., ook hier ín lded-erland-. Meir hoeft sl-echts te kijken naar
d-e Criverse voorbereíd.ingen
vooï d-e Olyr,rpísche Spelen in l,,Íexico" Duid.elijk
treed-t hier een vervaging
op van d-e vrel afgebakend-e begrippen amateur en professional.
Amateur of te wel liefhebber"
Ienand" dus d.ie ietsl
bijvoorbeeld. d.e
sport, als liefhebberij
beoefent" Doch wanraeer word-t een punt bereikt waar
niet meer van liefhebberij
kan word.en gespïoken ? Ook in ons land- wordt op d.it
gebied. struisvogelpolitiek
bed.rcven. filij menen clat d.uÍd-elijkheid. gewenst J-s,
Ervan uÍtgaand.e d"at d-e l:uid.ige situatie
op d.it gebied. niet binnenkort
aal verand"ercn, is het cnige wat onze bond- kan d.ocn, pogen d.e factoren
ÍÍaarop rnogelljk we1 invloed. kan word-en uiigeoefend
te verand-eren. IIÍernec bedoelen we
d.at naurrrkeurig zal rnoeten r;'rord.ennagegaan of en in hoeverre het rnogeli"jk is
d.e uitboun van ons leclenaantal te versnellen.
Dit bij voorkeur rnct gelijktijd.igc
handhaving van ons rolatieve
niveau.
0m d.it te bereiken
zullen centraal gesteld. moeten v'rord.ende propagand.a, d.e
kad.cropleld"ingen en d"e interne bondsorganisatíc"
líat betreft
d.e kaderopleid.ing hebbon d.e ccrste voorstcllcn
van d.e Commissie Op1eid-ingen d.e fed.en be-

-2reikt.
zíjn vrÍj d.rastisch en hebben in d.e bond. nogal wat kritiek
losDeze voorstellen
gemaakt" Ons inziens noet niet te sterlc wr:rd.en gefiezen op in het verled.en gevolgd.e ïregen, alleen al ond.at langs d.eze vegen het d.oel nj-et is bereikt.
Een tijd.el:.jke pas op d.e plaats zou r,'rel eens onvernijd-elijk kunnen zdjn als voorspel op een snell-e uitbouw van d.e bond.. De Reglenentscomrnissie j-s het afgelopen jaar d.ruk bezig gevreest om d.e bond" i-ntern te versterken d.oor d.e reglementering
te verbet€ï€rlo lïat d.e propagand.a betreft,
deze zou in het kad.er van d.e
beschikbare ruim-be op rlod.erne vrljze moeten word.en aangepakt,
3ij al onze plannen zu1len wij ons ecirter dienen te realiseren
d"at d.eze ook
uitgevoerd moeten vrord-en en veelaf d.oor' leden, d-ie bereid- zíjn ztch in het algenieen belang hiervoor
d.an
in te zetten op r'relke plaats en in qelke functie
ook. Een vaak bijzond"er ondankbaar r,verk, rnaar niettemin met zoveel positieve
personen te j-nteressêrêíro Eón va,al
elenenten d.at het mogelijk rooet zijn hiervoor
onze bol-angrijkste opd.rachten is d-an ook d-e kad.ervormi-ng voor organisatorische
en technische functionarissen
en of scheid.srechters.
3ij de oplossing vari onze problenen ond-ervind-en wij zekct de fasten vair het
feit
d-at onze sport,
cluid.eljjk mind.er welwilevenaLs de anclerc ind-oorsporten,
lend. d-oor d-e overheicl -rvord.t benad.ercl d-an d.e veld,sporten,lvanneer
het gaat om
trekken
accommod.aties. TÍij horen 1n onze bond. vaak mensen, d.ie een vergelijking
gaan natuurlijk
altijd. mank als rnen
met d.e honkbalbond., Dergelijke vcrgelijkingen
per seizoen ongeveer een tien
zich realiseert
clat een basketballverenigíng
als een
keer zo groot bed.rag voor d-e huur van haar accommod.atie uitgeeft
van
beiC.e bongrote
aan
d.e
basis
honl<bal-verenÍging. Een zeer
ongeli.jkheid. dus
gemeenschapsvoorzieningroep
d.en. Sporthallen behoren helaas tot d-e schaarse
gen, d.ie rend.gbel riloeten zijn. Voor sportveld.en of een stap verd.er weg schouween duid.elijke taak voor d.e
burgen, word.t d"eze kreet anper veritonen. Er ligt
zaalsporten om te pogen deze situatie
te verandereno
Atrgoneen
bij onze bond. en een d.uid.elijvan de Zeeuwse basketball-ers
Door d.e aansluiting
is d.e 1and.elijvan cle activiteiten
in Srabant, rond.om Tilburg,
ke uitbreid-ing
'wed.erom
van ons
ke spreid"ing van olaze sport
toegenoiaen. Op d.e basketballkaart
j-s
provÍncie
Land.
nu d.e
Drente nog een witte v1ek, terwijl ook de contactmogeword.t beoelijkhed.en voor Limburg, rÍaar voornamelijk in het Zuid.en basketball
van d-e l-edenfend., moeilijk liggen.
Ond-erstaand"e tabel geeft een overzicht
stand. vergeleken met het vorig seizoen.
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geeft enerzijds red.en tot vreugd.e, ornd"a.twÍj thans
Het bovenstaarrd.e overzicht
d.e 9O0O led.er: zijn gepasseerd-; and.erzijd-s moet toch we1 op enhefe mind.er gurrstige on:bwikkelingen word.en ge1,Íezened"ie ook blijken uit d-e tabel ïI, waarin
een vergelijking
is gemaakt rnet vori.ge jaren,
In d.e eerste plaats moet helaas vord.eri geconstateerd., d-at d.e groei van het
afcnelonen 'ie.:rr ond.anks d.e toetrecling
van Zeeland-, weer niet 1O6f"neeffi bed.raBênr al- is 9/o geen slecht resultaa-b, teir opzichte van d.e 615f" van vorig jaar.
Veel meer teleurstellend.
is d-e ontwikkeling
van de junioren-led-enstand. in een
groot aantal districten.
Van de 1! d"istricten
vertoond.en er 6 een d-a1ing,
terwljl d.e toename van het aantal jui:ioren
in Gror:-ingen en Utrecht nauwolijks
opvallencl mag word"en genoemd."
Men moet zich afvragen welke structurele
factoren ]riertoe bÍjdragen en het
bond.sbestuur heeft d.an ook oen steekproefsgewijze enquete in voorbereid.ing,
dle
ín 1968-16) zal r,rord.enui-tgevoerd". Door nrÍd-d.el van dit ond-erzoek, hopen wij
vast te kurrinen stellen
langs vrelke rveg d.e groei van het led"ental- pcd.e kan
rvorclen ge st i-rnu1e ercl "
r"rord-enafgeleid. - dat het Jed.enZeker is - d.it kon uit d"e led.cnaclmiiristratie
verloop ook d.it jaarweer
te iroog vras, rnot 2l0O à 3000 personeÏ1c Ook over de
oorzaken van dit verloop zou d.e enquete d.uid-elijke aanrt4zingen kunnen gevenc
als Haarlemt
Opvallend. is d.e geringe led"engroei van gevestigd.e districten
Gron"ingen en Noord. Holland. Noord., vraarbij onvermijd-elijk d.e vraag rijst of zij een
verzad-igingspurrt
hebben berej-kt.
geeft mogelijk reOok Gel-d.erland d.at zo veelbelovend. is bogonnen in 1964-t65
Àa- *n* -n-^
-'r reeds na Q set-zoenen een teruggang rÍord-t geconstateerdo Deze
ontwikkeling
is echter d.oor vele, oud-ere, d.istricten
in het begln ook d.oorgenu het d.an eind-e1ijk d-e
maakt.
Tensfotte verd.ient Rotterd-a.n een felicitatie,
traditionele
tweed.e 'plaats van het clistrict
liaaÍlem heeft ingenomen.
svr!
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een overzicht
Zon&er hieraan conclusies te verbínd.en geven vrij 1n tabel IfI
j
n
w
o
n
e
r
s
vooï een globaalrrverzoïmet het aantal N.B.B.-fed"en per 10.000
gingsgebied.rt van onze d.istrikten.
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Amsterd.arn
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Nrd. Holl,Nrd
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Rotterd-am
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Utrecht
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Zeeland.

^
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Provincie
Den Held.er
Provincie
Rotterd-am, Schied.am, Vliiard.ingen, Zwijnd.recht, Dordrecht,
Rid.d.erkerk, Maassluis
Ensched.e, Almelo, Hengelo, 01d.enzaaI, Hellend-oorn, lïardenberg
Provincie * Gooi
Zwolle, Apeld.oorn, Hard-erwijkt
Ermelo, Kampen, Devei:rter, Zutphen
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Ter i-llustratie
slechts d.it. Ind.ien vrij erin zoud.en slagen om in d.e 38 gemeent e n , d . i e o p 3 1 - 1 2 - 1 9 6 6 m e e r d a n 5 0 . O O Ol n w o n e r s t e l d . e n , e e n d . i c h t h e i d . t e b e reiken van + 20 (zte Tuente) zou ons led.ental i-n d.eze gemeentcn circa 11000
bed.ragenn Voor d.e rest van llec1erIand., blijven dan bijna I rniljocn inwoners ovorr
Stel hier een d.ichtheid- bereikbaar van + J (zte Friesland.) cn het getal van
bijna 1l0OO led.err zou zÍjn verwczenlijk-b.
Mogen wj,j d.it overzÍcht beslr,riten mct cle nens d.at in
ste lid. kan word.en ingeschlrevcno
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]net tienduizend.-

-5Ver elri gi ng s gro o t_Ls s
Het gemidd-eId.e aantal led.en peï vereniging
derhalve rnet 116"
Voor d.e d.istrikten
was d.Ít ciifer B
Amsterd.am 49 13
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Groningen 26rO

Den iiaag
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In d.it verband- is het interessant
kennis te nemen van cle onderstaand-e tabel
IV, waarin ó,e 2J grootste verenigingen
van d"e 4 Laatste seizoenen zijn opgeÍIOïÏI€1Lo
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nnan

Albinot s

78

llvêï^i

76

!^ervr

2M8
Gemidd..:

168
143
142
125
125
121
114
113
1O9
1OB
1O7
102
101
99
95
94
86

u"v"v.

+v -& is r

I

176

A"I1.V.J.
D .E . I .
The TÍolves
H.A.V.
Herly
Giants

12'r,

119
.14n
I lÍ

tt)
tt5

Juventus
Slotermeer
Jugglers
Land"lust
H.0.c.

112
107
105
104
102

Atveen Zapad,
ïÍilskracht
101
QO
The lïh" Stars
oR
Rtd. Zuid"
Celeritas
The Blue St.
Ro

F.AN C'

Bona Stars
U.V"V"Daggelrs
A"T.C,'65
Treffers
Àgon
\ï" G"Iff.
Antilopen
Akrid.es

B6

1 l

104

BO
75
75
75
J v

109

Teneinde ook d.it jaar vast te leggen hoe ons contributi-eniveau
geven vrÍj weer oird.erstaand.e tabellen
s

M.rc"q.
1 9 5 1 -1 9 5 2
1952-1953
1953-1954
1954-195'
1955-1956
1956-1957

À--

Senioren

Junioren

f 1r35

f 0160
f 0160

L

I9J)

t 1175
f 1r75

+4
r
44
I

lt--

T

L

I t-

tt [)

f 1,85

I t--

+1 1

A.l,[.v.J.
3.0.8 "
D.E"D.
Herly
Jugglers
HOA'V'

,lcl

199
147
131
122
124
118

Land.l-ust
'r'ne lJlue :jt. 1 1A
ï/ilskracht
1 13
Juventus
á^^
tv>
Giants
Slotermeer
108
The lfiÍolves 1Ol
Tire lilh.Stars rnÁ
lJona utars
Atveen Zapad" 99
Zeemacht
oz
tvv

/l

^ m n
. É I cI . v .

uelerl-Das
Rtd-. Zuid.
F.A. C.
-

/
y^ o
95
9
^ -3

Agon
Flamingors
^

86
Bq
ó^

ill-dland.

9'7 ).4

(.ov )

oÊ

1 9 6 7 - t6 8

1966-:67

floUcu

"

ó {

ó3

2744
110
zich bevreegt,

-6t-.

-

\

i vervorg/

Senioren

RnnÁqisgr

1957-1958
1958-1959
1959-1960
1g60-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968

fL 1 0Jn9
L

/V

Jt./v

f 3r9O
f A 2L tn- 9

L

Jv

Junioren
-L

f
f
f

ltJ\J

1r30
1e3O
1240

1J4

r +r-L +t5---f
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1r--

f 1r5o
+ . 1 t g J tv r n

t

I

or--

f 2r5o
f 3r5o

Sond.sbestuur
Per 1 juli
1)6'l werd" het
P. Storm
Dr B" Rosebeek
luïr A.G. i'[and-ersloot
Drs R. Noé
A"P. Saars
J. I{opor
C. Onrust
G.R. Dikland

bond-sbestuur gevormd. d.oor B
- Amsterd.a.n
voorzitter
- Zrrolfe
vice voorzltter
- Haarlem
secretaris
- Rij$rrijk
eerste penningmeester
- Rijsoord.
trveecle penningmeester
- Ansterd-am
commissaris
- Arnsterd.am
comrnissaris
- Ilnsched.e
comnÍssaris

Uit d"it bestuur ïÍaren d-e heren J" Koper, C" Onrust en G.R" Dikland- aan d.e
beurt voor aftred-en, terwijl l"tr A.G. Mand.ersloot te kennen had gegeven wegens
d.rukke werkzaamhed.en tussentijds
te rvj-Llen aftred.en" De overige heïen rÍareli
bereíd. een bostuursfunctie
te bl:.jven vervulleno
lïed.erom bleek het nÍet mogelijk van buiten het bestuur een geschikte cand.idaat
voor d.e veeleisend.e secretarisplaats
aan te trekken.
Aan d.e afgevaard.igden
voor d.e J.A,V" r.rercl clerhal-ve o-e volgcnde bestuurssamenstelling
voorgesteld. B
D

Q*nm

Dr 3. Rosebeek
Drs P,. Noé
A.P. Baars
J. Koper
C. On:rrst
G.R. Dikland

Amsterd.arn
ZwoILe
Rijswijk
Riisoorrl

Amsterd.am
Ainsterd.am
Ensched.e

voorzitter
vice voorzj-ttet
rtraarnemend secretari
penningmeester
cornmissari s
comrnissari s
conunissari-s

s

Van d.e vergad.ering v'iercl d.e machtiging
verkregen zo mogelijk tussentijd.s een geschlkte cand.id.aat voor het secre-bariaat aan te trekken. In d.e loop van het
verslagjaar
werd. ivÍej. Y.E. Yfiersma bereid. gevond-en voor d.eze functie
zitting
te nemen in het bestuur,
Ged.urend.e enige tijd voerd.e zij samen met de waarnemend. secretarís
het secretariaat"
Vervolgens d-ed.onzich problemon voor met
betrekking
tot d-e financiêle
ad"ninistratie"
De penningseester gaf niet d,ie
tijd- aan zijn functie,
d.ie een ord.eLijk verloop gêrand.eerd.e, waard.oor het bond.sbestuur zich hiermed-e ernstig rnoest gaan bezighoud-en"
foen kort d"aarna d.e penningmeester raeed.eeld-eeen functie
in Curagao te hebben
aanvaard., is met insctralcoLing van extra (onbetaalae)
fiulp van buiten,
d.e bond.s
financiël-e commissie en d.c accountant de ad.ministratie
in zoverre bijgewerkt
d.at een Ínzicht
koil 'word-en verkregen in d.e gang van zaken. Ui-teraard" nam d.eze gat:g van zaken veel tijd., terwijl
ook d.e afrekcning
met verenigingen
stagnatie ond.ervond.. 0m d.eze rnoeilijkhed.en op te vangen nam lrfej. ïíiersrna het secretariaat
volled-ig over en keerd,e Drs idoé terug naar d.e hem bolcend.e penningmeestersfunctie.
Hierd"oor ontstond. aan het eind. van het seizoen d.e volgend.e bestuursformati-e
B

L
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Dr 3" Rosebeeh
Mej. Y. Wiersma
Drs R, lfoé
J" I{oper
C" Onrust
G,R. Dikland,

Ansterd-am
ZwolJe
Amsterd-am
RÍjswijk
Amsterd-a;n
Amsterd.am
Snsched"e

r,"oor z it t er
vice voorzíttet
Secretaresse
Penningmeester
Comnissaris
Commi-ssaris
Comrni-s s ari s

Op d.e 3.A.Yn v'rerd-end.eze wijzigingen goedgekeurd. d.oor d.e afgevaard.igd-en. Naast
Èe norroale werkzaarnhed'en voortvloeiend.
uit d.e bestuursfunctie,
d-ie werd bekleed., d.roeg d"e voorzitter
d.e zorg van d.e internationale
betrekkingen,
terwijl
d.e h.eer Dikland. beJast was met d.e zorg voor rrBasketbalLri en d.e opleidingszaken. In d.e loop van het seizoen rverd- hij van het eerste ontlast,
ín verband.
nnet d.e planning vooï een and.ere opzet van ons bond.sbl-ad.. lfaast d-e heer Dikland. hielden ook Dr B" Rosebeek en d-e heer J, Koper zich rnot de opleid.ingsmateris bezig" Ond.er d.e werkzaarnhed"envan d.e l-aatste vÍel ook ,1e propagand.a,
en d-e begeleid-ing van d.e bond.strainer. De heer
d.e zorg van het nateriaal
C. Onrust zorgcle voor d.e coórd.irratie van het weclstrijd"programma, samen met
Dr Rosebeek hield hij zich bezig met het scheidsrechterswezen.
a

Op d.e J.A.V. in oktober 1967 wercl op voorstel
van d.e vergad"erÍng Mr À.G, Mand-ersLoot tot lid. van verd-ienste benoernd.olliermee werd" een voor onze bond.
geschapen. lir l,Íand.ersloot liet
nieuwe figuur
narnelijk het bestuur weten dat
hij hoe erkentelijk
voor
ook
d-e waard-ering
d.ie uit deze benoemi-ng sprake het
lid,maatschap van verd.ienste n.iet zou aanvaard"en, onid"at naar zíjn mening d.eze
eer niet in overeenkornst was rret zÍjn staat van dienst in d.e bonrd..
Bond.sspeld.en werd.en in het afgelopen

seizoen n:iet uitgereikt,

Bond.sbureau.
Naast mevrouw trÏ,E. Baaclenhuysen-Kol< trad- per 1 februari
in dienst van d.e bond.
mej. M. Pool, zad,at onze bond.sad.rninlstratrice thans over een med.ewerkster beschikt.
Ook d.it seizoen nam d"e Heer J. GroeneveLd. d.e led-enad.ministratie voor zijn rekeni-ng. Daarnaast besteecld.e d"eze zijn aand.acht aan onmid.d-e1l-íjkmet d"e led.enad.rninÍstratie
verband. houclend-e zalcerr zoals d"e contróle
van wed.strijd.formulierenc
Led.enadmini stratie

"
na nnn*rA] o nn d.e speelgerechtigd.heÍcl werd. d.it seizoen op groter schaal d.oorgevoerd. d.an voorheen en met nane in d-e rayon competities vj-elen dientengevolge veelvuld.ig boetes en/of verforen verklaarde vred-strijd.en. Dit zijn d-e consequentles van een centraaL administratief
apparaatr clat gelijke normen voor
alle aangeslotenen moet stellen.
het evenvrel d-at
Het bond"sbestuur betreurt
problemen cle straffen
pas kond.en word.en opgeals gevolg van organisatorische
Iegd" toen d-e overtredingen
Er
a1 geruine tijd- geLed-en hadd.en plaatsgevonden.
víaïen evenwel tijdl-g d.uid.elijke voorschriften
gegeven, zod.at de -rerenigingen
kond-en weten welke saircties zouclen rvord-en getroffen.
Op grond. van d.e opgedane ervaríngen meent het bond"sbestuur op d-e ingeslagen fÍeg te moeten voortgaan, waarbij ulteraard.
afhand.eling van
zaf i,vord-engestreefd- naar een snellere
overtredingen.
Bond-svergad.eringen
De jaarlijkse
v'rerd.bezocht

algemene vergadering vond. plaats op 21 oktober te Utrecht.
d-oor J'( af gevaard.igden, B bestuursled-en, 21 commissieleden

ZIj
en

-Been aantal

belangstellenden,

waarond.er vertegenwoord.igers

van d.e pers.

ldaast d.e jaarverslagen,
het financieel
overzicht
en d-e begroting en d"e bestuursverkíezing
kwarn het coircepi voor een n-i-euw reglement van wed.strljd-en
aan d.e ord.e" Het voorstel
van d.e reglenientscommissie
werd., behoudeírs oeÍr &êÍrtal kleine wijzlgingen, geaccepteerd-, 41s d-atum ysn in,gang lverd vastgesteld.
het seizoen 1968-1969, cle reglementscorunissÍe 'werd. gemachtigd. d.e nood-zakelijke wijzigingen aan te brengen,
Verd.er werd.en nog enkele reglemerrtswijzigingen
besproken, Aanvaard vrerd. d.at
een vereniging minstons 12 spelend"e leden d.ient te hebben. Het percentage voor
d.e recette afd.racht bij spelen in eigen zaal 'word-t d-oor d.e d.istrictsjaarvergad.ering bepaald".
Een voorstel van het bestuur ter beperking van het aantal buitenland.se spelers in onze competíties
werd. niet aanvaard"" \,fij d.enken d.at sommigen aan d.it
voorstel
werd.en herirurerd" voor d.e vled.strÍjd. S.V.n.-Flaningors,
d.ie d.e competÍtie in d.e ered.Ívisíe heren afsLoot.
Naast bovengenoemd-e vergad.ering werd op op B ;uni oen buitengevÍone algemene
vergad"ering gehoud.en, wed.erom in Utrecht.
Reclen voor het bestuur tot het bljeenroepen van deze vergad"ering was het verlangen orn te komen tot een juiste
afbakening van functies
en verantwoord.elijkhed.en van v€ïgadering,
cornmissie van beroep cn bestuur. Vragen ]rieromtrent
in d-e afgolopen perÍod.e reecls enige malen latent
aanvrezig, 'werd.en urgent d.oor
wanord-e1Íjkhed-en bij een wcd.strijd. van het lïaagse Suvrikri.
Tegelijkertijd. werd. op d.eze vergad.ering d.e gelegenheid. te baat genomen van ged.achten ie wisselen over de plannen van d.e conrn-lssie opleid.ingen ter vernieuwing van Ce kad.eropleid.ingen
in oraze bond-"
Contacten met d.e d.ístricten.
Om contact te ond-erhouclenmet d.e d.1stricten
werd- twee keer
vergad.ering gehoud-en, beid.e keren te Utrecht"

een voorzitters-

Sovend.ien kwam het bestuur intern een verd-elíng van d-e d.istricten
over d.e bestuursled-en oveteen om een goed. contact te rvaarborgen. De bed.oeling was d.at
niet al]een jaarvergad.eringen,
maar ook bestuursvergad.eringen vaï1 het d.istrict
zoud.en word.en bijgewoond.. Voortzetting
van d-eze r,rerkvrijze }!jkt gevrenst.
Sond.scommissies "
Ook dit sei-zoen kvram d"e wed.str:jd.commissie weer net een jaarprogrêorrrao
De moellijkhed.en waren vreer vele" Gesteld- kan word-en d.at d.e d.ubbelweekeind.en
ulteind.elijk niet hebben vold-aan" De kampioensbeker kwam bij cle heren terecht
in Haarfem bij flar:ríngors en bíj de d.ames in Amsterd.ambij A.lfi,V.J"
Voor d.e eerste keer vrerd. een bekercompetitie
georganiseerd.. Ond.anks onvernijd.ehjke schoonheidsfouten zeker een evenement d.at herhaling verd.ient" Sekerwj-nnaars ríaren bij d.e heren S.V.E" uit Utrecht en blj d"e d-amesBlue Stars uit
Amsterd-am,
een zorgenkind., Oo]< d.it seizoen kwam in twee rayons
De rayonconpotitie
blijft
een d"amescompetltie niet van d.e grond-. Ook word-t d.oor sommige verenigingen
nogal nonchalant omgesprongen met het recht op promotie naar d.e rayoncompetities
en d.e d.aaruit voortspruitend.e
verplÍchtingen.
Voor d.e bond.sscheid.srechterscommissi-e 1ag het kcrnprobleem d-it seizoen b{j d.e
vraag of het pogelijk zou blljken te zijn aair het eind"e van het seizoen d.e arbitrage
ín d.e rayoncompetitie
volled.ig naar d.eze commissie over te heveLen.
Overleg met de betroldren d.istrictsj-nstanties
leerde d.at d.it d-oor kad.ergebrek
niet mogelijk was"

-9De commj-ssie opleid.ingen presenteerd.e een nieuwe opzet voor d"e opleid.ingen
op d.eze plannen. De commissie
tot oefenmeester. Er ontstond. d-e nod-ige kritiek
in het verled-en haar opzet rechtmeent echter d.at juist
d.e ontwikkelingen
vaardigen"
De led-en van d.e strafcommissie hebben wed.erom een d-ruk seízoen achter d.e rug.
Gelukkig kwarn d.e reglementscommissie kl-aar met het ontwerp Straf- en Geschif]enrechtspraak.
Op d.e eerstvolgend-e JoAoVo zal d.it ontwerp in behandeling komen"
De bond.sred.actiecommissie bereid.cle dit seizoen een nieuwe opzet van het bond.sblad voor. Als dit jaarverslag
is verschenen
zullen d"e Leden zich inm-ld.d.els
een eerste ind-ruk hebben kunnen vormen.
Een goed stuk propagand.a werd. gemaakt nret het organi-seren van jeugdkampen,
als eerste bond vrerd. d-oor d.e N.8.3. op het l{ational-e Sportcentrum Papend"al
pionierswerk verricht.
In een schitterend.e omgeving en bij stralend. weer werd.
aan 1{O jongens en meisjes een onvergete}Íjke sportvreek voorgeschoteld.. Onze
zeer d.eskund.ige kampstaf, bestaand"e uit de heren J" Surgert,
C. Surgert,
E"Steuer, ondersaanvoering van ons bestuurslid. J. Koper en een med"ewerker varr
d"e Stichting
Spel en Sport hebben hier zeer goed. werk vemicht.
gernaakt voor hun propagandafold.er,
Door d.e N.S,F. werd.en in d.eze vreken fotors
d.ie d"e mogelijkhed.en van d"it terrej-n aan d-e and.ere bond.en moe't laten blijken.
Dat wÍj met d.eze ka,inpen eer hebben ingelegd., bewljst ook het feÍt
d.at aan het
kamp in 1968 50 tr,vecd"ejaars hebben meeged.aan.
Het zorgenkind. was ook d-it seizoen ï\Íeer d-e bond.stechnj-sche comruissie, Deze
commissie verlangd-e van het bestuur een reglementswijzÍging
in d.e vorm van een
verand.erd.e taakomschrljving,
alvorens aan het vlerk te kunnen gaan. Het bond.sbestuur j-s hierop niet ingegaan. Het meent d.at ook d.e huid.ige taakomschrijgokoppeld- aan d.e huid.Íge situatie
vir€r
van d.e bond., vol-d.oend.e aanrgrljpÍrigsp,unten bíed.t voor een bond.stechnÍsche commissie om aan het werk te saan.
Ned.erfand.se Fport
In vergelijking
vee1vu1d"ig.

Fed.eratie,

met het vorig

jaar

waren d.e contacten

met d.e N.S.F.

mincler

Eén van d.e belangrijkste
gesprekspunten was d.e organisatie
van d.e jeugd.kampen
op het Natior:iaal Sportcentrum van d.e N.S.Fo
ÏIe1aas vond. ons voorstel
om d.e acconurod.atie daarvan tijd.ehjk beter aan te passen aan d.e behoeften,
zoals d"eze zícLt deden gevoelen tijd.ens ons jeugdkamp in
d.e zomer van 1)6'l, geen gehoor.
Het (nog) ontbreken van een overclekte accoru:rod.atie kan bij slechte ïreersomstand.igheden een ernstig
handi-cap vormen voor het sukses van d.e jeugd.kampen.
IIet ld.S.F"-bestuur
wenst evenwel d.e d.efinitieve
van het Centmrn
inrichting
zo snel mogerijk te voltooien
en geen extra investeringen
te d.oen.
Het slrbsid.ie voor d-e ld,B.B. voor
f 15,000r-- rroor d"o bond-strainer.
De samenwerking met d-e if"S,F.
taten af te werpen.

1!68 rverd- bepaald" op f

l8.900r--,

op het gebiecl van d.e opleÍd-ingcn

waarvan
begint

resul-

Bijzonr.d"erverheugend. is d.e in d.it verslagjaar
v;rettelijke verhoglng van
bereikte
d.e toto-príjzen
tot f 500.00O,--, \taard"oor d.e concurrentiekracht
van buitenland.se loterijen,
althans voorlopig,
iets l,verdrafgezvrakt, Het ware te wensene
d.at d.e Ned.erland-se sport'r'rere1d. d.ientengevolge op irogere uitkeringen
uit de
toto-fond-sen kon rekenen.

-10Nederl and.sch. OEmpisch
Ook met het N.0.C.
toen d.e aanstelling

Corn-ité

waren de contacten mind"er lntensief
veel overleg
van een bondstrainer

d"an in vorlge
vergd.e.

jaren,

Het Olympisch jaar 1)68 leidd.e tot onze voorbereid-ingen op en d"eelname aan
het kwalificatie-tournooi
i n B u l g a r i j e , $ ' a a r v o o r h e t N . 0 . C , e e n sub sid.ie beschikbaar steld.e van f 28.900"--.
ilet is bijzond.er verheugend" d.at het N.0.C. onze subsid.ie-aanvragen v o o r ( p r ê ) olympische evenementen gunstig beoord.eelt,
ond.anlcs d.e ook bij het C o m i t é b e met Oost- en
kend. zijnd.e geri-ngere rnogelijkheden van ons topteam in vorgelijking
Iillesteuropese ploe gen.
Ri.iksoverheid..
van het
regeling
Het beLangrijkste punt ook voor onze bond. was d.e d.efin:itieve
subsid.iebeleid. van het ],ïinisterie
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
trïerk. Thans is een d-uid"elijke scheiding tot stand- gekomen in d.e uitgaven d.ie
ind-ruk
d.oor C.R.M. en d.e N.S.F" word"en gesubsid"leerd-" Naar onze voorlopige
tot d.e ond.erlinge verhouding van
zijn d.e thans gestelde normen met betreldrlng
d.e uitgaven in de d.iverse rubrieken iets ongunstiger voor d"e No3.3.
Het toegewezen subsid.ie over 1)68 beclroeg f 4B.O0Oe--, waaruit d.us thans
naast de uítgaven voor opleid.ingen, jeugd.kampen, rr3asketballrr en propagand.a
ook het Bond.sbureau moeten word-en bestred.en.
F.I.3.A"
waren afgelopen seizoen goed-, De voorzitter
De contacten rnet d.e F.I.3.A.
woond.e het congres te fschia ín juni '68 bij, terwijl d.e Heren Steuer en Rosebeek d.e technj-sche stage te Wenen bezochten. Door een geringe verschuiving
van d.e d.ata viel in d.it seizoen een tweed.e stagee d"ie te lïagglingen werd" gehoud.en" Deze la,atste stage werd" bijgewoond. door de Heren Steuer, Rosebeek,
van }louten en van Dishoeck.
lTa* h'r iif* rrnnn alle aangesloten bond.en zaak 111'et
in internad.e ontwikkelingen
heeft sterke
tion'aal verband" te btljven rneepraten. Vooral d.e basketballsport
impulsen gekregen en in d.e commissies word"t hard. gewerkt om onze sport atte intractief
te houd.en" Zo zljn er enige exped-ities ger,veest om basketball
trod.uceren in de ontwikkelingsland-en,
terr:rijl d.e aanpak van mini-basketball
voor d.e jeugd" ook voor ons grote perspectieven bied.t.
d.ie onze bond gaat orgaHetzelfd.e geld-t voor d-e d-rie belangrÍjke tournooien,
met d.eelname van Belni-seren. ïn novembor &os. het Junioren-jongenstournooi
(en uiteraard. Ned.erland.)e ïrelk tournooi in
giër Luxcmburg en lïest Duitsland
heren van 14 - 18 mej- 1969
Bred.a word-t gespeeld.g het kwalificatietournooiRoemenië, Err,geland, Schotland- en onze nationale
met d.eelrrane van Joegoslaviê,
ploog en tenslotte
in 1970, d.ank zij een belangrijke garantie van d.e Oemeente
Rotterd.am, de Europese Karnpioenschappen d-aules"
aan Ned.erland"
tournooi lrerd- na een fel gevecht met Oost-Duitsland
Dit laatste
toegewezen.
.
Int ernat ional e Yfed.stri.jd.en
heeft voor d-e heren gestaan in het teken van de
Het af,gelopen verslagjaar
Olynpische
en iret Kralificatietournool
Europese Kampioenschappen in Helsinki
gebleken
wij ons in
is
d.at
0p
tournooien
Europese
Sofia.
beid.e
Spelen
Z6ne in
In
absolute
zin
niveau hebben kunnen hand"haven.
relatieve
zin op het bereikte
is duidelíjk vooruitgang geboekt.

44
ll

-

op d.o verd.ed.iging van d.e !e
Voor d.e d.ames begon d.it seizoen d.e voorbereid.ing
*y !1@^a^u È+9^
ru .rJ^r r au liJ: d . e v o r i g e E . K . i n R o e m e n i é w e r d . b e h a a l d . .
Ook d.it seizoen werd. d.oor d.e d.arnes on heren B-ploegen
hand. trad.itionele
tourrrooi in SremerhavElEelgenomen"
wij behaald-en d.e eerste plaats.

aan het zo langzamerOns resultaat
was goed,

te Duisburg en
De junioren jongensploeg nam d.ee1 aan het Vlerland.entournooi
aan het Kwalificatietournooi
te Le Mans, ïraar beid-e keren d.e 3e plaats werd.
behaald."
Tijd.ens het seizoen speeld.e ELs d.e Groot haar !0e 1nterland.,
waarvan haar d.e bond.sspeld. vrerd. uitgereikt.

ter

gelegenheid.

V o o r d . e E u r o p a C u p s p e e l d e n d " e d . a m e sv a n A . M . V . J , t e g e n M . T o K o S u d . a p e s t .
M.T.K. toond.e zich met geling puntenverschil
d.e meerd.ere, bÍj d.e heren bleek
Real Mad.rid. een te z'ware opgaaf voor land,slcampioen S.V"E. fn d.e strijd. om d.e
Europa Sokaal d-olf C.e herenploeg van Land.lust het ond.erspit tegen A.S.V.E"L.
sprake"
uit Villeurbanne,
ook hier v,ras slechts van een klein verschil
Internationaf

e Scheid-srecht ers.

yíaaraan onze nationale
selectj-es d.eefnamen, werd,en
fn officlële
tournooien,
te weten te
wed.strijd"en geleid. d.oor onze internatíonal-e
scheidsrechters,
Bremerhaven d.oor C. Onrust, te l,e llans d.oor C. Onrust, te HelsinkÍ d.oor P.
Leegwater en te Sofia d-oor A" Renout"
Op uiinod.iging

van d.e F.I.B.A"

1-3 novanber '6T
P.
11 november 167
C.
'67
16 noveniber
Po
16 november | 67
A"
1
d.ecernber | 67
A,
168
januarÍ
P.
4
t68
C.
iebruari
i
168
P.
28 februarl
frlterland-s en officiêle

trad.en als

Leegwater
Onrust
Leegwater
Renout
Brakel
Leeg',rater
Onrust
Leegwater

schej-dsrechter

op

Fiba FestivaL te Ant'r,verpen
Europa Cup-rved.strijd- te DtisseLdorf
trluropa Cup-wed.strijd. te Luik
Europa Cup-wed.strijd- te Giessen
E\ropa 3okaal-r'red.strijd. te Osnabriick
Jeugd-tournooi te Brugge
Európa Cup-v;edstrijd, {ó Mechelen
Europa Cup-wed.strijd. te Praag

oefenwed.strjjd.en.

ïflREr[
2O-8-t67
29-8-t 67
30-8-'6?

Helmond.
Karlov Vary
Praag

- Bratislave
Springbokken
- Ned-erlandTsjecho-Slowakije
Tsjecho-Slowakije - Nederland

57-73
89-62
73-52-.L4

-1

Spelersz T.Bs6t, J.3rui-ne F"d.e Haan, H"Hoeksema, E"Jagerr T.vnd..Kroon,
R.Mooy, P"Rijsewijk, R,Tuínstra, K,Vrolijk, F.llfitte, FoKales"
Coach
23-9-'67

c E.Steuer
Groningen

ifederland.

israêI

82-72

Spelersa P.Rijserdjk, T . D , 6 t , J . B r u i n , F . K a l e s e T o v n d . . K r o o n ,R . M o o y , E . J a g e r ,
R. Tuinstra, E"v.Woerkoin, F.cle lIaan, F.ïÏÍtte.
Coach
24-9-'67

: E.Steuer
Amsterda.ni

iied.erland.

Israél

72- 76

Spelerse P.Rijswijk, I.&dot, J.Bruin, F.Kalese Tov.d,Kroon, I(.Pastor,
E.Jager, R"Tuinstra, E.v.\:lloerkom, F.d.e lÍaatr, F.1{itte.
Coach

l-

g E.Steuer

K.Vrolijk,

-12HELSïNKI Europese Kampioenschappen.
"
28-9-t 67
29-9-,67
3O-9-'67
1-1A-'67
3-1O-t 67
4-1O-t 67
5-1O-t 67

6+

ó a

a9
a4
II

79

'7 1
It

Ío

- 7 7^ , 4 x

P.RijsewÍjkr K.VrolÍjk,
K.Pastor, E.v.ï'Íoerkom, T.Tuinstra,
F,ïfitte,
T.v.d.Kroon, F,de Haane JoBruint $.<loot, F"Ka1es, E.Jager.

Spelers:
Coach

80
B2 - 7 0
nÁ -96

Ned.erland.
Ned.erland.
Joegoslavié
Roemenië
Polen
Ts jecho- Slovraki;e
Nederland,
Hongarije
Ned.erland

Finland
3e1gié
Ned.erlandNeclerl-and.
Ned.erland"
Ned.erland.
Spanje
Ned.erLand3eIgiê

e E.Steuer

Ned"erland. eind-igd"e als

16e.

l,[aass]-uís

7-11-'67

Gulf All

Springbokken

Stars

67 - 9O

P.Rijsewijk, F.Kales, E"v,ïtroerkom, T,3oot, T.vod..Kroon, P.d.e Jongt
R.Tuinstra,
R . . 3 1 o r n ,H . 3 r m e r , H . { i p , R . M o o y , R . H a p r e w j j n , E " J a g e r ,
'J
L"KroCer, H.ïloeksema

Spelers:

: E.Steuer

Coach

3RHfiEAÏA1IE1{

27-12-t67
2B-12-t 67
29-12-t67
3O-12-t67

Nederland.
Ned.erl-and.
Denemarken
Ned.erl-and.
Ned.erland.
Ned-erland"

Duitsland- A
W,G. Afl Stars
Ned.erland.
Zv,ritserland
3e1giê
Duítse Afl Stars

30
39
33
76
96
58

-

25 <
35
36
48 * upt
49 ^ lt
52.Á

,,r^!Í . - rr
*\""; r, bV'
,4F""
alo"

1J

S p e l e r s s J " L o o r i b a c h , H . I ( i p , P . R u y s e n a a r s , R . 3 l o m , B . v o d . " l , [ o L e n ,% É o o t ,
rewijn, K"Vrolijk, R.Boogaard-, R.Mooy, P"Rijsewijk, Tovod..Kroon"
Coach

R.Hgr\t

e E.Steuer

Ned.erland won dit

toernooi.

Heerlen

5-5-'68

Ned.erland-

Ts jecho-Slowaklje

68 -

61

SpelersB l.v.d-.Kroon, L.Krod.er, E.Jager, P.Rij,sewijk,K.Vrolijkr YrToot, F.Kales, R"Har/ewijn, H.Wip, C.Kassteene E,v.Vfoerkomr J.LooBbach.

Coach : tr].Steuer
.!*o\!3,)
(}Íed.erland.
7-5-,68

Tsjecho-slowakije

60 - 81

R.Boogaard", E.Jager, T.v.d""Kroon, K.Vrolijk,
S p e l e r s s P . R i j s e w í j k uf i 6 o o t ,
E . v . t r Y o e r k o m ,L . I ( r o d . e r , F . I { a l e s , J " L o o p b a c h , H . I { i p r P n d e J o n g .
Coach

: E"Steuer

WglilE

Ë_onÈ.

1B-5- ' 66
19-5-'68
e

.

/ 6

2O-5-t 6E

Zwitserla.ndNed.erland.

Ned.erland.

Oostenrijk

líed.erl-and.

Groot-Srittanniê

73 - 61

T.vod.. Kroon, P.Rijsewijk, y$.fi,,
Spelers : T.F.edt, K.Vrolijk,
Jong, R,3oogaard..

L_

R.Hapaéï,tijn, P'de

_ 13 _
e E.Steuer,

Coach

Ned.erland. eind.igd.e in

als

d-it toernooi

2e achter

Oostenrijk.

Olympi,egFe Spelen Europese Z6ne.
/á
ot - )(
Nederland.
Tsjecho-slowakije 66-64
Itred.erLand.
ïsraël
Ned"erl-and
Zwed.en
79 - 77 (na
Frankrijk
Ned.erlard.
49-66

SOFIA, Kwalificatietoernooi
25-5-'68

26-5-' 69
27-5-t 68
2B-5-t 63
29-5-'68
31-5-'68
2-6-t 68

Ned.erland.
NederlandNederland.

3-6- | 68
\

/

a

a 6

60 - 52

58-62
67-77
64 - 68_3^

T.v.d-.Kroon, E.Jager, P.Rijsewijke K.Vrollik? T,Boóte F.I(alesr F..Hartew Í j n , P o d " eJ o n g , R . 3 o o g a a r c l , H . J { i p , C o K a s s t e e n , E . v o ï v ' o e r k o m .

Spelers:
Coach

Ned.erl and

Groot-Srittannië
Pofen
Finland.
Griekenland

verl.)

: E.Steuer

Ned.erland- eÍndigd.e als

12e.

JONGENSJUNIOREN
Vierland.entoernooi
27-1O-t 67
2}-1o-t 67
29-1A-t 67

1967

Dulsburg
Walsum
Vriitten

lfed.erland"
Ned.erland.
Duitsland.

België
Luxemburg
lded.erland.

63 ' 72
69 - 46
61 - 40

Spelerss R.Blom, H.Brmer, P.Ruysenaars, R"Tfallaart, J.Sinnema, J.Spaan,
G . H e e r e n , R . M o l , R . B o r h e m , I T . R i s , - Ï f . - p n , b r e ,Ï f " K o n i n g .
C o a c h e s aE " S t e u e r e n C . S u r g e r t .
Ned.erland. eind"igd.e in

d.Ít toernooi

17-12-167

Toernooi- te Groningen"

14-2-t 68

Rotterd.a,r:r

3e,

Jeugd"team

Ned..l'Íiln Tean

50 - 45

J.Dekkerr M.Grégoi.ree R.I',iol, R.Bloro, l[.Onbre, P.Ruysenaarse H.Rutting, J.Spaan, H.ïíammes, H.vostaverene M.d.e Jong.

Spelers:
Coach

als

e E. Steuer

26-2-168

Ned.},[i].

Ede

Team

Jeugd.team

62 - 49

Spelerse J.Delckere R.l,{o1, R.Borirem, R.3lom, lï.Ornbre, H.vo Staverenr P.RuyseJ.Sinnema.
naars, nil.de Jong, J.Spaan, H"Wamrnes,ll.Bertelkamp,
Coach

s E. Steuer

[oernooi

Apollohal

23-3-t 6,8

Amsterd.am

Jeugd.tearn

24-3-t 68

Jeugd.teern
Jeugd.tearn
Jeugd.tearn

líed..Stud-ententeam
Land.lust
The 31ue Stars

62 - 71
41 - 61
67 - BB

1 ,. 3 l o m , ï [ , B r e m e r , Y f . O m b r e eW . B e r t e l k a m p 2 M . d e J o n g r
Spelerss J.Dekkere R.1,,,1oR
H " R u t t i n g ' e P . R u y s e n a a r s , J . S p a a n e I l o v . S t a v e r e n , J . S i r u e e m a eH " W a m m e s .
Coach

a E.Steuer

-14Alask.Un.nfeth.3ask,f eam 67 - 72
A1ask.Un.l\[eth"Bask.Team 57 - 64
S p e l e r s e J . D e k k e r , R . M o L , R " B l o m r H , B r e m e r ,W . O m b r e ,ï ï . t r Ï a m r o e M
s ,. d e J o n g t
H " R u t t i n g , P . R u y s e n a a r s , J . S p a a n e H o v oS t a v e r e n , J . S i n n e m a "

6-4-'68
B-4-'68

líed.erland.
Ned"erland.

Sussum
Amsterd.am

Coach : E.Steuer
LE I,IANS
" Kwalificatlglggrnooi
11-4-t 5g
12-4-t 59
13-4-t 68

Joegoslavië
Frankrijk
Ned-erland.

Spelers z J.g&r,
H.Rutting,
Coachesc E.Steuer

Suropese Karnpioenschappen"
l{ed.erland.
Ned.erland.

9
0-51
á/

Zwitserland.

73 - 54

[o-)v

H.Wammes,M.de Jongr
R.MoI, R"31om, I{. BremerrWr,1Onabíe,
P.Ruysenaars, J. Spaane ll.vo Staverenr H. Sl-nnema.
en C.Burgert

DAMES
Het Ned.erland.s B-team nam d-ee1 aan d.e ei-ndrond.e van het
Amstertlarn.
8-9-,67
9-9-t 67
10-9-t63

4"1["V.Jo
iíed.erland. 3
Ned.erland. B

-

Ned.erland. 3
The Slue Stars
Prievid-za

Lew Lake toernooi

te

7? - 45
52 - 54
+B - 6Z

- -o. v o d . . I { e u v e L eR . v . d . . L u g t , I . l . i b b e S p e e l s t e r s e S . V o n k e m a n , S " K r a a y , T h " H o e k - 2A
link, N.in tt Veld., C.d.e tiêfd.e, l.[.Ad.riaansee A"Bos, R.Srnits.
Coach

c

J.Bursert

BRP,IERHÀVEIT
27-12-t 67
2B-12-t 67
29-12-t67
3O-12-t 67
Speelsterse

Coach

Ned.erland 3
DuÍtsland. 3
33 - 12
Ned.erlanê 3
Denemarken
48 - 43
Ned.erland B
Ned.erland. 3
Duitsland. A
5, - 38
Ned.erlarid. B
A
Duitsland
55 - 47
R.de Vries, N. In rt Veld, R.Denekamp, G.-rS.ahoiitenrC.ae]I.l6d.et
T h " H o e k , A o v o d - o ï I e u v e 1 ,B . V o r r k e m a n , S . K r a a y , Ï " M e l i s ,
N.Nolting,
N"Janseno
r J"Surgert

Ned.erland. eindigd.e in d.it toernooi
TÍARSCHAU"
Toernooi

op d.e 1e plaats.

om d.e Friedens-Pokal-

van 9-12 nnei 1968

Ned.erland.
Acad.emie ïfarschau
NeCerland.
Speelsters:

- Tallin
(nstlana)
- Ned.erland.
- PolonÍa Ïfarschau

58 - 50
40 - 62
68 - 5+

J.Witte, Vf.v.Drooge, E.Ce Groot, E.v,d-.Heyd.enr G.Scloutenr
Vries, lh"ïIoek, B. tlonkemant, ïiov"lÏijk, N.Idolting.

R"de

: J "Burgert
Ned.erla.nd. won dit toernooi,
Coach

54 - 64

6-6-'68

Ed-e

Speelsters:

1ï.v.Drooge, lJ.vod."Ileyd.en, G" Sph<r"uten,E.d.e Groot, R.de Vries,
S.Vonkeman, N.Noltlng, J.ïVittee H.v.Vfijke S"Kraay.

Coach

a J "Surgert

Ned.erl-and.

Tsjecho-slowakije

-158-6- t 68

Zand.voort

Ned.erland.

Tsjecho-Slowah.je

51 - 70

Speelsters s ïÍovoDrooge, E.v.d.,I{eyd-en, G.$cirofiíene E.d.e Groot, S.Kraaye R.de
Vries, 3
J'trïitte,
H.v.Wijk.
"VonJreman, C.d.e Liefd-e, N.Noltingr
Coach

s J.Burgert

werd. d.eelgenomen d.oor d.e natoernooj- te CAStrfr.f.t (ft.)
Aan een internationaal
tionale ploegen van Po1en, Tsjecho-SlovrakÍje en Nederfand. orrder d.e naam van
hun resp. hoofd.sted-en.
28-6-t 68
29-6-t 68

Amsterd.arn
Praag

31 - 58
60_45

ïÍarschau
Amsterd.am

1rïov,Droo,ge, Rod"e Vriesr G-S€'hóu'
E,d.e Groot, Eovod-.HeJrd.en,J.ïÍitte,
ten, H.v.Víijk, Th.Iïoek, B"VonJreman, N.Nolting,
S.Kraay t C*.$-ff6t-

Speelsters:

Á va c
g

Coach

s J"Burgert

Nederland. eindigd-e in clit

toernooi

aIs

Je.

EI]ROPACUPDA}TES
- M.T.K. Boed.apest
A.M.V.J.
M . T . K . B o e d . a p e s t- A . M . V . J .

/ ^z ' ) [
o

68-58

EUROPACUPHERU{
- Real Mad"rid.

S .V . E .
Real Madrid.

-

SNV'EO

66 - 9 0
tta

EI]ROPASOKÀAL
Larrd-lust
ASVEï, Villeurbanne

Jaarver*ag

- AS1IEL Villeurbanne
- Land-lust

69-70
77-61

Commissie van Seroep

verand-eringenr d.íe zich
Evenals in het voorgaand.e jaar r,rerd"end.e structuele
gereflecteerd.
in enkele van d.e aanhangig gemaakte bein d.e bond voltrekken,
word.enr d.at voor het
roepen, Als êén van d.e facetten
d.aarvan mag aangestipt
bijstand."
eerst appellanten gebmik maakten van professioneel-juri-d.ische
OnCanks de vele hiaten in d-e reglementen, is Ín
vonden, d"ie cle commissie kon bevredigen" ïfel ís
zaken d.oor deze hlaten een tijd,rovend-e bezigheid.
tot wijziging van d.e
verheugend. d.at een voorstel
spraak gereed- kwam.

alle zaken een oplossing ged.e behand-eling van bepaald.e
geweest. ïlet is d.an ook zeer
strafen geschiflenrecht-

tot een vorm,
De interne organÍsatie
van d.e commissie is uitgelcristalliseerd.
termljn
van
behand-eling
kan
een
waarin buiten d.e vacantieperlod"e
acceptabele
tijd..
word,en gerealiseerd..
Het verzamelen van d.e stukken naín vaak veel
In totaal
wercl twaalf rnaal beroep aangetokend-" In twee gevall-en
gronden aanwezig om het beroep in behandeling te nemeng in vier
d.en d.e appellanten in het ongelijk, in zes gevallen in het geljjk

waren geen
gevallen wergestold..

3ij d.e beroopen van d-e oud.-internatÍonal
Franke en d.e verenigirrig Suvrikri,
welko beroepen d.e commissie verr-rit het meeste werk hebben bezorgd"e zijn d.e vo1gend.e bijzond-erhed.en te noemenc
Franke,

wiens beroep v'rerd, afgeïÍezene heeft

van het

bond.sbestuur voor

een d.eel

-

16 -

van zijn straf pard.on gekregen, evenals enkele and.eren.
opgelegd., verd. vernÍetigd, en vervangen door o.ao een
De straf aan Suvrikri
voorr,vaard-elijke schorsing met een proeftijd, van een jaar. Er rverd" een cornrnissi-e
te beoord-eJen.
geinstalleerd.
orn ged.urend-edeze proeftijd- Suvrikrl
lid.t
s
e
c
r
e
t
a
ris en AoHilhorst,
F
"
J
,
1
'
,
{
o
o
k
e
De heren J.d.e Liefd-e, voorzitter,
nemeno
te
zít'ting
werd.en bereid gevond-en in d"eze commissie
voorzitter,
D"Roffelr secreDe commissie van beroep bestond- uit l.H.Schmiill,
+^-.i^
^
v s ! ! È , vT . v- . oÁu o1,Iw
êrre Lid. en Ii{.RovanEssen, plv. lid.. Op laatstgenoemd-e r"erd. in
twee zaken een beroep gcd-aan.
D' Roffelq sgcrr

Jaarverslas

tr'inanciël-e Commissic 1967/ 1968

De Fj-nanciéle CommÍssle bestond- in clit afgelopen bond-sjaar uit d.e heren
J.Sterkmair, A"H.Jov.d.oHaar en I1.J"Brekhof . Door zijn benoeming tot penningAmsterd-am moest d.e heer Aov.d..Haar tussentÍ,jd.s aftremeester van het District
d.en en hoewel- er d-iverse pogiirgen in het vrerk word.en gesteld., is d.e Commissie
er niet in geslaagd voor aanvuLling te zorgen.
vertrek van d.e vorige penningmeester d.e heer 3aars, werd.en
Door het plotseling
ad-minj-stratie
wÍj geconfronteerd. rnet een grote achterstand in d.e financiêle
van d.e 3ond.. l,[et behulp van d.e accountairt, het Bond.sbestuur, ad.mínistratieve
hulp van buiten en vooral ntet med.ewerking van d.e huid-ige penningmeesterr kon
geord.end., gead.ministreerd" en gecontroleerd word-en
alsnog d.e gehele affaire
van d"c heer Baars en hem alsnog décharge word.en
tot d.e d-atum van uittred-ing
verleend..
Tevens werd. d.oor de Comrnissie nog de gebruikeïijke con'trêIe op de bested.ing
en ook wed-eromc1e contróle op
bf enige verenigingen
d.er totogeld.en verricht
d'e Europacupwed'strijd'en'
i"z'
van d'e garantiegeld'en
d"e aanvrage tot uitkering
Ook werd.en er aan het Sond.sbestuur nog enige ad.viezen uitgebracht
cler scheid-srechters.
fend.e d.e reiskostenvergoed.Íng
Voor de Financiéle

o.m. betrefCommissÍe

H.J. Brekhof
( Se c r c t a r i s )

Jaarverslag

Mat eriaalcornmi s sie.

Evenals in voorgaand-e jarerr vrerd. ook d.it jaar het materj-aal
nr,et het bond.sbureau door ond"ergetekend.e beheerd..

in

samenwerking

voor d.e d-ames.
3a1len en kled.ing werd"en vernieuwd.u waarond.er trainingspakken
d'ie ons
plaats
firma
0atsonid'es,
aan
zijn
d'e
op
woord
is
híer
Een
van d-ank
gebruik
enkele
malen
waarvan
steld.ee
ter
beschikking
een electrisch
scorebor<l
gemaakt
werd.
"
Natnens d-e Cornmissie
J.

Koper.

l{ed.ische CogliissÍe "
waxen geen bijeerÈomsten van C.e commissie nood-zakelijk'
In het verslagjaar
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Propagand.,agomrnissi.e over

1Q6?/1969

Oni stud.iered-enen heeft d.e heer Salkema zich het afgelopen
d.e propagand.acommissiewerkzaanhed.en kunnen bezJ-gh.oud.en.

jaar

niet

actief

met

Juist nu is weer gebleken dat, wi1 een propagand-acommissÍe goed. kun:aen werken,
zij uit meerd.ere led.en d.ient te bestaan. 0p d-eze wijze is een regelmatig contact rnet de d.istricten
raogelijk.
Tfij hebben gemeend. d,at d.e taak van een bond.spropagand.acommissie in d.e eerste
pJ-aats ligt
op het terein
van beleid.slijnen ontwikkelen en verder de d.iverse
activiteiten
land-elj"jk te coórd.ineren.
Verder }eek het ons juist
van d.e d.Ístricts-propagand.ahet eigen initiatief
commissies meer tot zijn recht te laten komen. I{et afgelopen jaar hebben d.e
d.istricten
Rotterd"am en Groningen enlcel-e geslaagd.e pogingen in deae richting
ondernomen.
De bond.spropagand.acommissie heeft
ÍIgÍl

d.eze activiteiten

financiëef

kunnen steu-

c

en
Teneind.e te komen tot d.e mogelijkheid van ond.erlinge ged-achtenuÍtwisseling
(beter bekend. met d-e 1ocale omstand.ighehet iribrengen van d.e d.istrictswensen
overgegaan tot het instell-en
d.en) zljn vrij in het begÍn van het verenigingsjaar
p
e
r
a
d
.
v
i
e
s
r
a
a
d
.
(
1
van een
à 2led.en
De eerste bijeenkonst in
d.istrict).
Utrecht kon d.oor allerlei
ornstand.ighed-en niet gevolgd. word.en d.oor een tweed.e.
Volgend. jaar zaL hlerin beslist
verbetering
word.en gebracht.
De mening van de ad-viesraad. vrase d.a'b een d.eel van d.e propagand.a zich ook op
(mini-basketbal-1)"
ïfil hebben daarop ged.e jongere jeugd. d.íend.e te richten
te rnoeten voorbereÍd.en.
rneend.d.e propaganda voor rnini-basketball
vertaald. en aangeDaartoe hebben wÍj d.e Franse brochure over minibasketbaltr
past aan jeugd.ige lezers. Deze versie 'werd. d"oor ons aangebod.en aan het bondsbestuur, teneind-e een goedkeuring to verkrÍjgen om op d.eze weg voort te gaan"
Tot op hed"en hebben wij nog gcen bericht hierover mogen ontvangên'
De vorig jaar aangekond.igd"c eenvoud.ige propagand"afold-er werd. d.it jaar bij d.iverse evenenenten uitgereikt
en bleek over het algemeen aan zijn d.oel te beant'uioord-en.
Naast d.e eerd.er genoomd.e steun aan d.e d.istricten
Groningen en Rotterd.am hebgeweest bij d.e opening van
aan
aanwezig
ben wij med.ewerking verleend.
en zijn v,r!j
en hebben steun verleend bij het spelen van propagand.e volgend"e sporthallen
:
d.awed.stríjd"enÍn d.e volgend-e plaatsen
Midd-elburg, Ed.e, Zutphen, Voorburg, Helmond., Heerlen, Maassluis, Bussum,
ZvrolLe, Rotterd.am, Zand.voort.
Ook de voor het eerst gehoud.en jeugdkampen in Papend.al ziln een goed.e propagand.a gcweest vooï ollzo bond..
Verd.er werd.en op d.e N.S.F"
tigd..

vergad-eringen basketball-belangen

d.oor ons behar-

fina] gamerr
o p g e n o m e nb a s k e t b a l l f i l - m t r T h e
De d.it jaar in d.e N.S"F. collectie
voorwerd. met d-e med.ewerking van d.e propagand.acommissie van een ondertiteling
waar te
zíen" Voor onze eigen filrndienst
valt een groeiend.e bel-angstelling
nemenr onze films werd.en in d.e volgend-e plaatsen vertoond.a Delft,
Rotterd.amt
Groningen, Emneloord., nen ïIaag, Gorkuni, Hoofd.d.orp, ï,eid.en, Amsterd.a,rn, Vlaard.ingen, Overveen, Voorburg, Eind.hoven, Haarlem, Sit'bard. en Spakenburg.
Naast de zorg
d.ie het bond.sbureau aan d"e fihns heeft besteed., w1llen wij d.o
med.evrerkers van het bond-sbureau vanaf deze r:laats d.anken voor d.e secretariële
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afgelopen

jaar

vele

malen mochten oritvangen"

Voor het komend.e jaar zoud-en yrij als ged-achten voor de d.an functionerend.e
comg
wi-11-en
missie
neerleggen
- verd.ere uitbou'n vrerkzaamhed.en ad-viesraad-;
- uitbrengen
fold-er en het ond-ersteunen van d.isvan mini-l:asketball
trictsactiviteiten
op d-it gebied.;
- het ontwikkelen van unlversele
basketballaffiches;
- contacten verstevigen
met ond.erwijskringen (med.e in verband. met miruibaskctball).
Tot slot zoud-en wij hot bond.sbos-buur en d.e afgevaard.igd-en in overweging willen geven om tot uitbreid.ing
van d-e bond.spropagand.acornmissieover te gaan en
in overleg met d-e financiêLe
comnissio te zoeken naar ïíegen, d.ie een vernriming van het subsid.Íebeleid. voor d.e d.istri-ctspropaganda-activiteiten
mogelljk
maken.
D e P r o p a g a n d - a c o m m i s s i eb e s i o n d . u l t

d.e led.en J" Koper, R..J.l,

Schot en L. 3a1-

kema"
D
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Prot e stcommiesie .

In het afgelopen seizoen behantielcle de Protestcommissle
12 protesten"
Van d.eprotesten
ze 12
werd. in 2 gevallen d.e uitspraalc d.oor de Commlssie van Seroep
verand.erd..
De Protestcommissie is
daar d"e protesten niet
lopend.e oorzaken.

over het afgelopen seizoen niet zo bijster tev-red.en,
snel behand.eld. kond-en vrord.en, als gevolg van uiteen-

teneÍnd"e in het koZond.er d.aarop nad-er in te gaane zou d.e Protestcommissie,
mend.e seizoen sneller
d.e zaken te kunnen afhand"elen, gaarne op de volgend.e
punten d.e aand.acht wil]en vestígen
s
1e. d.e protesten
word"en,

moeten in

6-voud. binnen d-e d.aarvoor gestelde

tijd. ingestuurd

2e" d.e scheid.srechtors d.ienen uit eigen bev'reging zo snel nrogelijk hun zíensrrii'ê ^arêï net betreffend.e voo::vaf per brÍef
in te stUfen naar het Secretariaat
van Cte Protestcommissic,
aangezíen nj-et alle ad.ressen van d.e d.istricts-scheid.srechters
bekend. zijn"
Vertrouwend. op al-le med.er',ierking voor
commissie.

het konend. seizoen,

namens d-e ProtestP. leegwater (secr.)

Verd-er bestaa.rrde uit c
A. Renout, voorzitter
A.J, MeurÍese, lidRo d.e Bakker, l-id.
G" Srinknran" lid.

"
Yfanneer d.e red"aktie rned.io augustus terugkijkt
in het afgelopen bond.sjaar, dan
d.oet ze d-it d-eels met tel-eurste1Iing,
d.eels met vold.oening" !e in het vorige
werd.en helaas niet zo sneJ- gerealiseerd- als
verslag opgesomd-ed.oelstellingen
van d.e conmissie aan het bevervracht waso !e moeilijic-werkzame sanenstelling

À.--_
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gin van het bond-sjaar
rras er med.e oorzaak van d-at met namee actiepunt
rrverschdjning op tijd-'re niet altijd. vraar gemaakt kon word_enn

d.es

In d.e copievoorziening
d.oor led-en, alsmed.e het niveau van d.e artikelen.
is
wel een verbetering
opgetred-en" De red.actie wil d.an ook gxaag op d.eze plaats
d.e vaste med.ewerkers daarvoor d-ankzeggeno
Ïn d.e loop van het bond.sjaar werd d"e redakt..e aanzíentr-ijk uitgebreid..
De nieuwe redaktieled-en hebben zich hoofd-zakelijk bezig gehoud-en met d.e voorbereiding van d.e .laargang 1)68/69. De commissie rras van menÍng d.at voor een
verd.ere verbeteri-ng van het blad- een betere organisatorische
opzet nood.zakeIJ,jk was. Ook heeft d.e red.aktíe bekeken of het wenselijk was d.e gehele opzet
van het blad. te wijzigen. Ook al zou d-it een verandering
van d.rukker i-nhoud"en.
Daar het níet rnogelijk bleek op korte termijn een geheel afgerond- beeld. te kri;gen - d.aar waren vragen alse and.er d.ruksysteen?, verzend.en aan alle led.en ?,
and.ere omvang ?r - werd" d-e beslissing
hierover voor een jaar uitgesteld..
Voor d.e nieuwe Jaargang werd. een opzet gemaakt, gebaseerd. op 1Bx verschljnen.
Ter d.elrking van de hogere kosten rolerd.van het bond.sbestui-rr toestemmlng verkregen d.e abonnernentspríjs aan te passen aan datgene wat voor vergelijkbare
perioclieken geld-t. Dit gebeurde ook met d.e advertentietarieven.
De red.aktie
startte
met een abonnee-wervingsaktie"
Aan het begi.n van het jaar bestond. d.e red.aktie uit T, Eekhout, 3. d.e Jong en
G, likland..
!e heer Dikland. trad. uit d.e red-actie"
Als Sond.sbestuurvertegenwoordiger
word-t hij opgevolgd. d.oor R, Noé.
fn het voorjaar
trad-en lu{wH.D. Od.errnald-iVlul en d"e heer A,G, Mand.ersloot
d.e red.aktie toe. Spood.ig gevolgd. d.oor d.e heer D. Pouw.

tot

A.G. l[and.ersloot.

J aarver sl a g, Regl enierl[gsgmnj s s ie "
Dit verslag is niet zo i.n mineur als het verslag

over het

jaar 1)66/61.

De werkzaamhed.en aan het hoofd.stuk over d.e rechtspleging
werd-en afgesloten.
Aan d.e tekst,
zoals d.eze uiteind.elijk
aan cle afgevaard"igd.en is aangebod.en,
zijn heel vrat concepten vooraf gegaano Concepten, welke in een voortreffelijke
hannonie, binnen d.e cornmíssie en later met het bondsbestuurn veef stof.tot
d.iscussie hebben gegevenc
Imlngrse het betrof hj-er niet een formuleren van ingenomen stand.punten, maar
het ontwerpen van een stelsel,
d.at binnen d-e bond. goed. moet kunr:en functioneren. Bij het besl-uit één strafcommíssie voor te staan, heeft d.e mening van d.e
commissj.er d.at er birrnen d-e boncl een uniforme rechtspraak moet zÍjne een d.oorslaggevend-e roL gespeeld".
Zowe] aan bond.sbestuur en d.e d.istrictsbesturen
over d.e juiste
toepassing van d.e reglernenten.
Voor het bond.sbestuur werd.en een aantal
voorbereíd"

werd.en adviezen uitsebracht

incid-entele

reglementsvrijzigingen

Ook het nieuwe vredstrijd"reglement wercl, aan d.e hand van d.e op d-e vorige
genomen besluiten,
critisch
bekeken.

J,A.V.

Tenslotte werd een inventarisatie
gemaakt van d.e reglementshoofd.stukken, weJke ia het komend-e jaar herschreven c.q. ultgebreid. zoud.en moeten word.eno
De commissie bestond. uit

s

AoG. Mand.crsloot,
D" Roffel,
A.J, l',Ieuwese,
J.G" 31oos.
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Het seizoen 1967-1!68 is voor d.e commissie een bijzoirder clruk jaar geweest.
De reed.s in het voorgaand.e seízoen aangekond-igd"ewijzigingen in het opleid.ingsbeleid van orue 3ond. r'rerd-en d.it jaar doorgevosrd-. ïn d.it verband. d.ient
te word.en opgemerkte d.at lang niet alle wijzigingen tot in d.e d.etails konden
word.en verwezenlijkt.
ï{et gehele reorganisatie-complex
was d"aarvoor teveel
omvattend.. De grote Lijnen lcond.en echter d.uid.eIÍjk vord.en aangegeven,
J aarver_slag Sond"scomrnis sie

Ond.erstaand moge U een overzicht
lrord.en gegeven van d.e aktiviteiten
cornmissie in het sej.zoen 1)(>l-1)68z

van de

1. opleid.ing van een d.ocentencorps te Amersfoorti
2. een op schrift
stellen van d.e oefenstof voor d.e d.ocenten t.bov. d.e ond.erscheid,ende cursussen d.oor d.e heren E.Steuer en J.Burgertg
van het cursuswezen voor wat betreft
d.e inhoud., d-e duur
3. een reorganisatie
en d"e te verLenen bevoegd.hed.envoor d.e ond.orscheid.encle cursusseni
tot d.e
behand.eling rnet betrekking
4. een un-iformering van d-e administratieve
aarl\ÍTaag, d.e technischeen financiële
begeleid.ing van d.e ond.erscheid.end.e
cursussen;
van d.e elcamen-regelingen;
5. een reorganisati-e
6. een naul,re samenvrerking rnet de afdeling
SportontwikkeLing
en Kad.ertraining
van d.e lfed.erland.se Sport Fed.eratie;
7. d.e start van vier cursussen (t.w. zg:n"ttlnleid.end-e cursusserÍ) te resp.
Leeuward-en, Nijmegen, Utrecht
en Amsterdamr/Ilaarlemg
B. inleid-end-e gesprekken met d.e B.T.C. en d"e BoS.C"e ínzaire d.e introductj-e
van mini-basketball
in ons 1ancl;
tot
met betrekking
9. nauwe sarnenwerking met d.e Bond.sscheid.srechterscommissie
d.e opzet van nieuwe scheid.srechterscursusseuo
Het moge als bekend. word.en verond.ersteld., d.at een jaarverslag
in feite
and-ers betekent d.an een d.roge opsomming van cle gebeurtonissen van het
lopen jaar. Echter, juist vanwoge het feit,
dat d-e Jaarlljkse Algemene
d,ering zich n-iet in aLl-e opzi-chten achter het beleid. van de commissie
stellen,
Iijkt d.e opvatting
gerechtvaard.igcl om op d.eze plaats nogmaals
resumé te geven van d-e zienswijze van de commissie.

niets
afgeVexgakon
een kort

a. De bijzoird-er langzame groei van onze Bond-, het ernstige
d.e
led.enverloop,
stagnatie Ín d.e uitbouw van mini-basketball
in ons land, d.e toch wel erg
aarin
and.a voor onze sport via d"e school en, het bed.rijf zijn in ve1e opzichten in ztn geheel terug te brengen tot d.it ene probleem:
rrhet kad.er-tekort
in onze Bond.rro
bo Van het kad.er zaL een veelzijd.igheid- word.en gevraagd. met betrekking
tot:
1) fret leid.ing geven aan jeugd.igen en aan oucleren in het algemeen;
2) het leid.ing geven aan jeugd.igen en aan oud-eren gericht
op de wed.strijd.sport g
geven aan jeugd,igen en aan oud.eren, gericht op d.e recrea3) het leiding
-biesport;
sfeer en het verkrljgen van een led,enbin4) tret scheppen van een sportieve
d.ing in d.e vereniging.
c. Door C.e aan d.e leid.ers te stellen
hoge ei-sen zal oolr- d.e opleid.ing van d.e
aans'baand.e oefenmeesters aan een bepaald. niveau moeten vold.oen"
d.. Dit bepaald.e niveau is d.oor d-e conamj-ssie - na rijp beraad. en zeeT veel- onderzoekingswerk - gesteld. op minimaal 1l{ klokuren,
0m wille van d-e duur
van d"e cursus en het scheppen van d-e mogelÍjkheid. tot stage lopen is d"e op'l
aiÀinm
in
4'
towo d"e zgn. rrlnleid.end-ecursusrr met een duur
"weeên gesplitst,
van JO klokuren en d-etrcursus Distriktsoefenmeesterrrmet
een duur van 10{
klokuren"
e. De commissie is d.e mening toeged,aan d.at slechts aan hen, d.ie d.e volled.ige
opleid.ing tot d.istriktsoefenrneester
of hoger hebben d.oorlopen, d.e vo11e-
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en coachen van teams in verenigingsverd.ige bevoegdJreid" tot het trainen
barrd. kan word.en verleend". ïn alle and.ere gevallen kan d"e commissi-e - en
d.aarmee d.us d"e Ned.erland.se Dasketball
3ond. - zich niet verantwoord. achten.
En d.eze verantwoordelijkheid.
op d.e praktijlc van d"e aan d.e
1s toegespitst
trainers/coaches
te stellen eisen.
fo Voor d.Íegenen, d.ie reed.s jarenlang onbevoegd. in d.e praktijk van het lesgeven in basketball-verenigingsverband.
werkzaarn zijn, zaL een zgn" overgangsmaatregel , tow. een bevoegd-verklarÍng,
van toepassing zijn.
g. De gehele reorganisatie-opzet
van het cursusyÍezen is in een bepaald tijd,schema ingepast,
hetgeen in d"e praktijk zal inhoud.en, d.at ingaand.e het seizoen 1)6)-1970 alle d.anres- en herenteams, d-ie uitkomen in d"e ere-d.ivísie
en d.e land,elijke competitie,
begeleid. d.ienen te word-en d.oor een bevoegd.
traínerf coach. Voor d.e rayorl-conpetitie
za.I d-eze maatregel ingaande het
seizoen 1971-1972 van kracht word.en.
(d.eze maatregel i-s per 6 maayt 1!68 aoor het hoofd"bestuur NBB gesanktioneerd) .
De cornmissie is zicl:l terd.ege bemrst van het feit,
d.at d.oor d.e bovenvermefd.e
tteen zekere pas op de plaats zal- moeten word.en gemaaktrr.
maatregelen wellicht
Deze ffpas op de plaatsrr zal echter geen and.ere bed.oeling kunnen hebben d.an
';e kunnen gaan maorn binrren niet al te lange tijd. grote sprongen voorwaarts
Icenn
Onze tak van sport heeft letterlijk
al-les met zich med.e, om een grote populate verkrijgen" Sijzond.er d.ynamisch, attraktief
riteit
voor de toeschouwers,
onafhaiikelijk van d.e weersgesteldheid,
geschikt om te beoefenen voor jongens
9n meisjes, d.ames en heren, ongeacht d.e l-ichaamsbouw of lengtegroei.
Iln
juist
hier liggen d.e reëIe aangrijpiirgspunten
voor een verd.ere uitbouw van
orlze Bond""
Het d.ient als ongewenst te ivord-en beschouwd- d.at word.t teruggelceken naar d.e
wegenr d"ie tot voor kort werd-en bewand.eld. met betrekking
tot d-e opleid.íng
van het technische kad.er. Deae vregen hebben rvel bevrezen tot onvol-d.oenderesultaten
te leiden.
Het is onvermljd"elijk dat men, 'wil men met d.e tijd. nreegaan,
d.e eisen gaat stellen
naar het niveaue d-at d.e tíjd" van ons vraagt.
Uit het bovenstaand"e moge blijken,
d-at het d.oor de cornmissie onaanvaard.baar
word.t geachtr cuïsussen te organiseren met een kortere d.uur - d.erhalve een
- en toch een volled.ige bevoegd.verklaverminderlng
vart c1e gebod.en oefenstof
0ok d.e reed-s meerd-ere keren ged"ane suggestie van het bied.en van schriftelijke
cursussen stuit
op onoverkomelijke bezlvaren op grond. van g
&c het feitr
d"at d"ê fj.nanci'éle.opzet
van een cursus veel hoger zal konen te
liggenu Ín verband r-iet de vele hÍeraan verbond.en zijnd.e comectÍewerkzaamhed.on;
b. het feit,
d.at hieraan een ultgebreid-e geprogrammeerd.e instructie
ten
grond"slag za1 moeten liggeng
cr het feite
dat er sprake is van een grote d.ifferentiatie
in d.e vooropleid.ing van d.e cursusbezoekers, waard.oor een persoonlijk kontakt tussen d.e
docent en d.e cursisten absoluut gewenst is;
d" het feit,
d.at het van groot belang moet word"en geachte d.at er een goed.
koirtakt bestaat met d.e lledLerland-se Sport Fed"eratie
tenej-nd-e d.e ontwikkelingen in het opleid-ingswezen van d.e sport en d-e lichamelijke opvoed.ing op
d.e voet te kunnen volgen,
Voor wat betreft
de - nabije - toekonst
inmid.d.els in studie heeft 3

kan gesteld

word.en, d.at cle commissie
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d-e voorberelding
van een basketball-spelleid.erscursus.
Hierbij d.ient nad.rukkelijk d.e aantekening te word.en aangebracht, d.at d.eze
cursus nÍet zal opleid.en tot basketball-oefenmeester"
Deze opleid.ing is
sLechts bed.oeld. om aan d.iegenen een mininum opleid.ing te verschaffen,
d.ie
tezijnertijd. al-s verenigingsleid.ers
basketball-instructie
aan recreatiesport-beoefenaren
zullen gevenc Voorts gaan d-e gêd.achten van d.e commissie
uit naar een opleiding van d.e basketball-spelleid-er,
d"ie voorziet
in d.e
mogelijkheid. van het geven van basketball-instructie
aan zeet jeugd.igen.
(leesc mini-basketball
aan kind.eren van g - 12 jaar).
het verlenen van vrijstellingen
van het volgen van bepaalde lesond.erd.elen
bij d"e opleid.ingen tot technisch kad.erfunctioiearis
voor cle bezitters(sters)
van d.e mid-d.olbare akte lichamelijke oefening, d.e zgn. akte M.O.-P, d.e bezitters(sters)
van d.e lagere akte licharnelijke oefening, d.e zgn, akte J.
(oud S.) en d-e bezitters(sters)
van het CIoS-d.iploma met d-e specialisatie
ItBasketballrt" Eveneens is in ond.erzoek, in hoeverre vrijstelling
van het
v o l g e n v a n h e t l e s o n d . e r d . e e i ' r s p e l r e g e l k e n n i s ? t v o o r d - eb e z i t t e r s ( s t e r s )
van
het d.iploma iraspirant-scheid.srechterrr
kan word.en verleend..
d.e verd.ere uitbouw en ontwlkkeling
van cursussen voor bestuurskad.er.
Hiervoor zal nad.er overleg met d.e afdeling
Kad.ertraining
van d-e Ned.erland.se Sport Fed.eratie plaatsvind.en.
een - in naurv overleg met d.e Sond.sscheid.srechterscommissie - vaststell-en
van definriti-eve regelingen net betrekking
tot d.e Ínhoud., de opzet en cle
cursusd.uur van d.e ond-erscheiclend.e opleidingen
tot scheid.srechter
NB3.
een
bijscholing
geformeerd.e
van
het
reed.s
corps
d.ocenten
1{83.
5"
Voorts het reaLj-seren van een uitbreid.ing
\ra,n het bestaande d.ocentencorps.
d.e begeleid.ing van cle commissie van d.e lopend-e cursussen, alsmede het opzetten van een goed. functionerend. ad.ministratief
apparaat, uitsluitend.
en
alleen ten behoeve van het bond.scursustrÍezenc
met inachtneming
7. de uniformeri-ng van het honorarium van trai.netfcoaches
van d.e verschiLlend"e speelklassen en de verschillend.e bevoegd.hed.en.
8" d.e meest efficiénte
wijze van invoeren van rnini-baslcetball
ín onze 3ond..
íc

De cornmissj-e is zich ervan beuuste dat z4 getracht heeft in dit jaarverslag
een opsoÍtrning van d.e aktiviteiten
van het afgelopen jaar te verschaffen
aJsmed.e een d-uid.elijke visj-e van het 'inuil en van de toekornst te geven.
Gaarne hoopt d.e commissie hierin

De samenstelling

te zijn geslaagd..

van d.e comrnissÍe voor het

D.H. Schmiill
G"R. DiklandDr B. Rosebeek
H. Ald.enberg
Jo Koper
JoC. Versprille

seizoen

1967-1968 was als

volgt

g

voorzitter
secretaris
1id.
lid
1id.
1i.d.

De heer J.C. Versprille
heeft om persoonlijke red.enen ornstreeks medio het
basketballseizoen
bed"ankt voor een continuering
van het lid-maatschap van d.e
cornmissie. In d.e ontstane vacature werd. niet voorzien"
G.R" Dikland.
Secretaris

E n s c h e d " ed, d " 2 3 - 8 - 1 9 6 8 "
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De opkomst van d.e scheid.srechters in het afgelopen seizoen
conrpetitie was slechter d.an in het vorige seizoenn

in d.e land-elljke

werd.en bijna BO0 scheid-srechters
[otaal
aangeschreven vooï d.e gevrone wedstrijvan d-e scheid.srechters
den. De helft
floot
ind"erd.aad. d"e wed.strlid", waarvoor
\ras aangeschreven" Sezien we d.e opkomst vanuit het
men in eerste instantie
gezichtspunt van d.e woonplaats van d-e scheid.srechterse d.an blijkt er een duidelijke rrvreesrr voor reízen aanl,-rezigoVan d-e arbiters,
d.ie voor een rfthuisrtwed.strijd- nerd.en aangeschreven, kwam ongeveer 75/" op"
?,ii Á'i* q'l-loe Àient vermeld. te rvord-en, dat bovenstaande cijfers grotend.eels tot
stand- zljn gekomen d.oor een gunstige wend.in€ in d.e za.icen na d.e jaarwisseling.
In het begin van het seizoen vras cle opkornst onmstbarend. slecht,
na 1 januari trad. een merkbare verbetering
in.
verwljten moeten inDe cornmissie heeft d.it seizoen d.an ook ve1e, vaak bittere
casserenc Hoewel wij niet graag bev'reren een vlekkeloos aanschrljvingsbeleid. te
hebben gevoerd., hoewel er onzerzijd.s zeker fouten zljn gemaakt en hoewel nij ook
d.eze keer weer hebben geleerd- hoe het beter kan, moet toch word.en gesteld. d.at
er een aantal- factoren
aanweztg ztjn waarop d.e commissi-e geen of 'weinig invl-oed. kan uitoefenen.
De eerste groep factoren vormen d"e scheid"srechters zeJf. IIet is bijvoorbeeld.
een frequent voorkomend- verschijnsel d.at een scheidsrechter
afschrtift
op d.e
l/'raarop hij noet fluiten.
d.ond-erd.agof d-e vrijd.ag voorafgaand.e aan het weekeinde
Dit afschrijven gebeurt dan om red.enen d.ie aI veel eerd.er bekend. waren, zoals
bijvoorbeeld. een verjaard.ag.
Kom-t er geen vervanger,
dan word.t al gauw het verwijt gehoord. d"at d.e commissie niets d-oetu men schreof toch immers af.
3ij het heersend-e scheid.srechterstekort
kan de commissie het zich
veroorloven tegen d"it soort boosdoeners een vuist te maken.

nauwelijks

o-p het gebied. van d.e competitj"e.
De tweede groep factoren ligt
Zalennood. word.t aangevoeïd- als een soort overmacht om maar op alle roogelljke
en onmogelijl<e tijd.stippen wed.strijd"en te houd.en. Vele aanvangstijd.en liggen zod.anig d.at d.e scheid.srechter niet meer per openbaar vervoer na afloop van d.e
wed.stríjd. zijn won-ing kan bereiken als hij nÍet toevallig
een wed.strijd. in zijn
woonplaats l-eid.t"
De meeste scheid.srechters in onze bond. beschouwen overnachting buitenshuis
als een te grote ingreep op hun vrije tijc1, terechte naar d.e menlng van onze
commissie. Het vaak gehoord.e argument d.at zovief spelers a1s scheid.srechters
d.e sport voor hun plezier bed-rijven en daarvoor d.an ook bepaal-d-e lasten moeten d.ragen en d.at cle scheid.srechters
er dus kenneliji< mind.er voor over hebben
gaat bepaald- voorbij aan het feit
d.at d.e scheid.srechter altjjdd.an d.e spelers
d,e
een indivídu
is, terwijl d.e spelers deeL uitmaken van een collectivum,
ploeg.
zoals het
Voor een ploeg kunnen bepaald.e regelingen word.en getroffen,
per bus, d.ie d"e fasten vaak aanzienlijk verlichten,
Voor de eenling is
uiteraard. niet raogelijk.

reizen
zoiets

Daarnaast zijn d"it seizoen d"e d.ubbelweekeind-en een onoplosbaar probleem gebleken. 0f men heeft een scheidsrechterskorps
d.a'bd.eze dubbels kan bezetten, d.e
of men kan een norrnale comrest van het seizoen kan het d.an d-uimen draaien,
petitie
bezettenr d-an loopt het mis met d.e d"ubbel,s. Dat vanwege d.e d.ubbelweekeind.en vele scheid.srechters
op d.rie elkaar opvolgend-e avond"en wed.strild.en
behebben moeten lcid.en, heeft d-e animo bj,j een grote groep schcidsrechters
paa1d. nict bevorderd.

-24Verdor speeld.en meer verenigingen
d"an het vorÍge seizoen in een eigen zaal.
Gaat er iets mis mei een scheid.srechtersaanschrljving
vooï een wed.strijd. d.ie
in een centraLe hal word-t verspeeld.z dan is het vaak mogelijk om met d.e hulp
van d.e betrokken d.istrictsschcid"srechterscomnl.issi-o
nog in te grijpen.
Bij verenigingen,
d.1e in een eigen zaal spelen, bestaat d.eze mogelijkhej.d- uiteraarcl niet.
Onze conrmissÍe is van mening d.at
1. d.e wed.strijd.en voor d.e land.elijke cornpetitie op een zod.anig tijdstip behoren
te word.en vastgesteld"
per openbaar vervoer kan worden
d.at d-e terugreis
ond.ernomen en
2. d"at d.e dubbelweekeind.en achtervrege d.ienen te blijven.
Het opkomstpercentage
beinvloed..

d.er scheid.srechters

zal

hierd"oor zeker gunstig

word.en

fenslotte
heeft het verschijnse] van d.e dubbelfuncties
bij d.e scheid.srechters
ook d.it seÍzoen weer d.e nod.ige problemen met zich meegebracht.
Getukkig is er in het bond.sscheidsrechterskorps
een groep arbiters,
d.ie bovenstaand-e problematiek vo1led.ig onderkennen" Helaas is d.eze groep nog niet
groot genoeg om een probleemloze scheid"srechterssÍtuatie
te scheppen.
Het bondsscheid-srechterskorps
bes-bond.aan het begin van het
scheid.srechters,
vraarvan 1 aspirant bond-sscheidsrechter.
Slechts 1 scheid.srechter werd d-it seizoen afgevoerd..

seizoen uit

31

Tot bondsscheíd.srechter werd- benoemd. d.e heer J" Crarner (tremmer) en tot aspirant bond.sscheid.srechter d.e heren lii.'id" van Sracht (E:-nd-hoven), H. Sorst
(*'aam) I F" Hoogetoorn (Amsteraam), S.p. Kl-uchert (notterd.am), 0o de Loos
( A m s t e r a a r n ) , F . J . M u l d . e r ( H u . r e n ), C . V i s s e r ( E n s c h e d . e ) , D . W e s s e l s z ( A m s t e r d.am) en F.H.J. Ruessink (umsterdam)"
De aanmel-d.ing voor scheid.srechters
was over het algemeen
uit d.e d.istrilcten
gering, Er zijn d.istrikten
ïvaar onize coïnmissÍe d-e laatste
d"ríe jaren cursussen
gegeven heeft voor vrij grote aantallen aspirant-scheid.srechters
zond.er d.at
d.aar een aangemeld"e aspirant-bond.sscheid.srechter
tegenover staat. 3U oon o,êrrtal van bovengenoemd.ebenoemj-ngen is het initiatief
van onze cornmissie uitgegaan en niet van d.e d.istrikten.
De scheid-srechtersbegeleid.ing
d.end.ezorgo

vormt voor

Ond.erstaand.etabel geeft een overzicht
seizoen werd.en gehoud"en.
Plaats
Amsterd,am
3oxtel
Den Held.er
Den lÏaag
Groningen
Haarlem
Leeuward.en
Utrecht
Vlaardíngen
Vlissingen

DeeJnemers

onze commissj-e een punt van aanhou-

van d.e cuïsussene C,"iehet afgelopen
Geslaagd.

2A
7

1tr

10

24

1O

4/

to
té

t)
4ó

ta

21
15
to

1A
1A
t)

LI

Docent
A" Renout
lf . v. d-.Sommen
A.T, d.e lfreed.e
A. Saars
Jn Cramer
A.T. d.e Wreed.e
J. Cra,mer
A. Renout
A.T. d-e Wreed.e
ïf . v" d.. Somrnen

Avortd.en voor gevorclerd.e scheid.srechters
werd.en gehoud-en te Amsterd.am (A.Renout), Groningen (.f"Cramer) en Utrecht (A"Renout).
.ran d.e heer A.Baars naar het br,ritenland noest d-eze zíjn fur:'ctie
Doo.r vertrek
als d.ocent neerleggen. Een uitbreid.Íng
van het d.ocentenkorps staat op stapelDe cursuscluur voor beginnende

scheid.srechters

werd. van 8 op 10 uur gebracht"

-25In sornnr:igegevallen werd.en zelfs
12 uren gegevene d.it in verband- met het experimenteren met praktijklessen,
verzorgd" d.oor d.e heren Cramer en vod..Sornnen.
De jaarlijkse bijeenkomst voor bond.sscheidsrechters vrerd- gehouclen oB 15 oktober
1968" Van d.e 31 schej-d.srechters gaven 2Q acte d.e présence. Na afloop werd. nog
een bespreking met d.e spelregeld.ocenten gehoud-en.
Uit het overleg rnet d-e commissie opleid.ingen
aangaand.e de opzet van d.e
scheid-srechterscursussen
is nog geen d.efinitief
ontwerp voortgekomen.
Aan een gesteircild.e hand.leid.ing voor juryfed.en word.t gewerkt"
De contacten met d"e d.istrikten
vond.en d.it seizoen plaats d.oor plaatselijke
besprekingen tussen leden van onze commissie en led.en van d-e d.esbetreffende
d.istriktsscheid.srechterscommissj-e.
Deze gang van zaken heeft beter vold.aan
d.an d-e oud.e opzet. Als belangrijkste
punt is naar voren gekomen d.at het in het
komend-e seizoen voor onze cominissle niet moge1qk zal zijn d.e aanschrijving van
d.e rayonscheid.srechters
voor onze ::ekening te nemen. De oud.e regeling
zal
moeten word.en gecontinueerd.. Het grote scheid"srechterstekort
is hiervoor verantwoord.elijk, alsook het veelvuld.ig voorkomen van dubbelfuncties.
Als tweed.e belangrijke punt in het overleg
rechtersbegeleid.ing
word.en genoemd-,

met de d-istrikten

moet d.e scheid.s-

Een oplossing voor d-it probleem zaL slechts vrorden gevond.en, ind-ien we erj-n
slagen het werlc van d-e distril<tscommissies
en onze conmissie op bevred"igend.e
wijze te íntegreren.
De internationaLe
het vorige,

scheid.srechters

kregen d-it seizoen meer uitnodigingen

d.an

Daar bovend.ien d.e eigen ínternationale
kalende:: nogal belast was, heeft d.e
internationale
vertegenwoordiging
soms problenen opgeleverd",
werd. besfoten tot uitbreid-ing
lerhalve
van het korps internationale
scheid.srechters,
terwijl and"erzijd.s na overleg met het bond-sbestuur werd. besloten internationale
scheid.srechters ten aarui:ien van kostrvj-nnersvergoed-ing op gelijke
wijze te behand.elen aLs spelers van d.e nationale teams.
In het afgelopen verslagjaar
vielen twee FIBA stages,
van het seÍzoen en te },íaggllngen aan het eind" van het
3eid-e stages vierd-en bezocht d.oor c1e heren Rosebeek en
}/lagglingen tevens d.e heren van lishoeck
en van Houten
tionaal
scheid-srechtcr d.eelnamen.

te 1,[enenin het begin
seizoen.
Steuere terwijl in
als kandid.aat interna-

trfij ontvingen van d.e F,LB.A.
bericht
d-at d"e heer van Houten met goed. gevolg
h,et examen als irÉernationaal
scheid.srechter
had. afgelegd- en dat d.e heer van
Dishoeck was afgewezeno Dit laatste heeft ons om een aantal red.enen in hoge
mate bev-reemd.. Contact tussen onze coïnmissie en d.e F.IoB.A. hierover is nog
gaand.e.De B.S.Co is niet geneigd. zích bij d.ezebeslissing
neer te leggen,
De uitspraken van d.e strafcommissie
in het afgelopen sej-zoen hebben ons
jaarverslag
slechts ge stijfd. in d-e mening d.i e wij hierover
in het vorige
reed.s
naar voren brachten.
!e comníssie was dit

seizoen afs volgt

samengesteld. s
Voorzitter:
Dr B. Rosebeek
Sekretariss A,T. de Vfireede
: J. Cramer
Led.en
C. Onrust
ilfoM" vo d., Sommen
P.F.Co v&r Vliet

Namens d-e Bond.s Scheid.srechters

Comnr-issi-e,

AnT" d.e tlÍreed.e, Sekretaris,
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VÍed-erommoest d.e commissie een belangrijke stijging van het aantal strafzaken
constateren.
D.rlÍ.zo in absolute zín" In hoeverre d.eze stijging med.e een gevolg
zou kunnen zí1n van meer verspeeld"e wed-strijd.en, valt voor de cornmissie niet te
constateren.
van d.e basketballsportrr
te gaan spreJ<en,
Zovfr,et nu d.irect overrrverruwing
zien we hier een belangrijke taak voor een verenigingskacler.
De commissie zlet
íI.1. in een opgelegd-e straf uitsluitend.
een maatregel wegens overtred.ing.
Iloogstens gaat van een voorwaard.elijk deef van d.e straf
nog een zekete preventieve werking voor d.e toekomst uit.
Deze werki-ng 1s echter beperkt d-oor d.e
d.aarin gested.e 1,ermijn. llet verenigingskad-ey
zal zich d.aad.werkolijk in moeten
spannen om gebeurtenissen,
d.ie aanfeid.ing kunnen geven tot straf zaken, te
voorkomen" Vfij d.enken hierbij aan een goed.e begeleid.ing,
d.uid.elijke instructies
en eventuele maatregelen. Een veelheid. aan mogelijkhed-en staat hiertoe voor d-e
vereniging
open.
ïni alle,
hierna volgencie strafzalcen heeft het bond.sbestuur het ad.vies van d.e
commissie opgevolgd.. In vier
zaken moest een beroep word.en ged.aan op één van
d.e reserveled-en van de commissie. In a]le and-ere gevallen werd. d.e zaak d-oot
d.e vaste commissie behand.eld..
Nog steed.s blijft
d.e behandeling van straf zaken, althans wat d.e tijd.sduur betrefte
een probleem. Zolang niet een ied.er d"oord-rongen is van de nood.zaak om
snel een verkl-aring in te zend.en, zal d-it een probleem blijven. Dit geld.t nlet
slechts voor spelers en verenigingen, doch evenzeer voor d.e scheid"srechters.
Ook voor hen eind.igt een aangespannen strafzaa.k rriet met een summiere vermeld.ing op het scoresheet,
d.och er word-t van hen een d-uid.elijke en volled.ige verklaring verwacht. L[ogelijk komt hierin
d.oor d.e voorgesteld.e reglementswijzigingen t.êovr dê strafproced.ure in ]<omend-ejaren verbetering.
De strafconrnissie

was als

volgt

a . e r akJ,

samengesteld. B

voor zitter

J"G. Bloos, secretarj-s
ïÍi" Stroucken
Plaat svervangende led.en ;
D. Feenstïa
ïï,R. Zweyver,
.^/-

r^/^

t > o( - t y o ó

1. Strafzaak tegen d.e heer M"J, Sonte van d-e vereni-ging I(.V.H. r wegêns een
pogíng een tegenstand.er te kvetsen bij de wed.strijd. H.A.Vo-KoV.ï[" e d.d-.
16'9-t 6, "
Schoten, wegens
2, Strafzaak tegen d.e heer L. lTaaktgeboren van d.e vereniging
ged.rag tegenover d.e scheidsrechter
incorrect
bij d.e wed"strijd. H.A"V.-Schoten
d . d . "6 - 1 0 - t 6 7 "
The Sharks, wegens
3n Strafzaak tegen de heer P.K. Ï,utter van d.e vereniging
jegens
ged.rag
onsportief
een tegenstand-er bij d.e wed.strijd. The Sharks-F.A.Co
d.d. 7-1o-t 67 "
4 . Strafzaak tegen d"e heer P, Scrgsma van de vereniging Boreas, wegens het
slaan van d"e scheid.srechter bij d.e wed-strijd. Celeriherhaald. en opzettelijk
tas t6l-Boreas, dd. 4-11-167"
5 , Strafzaak tegen d.e heer W. Kennj-s van d.e vereniging !J.3.B.C.r wegens vermeend.natrappen vali een tegenstand-er bij de v'red.strijd-8.3"3.Co-Ao S.V"U' t
dd.. 12-x|-t 67.
neze werd. bij gebrejr aan bewijs d.oor d-e commissie geseponeerd."
The Jumpers wegens onStrafzaalc tegen d-e heer H.Haver van d.e vereniging
bij d.e wedtoelaatbare
hand.elingen en bel-ed.iging van d"e scheid-srechters
strijd. Taveno-The Jumpers, d.d.. 25-11-t 67 "

7.
B.
9"

10.

11.

12.

I Jr

t4,
t)"

16,

17.

18.

lY.

20.

Strafzaak tegen d.e heer J.C. Versprille,
coach van The Jumpers, wegens
onbehoorlijk ged.rag jegens d.e scheid.srechters
bij C"e wed.strijd.en Rowic The Jumpers, d.d.. 9-12-167 en Taveno - The Jurupers, d.d". 25-11-167.
Strafzaak
tegen d.e heer G. Rad.emakers van d.e vereniging
wegens
Plrates,
zijn ged.ragingen íro&rvo een scheid.srechterlijke
beslissing
bij d.e wed.strÍjd.
Pirates - Kirnbria, d.d. 25-11-,67.
Strafzaak tegen d-e heren H. van lleiningene J. 3rinkgïeve
en J.F.I\I. Mooy
(coach) van d.e vereniging
Tan.Lalus" A1les blj d.e wed-strifd. Green Stars l a n t a l u s , d " d - .1 2 - 1 1 - t 6 7 .
In d"e zaak tegen d.e heer van Heiir.ingen, opzettelijk
ruw spe1, werd- geen
opgelegd." De zaak tegen beid.e and.ere heren kon ruiet behanverd.ere straf
d.eld. worden, wegens het niet inzend.en van een verklaring
d.oor d.e betreffende scheid.srechter"
Strafzaak tegen d.e heer H.'rïallaart
van d.e vereniging
The Jumpers, wegens
beled.iging van d.e scheid-srechter bij de vred.str{jd.Rowic - The Jumperse d.d.
9 - 1 2 - t 6 7"
Strafzaak tegen d.e heer J. Toth, coach van d.e Bona Stars, wegens beled.iging van d.e scheid-srechter
bij d.e vredstrijd- The Bona Stars - Herly,
d.d..
13-12-t 67 "
Strafzaak
tegen d-e heer J.K" Bóhne van Amstelveen Zaptad-, ïíegens beled.iging van d.e scheid.srechter
bij d"e vred.strijd. Amstel-veen-Zapad - Vlubbers,
dd." 16-12-t 67.
Strafzaak tegen d.e heer G. Tenniglo van d-e verenigíng Agon, wegens zijn
provocerencl ged.rag bij d.e r,ved.strijd.Agon - \{ilskracht,
dd. 16-12-167"
Strafzaak tegen d.e heer F.Do van Dalen van Juventus, \regens beled.iging
van d.e scheid.srechter bij d.e wed.strijd. Juventus - U.S,e d.d." 2-2-t68"
Strafzaak tegen d-e heer L.R. van Lobrecht, speler van Suvrikri,
wegens
onsportief
ged.rag jegens een tegenstand.er bÍj d"e wed-strijcl S.V.E. - Suvrikri-, d.d. 4-2-t 68"
Strafzaak tegen d.e heer W. Petrici
van d-e vereniging S.V.E., wegens een
geslaagd-e poging om een tegenstand.er te kvretsen bÍj d.e rved.str{jd.S.V,E, Suvrikri,
d.d.. 4-2-t 68"
Strafzaak
tegen d-e heer i',[" Venicz van d.e vereniging
Rotterd.am-Zuíd,, wegens het slaan van d.e scheid.srechter
blj d.e wed.strijd. F"A.C. - Rrd.arn ZuÍd.,
d.d". 3-2-,68.
Strafzaak tegen l.[ej. C. van Noord. van d.e verenigíng
Rotterdam-2d,, ';legens
schoppen van een tegenstand.ster
bíj d-e wed"strijd. Vod.o - Rotterd.am-Zd, dd.
6-1-'68.
Strafzaak tegen d-e heer R. Pouvr van d.e verenigíng Argus, wegens beled.iging van d.e scheiclsrechter bij d.e v'red.strijd.8.8"3.C. - Argus, dd.. 1B-2-,68.
Strafzaak tegen d.e heer 1[. I(ennis van d-e vereniging
wegens het
8.3"3.C,,
slaan van een tegenstand-er bij d.e wed.strijd. E.BoB.C. - A.M.V.Joe d-d-"

1B-z-' 68.
2 1. S t r a f z a a k t e g e n d . e h e e r J n J . v . d . . I l e i d - e , v a n d . e v e r e n i g i n g A . M . V . J " R r d . a m ,
yÍegens onsportief
- A.lvl.V.J. Rf d.am, d.d..
ged.rag tijd.ens d-e wed.strijd. 3,0.8.
17-2-t 68,
2 2 , Strafzaak tegen d.e heer R. Noordermeer van d.e vereniging Herly, wegens
beled.iging van d.e scheidsrechter
bij d-e r,ved,strijd.Herly - fhe 31ue Stars,
g-3-'
68 "
d.d..
2 3 , Strafzaak tegen mevrouw H" Koning van d,e verenigi-ng H.O.C.e wegens beled.iging van d.e scheid.srechter bij d.e wed.strijd.8.0.8. - H.O.Coe dd. 3O-3-t68.
24" Strafzaak tegen mevroun T. Dulcer van d.e vereniging Agon, wegens beled.iging van d.e scheid.srechter blj d.e wed.strijd. Agon - D.E.).,
d.d. 30-3-'68.
25, Strafzaak tegen d.e heer P. varr d.er Pas van d.e vereniging Giants, wegens
beled.iging va.n d.e scheid.srechter bij d-e wed.strijd. Giants - U.S., d.d..
2B-3- t 59 "

-28Strafzaak tegen Cre heer Ho v.d."Stel van d,e vereniging Rowic, wegens het
jegens d.e scheid.srechter
uiten van minachting
bii d.e wed.strijd. Taveno - Ror,vice d.d. 21-4-t 68.
2 7 . Strafzaak tegen d.e heer \f. Krediet van Cte vereniging Exerciti-a, ntegens
het herhaald.eli.jk maken van opmerkingen jegens d.e leid.ing bij d.e wed.strijd.
- Albi no t s, d.d. 24-2-t 68
Exercitia
"
"
2 8 " Strafzaak tegen d.e heer R.E" Bos van d.e vereniging Boreas, wegens vermeend.vasthoud.en van een tegenstand.er brj d-e wed.strijd. Boreas - Pink Stars,
dd." 24-2-' 68.
van een verklaring
der scheidsrechDeze zaak moest wegens het uitblijven
ters word.en geseponeerd..
wegens het
2 9 . Strafzaak tegen d.e heer Vf. Petrici van d.e vereniging Suvrikri,
vred.strijd.
bij herhaling
bedreigen van d.e scheid.srechter
de
Suvrikri
na
The 3ona Stars, d..d.. 2A-4-t69"
3 0 . Strafzaak tegen d.e heer R,ïi.A. van Eijck van d-e vereniging Suvrikrir wegens het met opzet kwetsen van een tegenstand.er bij d"e v'ied.strijd. Suvrikri"The Sona Starsu dd. 2O-4-t68,
31. Strafzaak tegen d.e heer II. d.e 3lock van d.e verenigíng Herly, wegens een
Árr i Á a'l i'ilza
n
om d"e scheid.srechter
bij d.e wed-strijd- Herly - Àgon, dd.
.oging
27-4-'68 lichameljik letseL toe te brengen.
zo.

J aarver qlag_Ig (íf- !i8

3 ond.s Techni sche Coromis si g

De B.T.C. bestond. d.it jaar uit d-e heren J"M. Janbroers
gert (secretaris)
en J. Versprill-e (tia).
Het werk van d.e B.T.C, heeft zich dit
twee ond.erdelen, nnlo het organiseren
d.eringen.

(voorzitter),

C, 3ur-

op
afgelopen jaar eigenlijk toegespitst
van de stages en het houd-en van verga-

De stages vormen het meest bevred,igend.e deel van het werk van de 3.T.C.
was goed. te
lÏe hebben er d.rie georganiseerd- d.it jaar en d.e belangstelling
noemen. Een gemid.d.e1d.e
van tegen de 2J d.eelnemers is een hoopvol resultaat!
De eerste werd. gehoud.en op 2 d.ecember 1967 en de d-ocenten waren s
En Steuer (Suropese kampioerrschappen), J. Surgert (d.arnesbasketball) en
C, Surgert (;eugdbasketball).
Daarna werd een film ged.raaid.
1968, d,ocenten waren E. Steuer en J. BurDe tveed.e stage rÍas op 2z| februari
gert. Ond.erwerpên ïospr pivottraining
en cond.itietraining
dames.
De d-erd.e stage vond. plaats op { mei 1968 en werd- geleid- d.oor de heren Heger
(coach Tsjechisch nationaal team) en E" Steuer"
vergad.eringen op
Het tweede deel van ons werk, het houd.en van een viertal
en 2o-4-r68 is eigenlljk een beetje trieste zaak
16-10-,67, 6-2-t68,9-3-'68
prog e ' w o r d - e n .V o 1 e n e r g l e e n e n t h o u s i a s m o h e e f t d . e 3 . T o C . z i c h o p a l l e r l e i
blemen gevíorpen, víaarvan al s voornaa.rnste rvel mag vrord.en genoemd. het opstellen van een nieuwe taakomschrijvlng"
Vfe hebben d.aar een groot aantal uren over
gepraat en d"it heeft geresul'beerd in een viertal
schrijvens aan het bond.sbestuur, waarin we d.uid.elijk onze mening betreffend"e een aantal- punten hebben
gegeven en waarin we d.ringend- hebben gevraagd. of het bestuur onze mening
d"eeld"e, Het had. voor ons nol. alleen maar zin om d.oor te gaan met oras werk
ïÍann'eer er ind.erd.aad- een taakomschrÍjving van d.e B.T.Ct zot) komenr waarmee wij
zoud,en kunnen werkeno
geHet enige fevensteken van het Sond.sbestuur bestond. uit een lcort briefje,
dateercl 19-3-168' waarin ons vrerd. med.eged-eeld.d.at onze brieven op d"e eerstpunt van bespreking
komende bestur.rsvergadcring
zouden zijn" Verd.er hebben we
vol-Eend-e
conclud.eren e
niots vernomen. Hieruit
we
het
sl-echts
kunnen

-29ÏÏet bottd.sbestuur acht eenvoud.igvre6 een 3.T.C. niet lwensvatbaar
of lret
borrd'sbestuur onclerschat in ruime nate het vlerk van d.e B,["C.-led.en.
Ïn beid.e gevallen vind.en de B.f .C.-led.en
1-ijk hun werk voort te zetten.

het

natuurlijk

niet

ïanger

C. Surgert,

nood.zalcesecretaris.

J aarversl ag B ond-srved_striid.c
ommÍs si e
Ook in d.it seizoen werd. $Ieeï eeil jaarprograrnrna vastgesteld. en gelukkig koniÏèn"wlj constateren d.at d.e moeilijlched.en veel mind.er rÍaren dan in het soizoen
1966/1967.lYaren er toen ruira IOO rvljzigingen, dit jaar rïaren er r':og 12)
stuks op een totaal van 851 ved-strijd-en. ilIaar als vj,; hierbij rekenen d.at wij
een legio aantal verzoeken rnoesten afrijzen, d"an begrijpt een i-ed.er d.at ook
dit jaaï ïreer veel werk moest i',lord-enverzet.
\{ii rl:illen dan oo}: op d.eze plaats een d"ringend. beroep d.oen op alle vued.strijd-..r
secretarissen
geen uitstel
te vragen on red.enen die ied,ere bond. zal moeten
rt niet vrÍj zijn van nili'uaire
afwljzenr oc&o ziekte van spelers,
d.ienst van
of
meer
eyrz.,
spelers,
eitzo
Ook
kor.rt het nog veel- voor dat men uitstel.een
v-raagt wegens het niet beschikbaar zijn van d.e zaa!, tervijl
er nog vel and.ere
zalen in het d.istrict
beschil<baar zijn"
Dit iaar werd. er voor het eerst een conplete bekercompetitie gespeeld-, geheel georganiseerd. d.oor C. Onrust. Het total-e jaarprogramma kwam - d-oor zlekte van ond-ergetekend.e - ool< op zijn schoud.ers terecht;
het behoeft geen betoog, d.at wij all-en hern wel zeer d-ankbaar rnogon zi,Jn.
!e bekercompetitie
rnag een succes word.en genoemd-, al
ringen nood.zakel íjk ztjn"

zullen

bepaald.e verbete-

De FRïIÏ)IVISïE HEREI{ had ook d-it jaar weer een spannend. ver]oop,
Kampioen van
Ned,erlanri werd. Flaningors uít l{aarlem, met uiteind.elljk
pnt
voorspïong
op
4
Ï,andlust, d.at weer 2e werd., D.E,D. en The trïolves werd-en hier het kind. van d.e
rekenj-ng.
jaar, ïÍeer een C.ucl te zien tussen
De EI?DfVISIE DAI{ESgaf
evena]-s vorig
A'M.V.J. en The Blue Stars, d.ie in d-eze volgord.e d.e eind.streep haalden.
Herly werd- híer le. fhe Giants en 3.V" Ensched"e clegrad_ercn.
In d.e IÁlmELllI{E le KLASSE HEREII kregen wJj ook ecn spannend.e compotitie
te
zíen" Rotterd.am Zutd. en, Argus li-crd.en hier 1e en 2e en pïomoveren naar d-e
ered.ivisie. Amstel-veenfZapad en Juvcntus d-egrad.eren naar cle rayon-competitie"
In d.e RAY01[-C0]PETITIE HERE]I vreriren kanpioen: Donaïr Flashe I{aasfsn Card.ina.ls
ê h À l fa
l a@
r r av
n ns r l u .
Tl,
E
ttêzo vier ploegen stred-en een sportieve strijd. om twee plaatsen
in d.e Land.elljke 1e klasse. Donar en Haarlem Card.inaLs r,varen cle gelukkigen.
Ïn'd,o RAïOiÍ-COIIPETITfE DAI\ES lvaren sLechts twee afdelingen.
Kampioen rrqerd.en
'Rotterd-am Zuid. en lT.trolI.
Den IIel-d-er. Deze ploegen spelen d.us volgend. jaar in
de Erèd.ivisie Dames.
Rotterd.arnZuid. was d,us we1 een succesvolle

vereniging

d-it jaar.
D.A. Feenstra
C.Onrust
H. Looyer
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nancieel versla
t . b o e k j a a t 1 9 6 7 - t 6 8 k e n n e r k t e z i c h d . o o r g r o t e noeilrjl:hed.en in de vervulling
d.epenningmeesterstaak. ZonCer in Cetail op d.e ontstane situatie
in te
geconstateerdword"en
rnoet
helaas
zorgvuldig
d-at veel
op3ebouwd-egood-e
'l

I

hii

nnzo

crrlrciÁiodê\rc?c

r r o- r*l-n- r e n

"

r_s cgegaan.

e brergen wij vanaf d-eze plaats i:ogmaals onze d.ank aau d-eze instantles
hun bereidheid. de II"B.3. terville
te ziin rnet uitstel
van bepaald.e tern, waard.oor financiële
verliezen
kond.en vord-en voorkonen
"
ter niet alleen in de externe, ook in d.e interne betrekl<ingen verliepen
financiêle afvrikkeiingen
traag"
ip-irLp's- en

rlig{lilltcna-nin..rooql61g"

arh'ite1s

en

cOmmisSiel-ed.en

[ebben

laI nood-ged-wongen
la.ng op afrekening moeteir vachten" In d"it verslag vravij hen onze excuses d-aarvoor te aanvaard.en er1-zeggen mj gaarne toe alle
en te zullen afhand.elen, aI zal d-aarnee nog veel tljd- gemoeid- zijn,
tijd.e van d.e functievisselj-ng
bleek een bijna onove::brugbare achterstand.
d.e fin"anciél-e ad.ministratie
te z7j'o ontstaan eir toen nujn voorganger, in
band.net aanvaardinE van een buitenla.nd.se vrerlckring, d.e boeken overd.roeg
n slechts met bchul1, van Iiersoonlljke rel-aties een beLangrijk d"eel van d.eze
terstand. v;ord.en ineehaafd. "
betrokken persoon, díe z|;n r-rerkzaanhed-envoor d.e id.3,3. gratis verrichtte,
ient voor d.e rijze vaarop hlj d-Ít d-eed.bizondere d.ank, lïog voor het vervan mijn voorganger kon de FÍnanciële
Conmissie, tezamen met onze externe
ountant, d-anl<zlj een snelle contr6l-e aan d-e heer A.P.3aars d-écharge verd.e overname van d-e boqken d-oor onrlergetekend-e in juli
leek het mogelijk
tijd.ig een jaarverstrag te lrunncn uitbrengeir,
maar de onvermijd.elj.jke aanllingen en c orrecties
op cle financiéle
cle verzcncling van
ad.ministratie,
ributie-notars,
o
v
e
r 1967, c1eindiening
a
f
r
e
k
e
n
i
n
g
h
e
t
met
MinÍstelie
d.e
vergd.en te
een begroting voor 1969 bi d-e d.rie subsiciiêreircle instemtiesr
1 tiid.. ParticuLíere
onstand-ighedeir feid.den ertoe dat minder ut-en aan het
,8.-werk besteed. kond.en rrolden, d,an nood.zakelijk geneest zou zj,jn.
d.e verzend-ing van d-it jaarverslag
is, zo lang mogelijlc als verantwoord.
g
e
w
a
c
h
t
,
verslag d-aa.rin nog op te
teneind-e te trachten het financieel
,
. Er waren d.aarin everlïvel te veel hiaten en het bonclsbestuur stelt
er
4 nt ,.1
o :rcrkrcl jilre finanCiél_C
s op een versiag te nnnÀrr-oran
WeefSitUatie
ft. Bovend.ien zou cle e x t e r n e a c c o u n t a n t b u i t e n z i j n s c h u l d . u í t e r a a r d . , n i e t

-32in staat zijn d-e verklaring
aan d.e jaarstuld<en toe te voegenc In overfeg met
het
Cornmi.ssie heeft het Sond-sbestuur dan ook moeten besluiten
d.e Financiê]e
financieel
verslag later uit te brengen en d-an voorzj-en van d.e accountantsverklaring,
Iïiermed.e word.t bereilct d.at met name tegenover d-e subsid.iegevers
d-at met d,e vierkelijkheid. in overeenstemrning is.
een verslag word.t uitgebracht
Met nad.ruk moge word.en vermefd.e d.it teneinde misverstanrC.en bij voorbaat uit te
juist
in verband" met d.e
sluiten,
d.at d.e samenstelling varr een jaarverslag,
niet d.oor d.erd.enkan geschied-en.
subsid.ie-deklaraties,
Aan d.e lezer van het bovenstaarCe worderl orLze oprechte excuses aangebod.ene
waalbij wij begrip vragen voor d.e rnoeiXijkhed-en waarin wij zijn gekomen. Duid-elijk
nroge zijn d.at hier geen sprake is van een negatie van d.e belangen van afgevaard.igd-en, verenigingen
en d.istrikten,
maar van een afvreging van prioriteit en.
zoals d.eze op het
sÍtuatie,
Tenslo'lte gaan wij in op d-e feitelijke
financiéle
-.-erslag
bekend is.
rnoment van samenstelling van dit inleidend.e
bereikAnd.ermaal rnoet vrord.en geconstateerd- d.at d.e d.oor contributie-verhoging
te inkomstenstijging
voor een belangrljk d.ee1 is weggevloeid. naar toenemende
appalasten van d.e bonclshuishoud.íng', met name in d-e sfeer van het centrale
Iaal.
An zinl"
vI/

!

4

vrt

ia

lla*

d"us verheugend.

d.at,

ond,er d.e nieuwe

subsid.ieregeling,

een

iets hoger percentage, namelijk 60'/, i-opovo JO/o, van d.e bond-sbureaukostenr d.oor
van Cultuur,
en l,,{aatschappelljk Ïferk word.t gesubsihet Ministerie
Recreatie
d.ieerd.
Voor 1!68 v,rerd.d.oor het l{inisterie
een subsid-ie van f 4B.OOOr- toegewezent
en Jeugdkampen
waarr"rit d.us rm naast Opleid.ingen, Propagand.a, rt3asketballrt
apparaat rnoeten worden bestreook d.e kosten van het centraaf aclministratieve
d.en.
De Ned.erland.se Sport Fed-eratie verl-eencle een subsid"ie van f 23.0OOr-e ter
contact d.ames en jud.ekking van d.e kosten voortvfoeiend- uit internationaal
nioren, traj-ning van d.eze categorieën en erkele and.ere kosten.
Het Ned.erland.sch Olynpisch Comité kend.e een subsj-die van f 10.90Or- toe voor
en -wed-strljclen en f 1B"0O0e- voor d.eelnarne aan het Pré-O1yrntrainingskosten
pisch tournooi in Sofia van oy\ze herenploeg.
Met name het subsid-ie van C.F."I[. is eigenlijk ontoereitcend- voor het vele werk
moet word.en ged.aan in d.e secvarr d-e interrie organisatie
d-at ter versterking
toren Opleidinge Propaganda err Bond-sbureau.
lJlet d.e N.S,F" en het N.O"C. zal in november 1)68 een gesprek plaatsvind.ent
consequenties van
waarbij vooraL aand.acht zal word-en besteed- aan d.e financiêle
van onze bond"strainer. De laatste d.aarvoor toegewezen subsid.ie
d.e aanstelling
voor 1968 bed.raagt f 15.OOOr-, terwijl d-e jaarkosten aanmerkelijk hoger zijn.
And"erzijd.s is uÍt 1)66 nog een belangrijke subsidie t.bnvo d-e bond.strainer niet
besteed., terwijl het contract met d.e bond.strainer met twee jaar is verlengd.
tot mei 1970.
Het bond-sbLad tt3asketball-rt heeft ::eed.s tn 1967-168 aanmerkelijk hogere kosten
tegenover staat"
gerraagd., $raar evenwel in d.e toekomst een j-nkomstenstijging
abonnementen is d.it jaar in het slop geraakt,
vJn d.e particulj-ere
De betaling
innord.t aan d.e achterstallige
naar met behulp van d.e red.actie-secretaresse,
ning geverkt.
Evenzo zul-l-en rri-r d.erd"en i"rord-en ingeschakeld. bij het samenstelLen
ad.mirlistratie.
van contributie-notats
en d"e verzorging van d.e financiê]e
Nad.erc toclichting
slag"

I

zaT vrord-cn verstrekt

in het cijfermatige

financieel

verH..Noe,

