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S'EATA:
Zeer tot  onze spi j t  Ís in het iaarverslag abusievel l jk  vernel-C.
dat onze i ru ic i ige,  en nu af t redende voorzi- t ter ,  P.  Storm, s inds
1953 deel uitmaakt ., 'an het Bondsbestuur.
Echtcr,  één jaar na dc opr icht ing vsr i .  onze Bond, in 1947r op
16 november  1948 is  Po Storm ree  ds  benoemd.  ln  he t  Bondsbcs t ' r ' r - : .
en wel in de funktie van Penningmeester.

p o rfgcj i,.e s_-.o o*J,14gvo r s |-q. q.

1 ) 0p biad z:-jde 2 el: 9 , s1"tt"t 272 vcrcnigingen. Dit moet zijn 2*.

2) ïn de calans is Í : . ,a:1 de dcbe tz i - jde een beCrag van f  1,--  v ieg-
g,eval lcn,  achtcr r t  Inrrentai ' rs rr .

Het Bestuur.
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JAARVERSLAGNEDERLANDSE SASIGTBALL 3OlïD 1971 - 1972

INLEIDING

Het is gebruikelijk geword"en aaï! ons jaarverslag een algemene beschouwing vooraf
te laten gaan. De afsluiting van het achter ons liggend.e bond.sjaar is voor ons
op grond varr een aantal overwegingen aanleid.ing om aan deze algemene beschouwing
extra aand.acht te besteden. In d.e eerste plaats vaÍlwege d.e dynamische ontwikke-
IÍng van d.e sport, tengevolge waarvan d-ie sport d.e laatste jaren een sterk ver-
and.erde pfaats in onze maatschappij is gaan i.nnemen. De gebeurtenissen bij de
Olympische Spelen te Mtlnchen, d.ie nog vers in het geheugen liggen, hebben nog
eens duid.elijk gemaakt d.at cle sportl aIs een geÍntegreerd. d.eel van onze maat-
sohapflj, niet los is te maken van d.e politiek. Daarnaast is er het feit d.at met
d.it verslag een 25-jarig€ period.e varL onze bond. word.t afgesloten. Dit geeft aan-
leid.ing tot een kort overzícht van hetgeen in d.eze period.e tot stand. is gebracht.
Daarbij kunnen wij vaststellen d.at zeker niet a1 datgene bereikt is, wat werd. ge-
wenst. Toch is gezien de uiteraard. beperkte beschikbare mogelijkheden van hono-
raire bestuurs- en commissieleden, vold.oening wel gerechtvaard.igd. Wij willen
evenwel aangeven welke taken er ons inzÍens braak lÍggen, zonder hÍerbij de nÍeu-
hÍe groep bestuurd-ers die het komende seizoen zaT gae,n optred.en en d.it is een
dercie aanleid.ing, bepaald.e stand"punten enfof meningen te willen opd.ringen.

Ons eerste vertrekpunt nad.er preciserend, moet word.en vastgestelcl d.at thans d.e-
finitief afstand. gedaan d.ient te word.en van d-e opvatting d-at sport en politiek
geen relatie met el-kaar hebben. ne afschuwelijke gebcurtenissen tijd.ens d.e laat-
ste 0lympische Spelen te Mtlnchen zijn reed.s gememoreerd. Wij willen ons aansfui-
ten bij aI degenen óie hun afschuw hobben kenbaar gemaakt over d.e daar begane
wand.aden, waarvan uiteínd.eLijk ond.er and.ere 11 atleten en trainers uit IsraëI het
slachtoff er njn gerarorCen. Op d"at moment werden d.e leid.ers van d.e internationale
sport onontkoombaar geconfronteerd- met de politiek. Zij stonden voor een beslis-
sing waarbij niet alleen d"e bclangrijkheid. van de Spelen in d.e overwegingen moest
word.en betrokken, maar tcvens of belangrijke sportevenementen voortgezet, kunnen
word"en, indien coll-ega sportlieden aan een misd"aad. ten slachtoffer zíjn gevaIlen.
Bovend.ien de vraag of afzeggen van d.it soort evenementen naar aanleid.ing vaíI
d.ergelijke gebeurtenissen tot gevolg zaL hebben dat d"cze sportontmoetingen het
d,oelwit zullen blijven van d.crgeli.jke actíes. Of de grote financiëIe en organÍsa-
torische belangcn een zodanigc ro1 mogen en moeten spelen d.at bij d.e beslissing
d.e balans daard.oor d.oorslaat naar het besluit door tc gaan. Een beslissing ?Íaar-
op met name in ons land. heftige kritíek is uitgeoefend-, waarbij wel eens de
vraag mag worclen gesteld naar d.e achtergrond.en van deze kritiek, Reageert men
in Ïded.erland wcrkelijk altijd. zo in clergelijke situaties, of wordt hÍer ten aan-
zien van d.e sport een and.ere norm gehanteerd. d.an tcn opzíchte van and.er'e maat-
s chappelijlc ac tivi te i ten.

lfi,j staan bij d.eze zaken stil, omd.at med.e op grond d.aarvan zich wederom eens te
meer d.e conclusie opd.ringt d-at sportorganisaties d.e beschikking d.ienen te krij-
gen over bestuurd.ers d-ie Ín staat zijn cle gehele maatschappij in hun overwegingcn
mede te betrekken. Het is onze overtuiging dat hct onmogelijk is het besturen
van internationafe en natirrnale sportorganisaties ovcr te laten aa:: goed. willcn-
de en vaak uiterst beklrame honoraire bestuurd.ers, d.ie hel-aas d.e tijd. missen om
zich even intensief met d.e steeds ín omvang toenemend"e taken van d.e sport bezíg
te houd.en als de professionele bestuurder. In d.it opzicht d.elen wij dus duidelijk
niet d,e opvattingen d.ie de staatssccretaris Vorih.off van CRIvi, gelct zijn uitlatin-
gen, heeft. De professionele bestuurder kan ook op een veratrltwoord.er wijze d.e
sportbelangen vertegenwoordigen tegenovcr alle mogeS-ijke opvattingen d.ie gepropa-
geerd. word.en d.oor ministeries, plovinciale en plaatselijke overhed.en, politieke
partijen en andere organisatíes. DÍt inclÍen het gaat om het verkrÍjgen van acoomo-
d.aties en het vaststellen va^rr vergoed.ingen voor het gebruik ervan, om subsidië-
ring van topsport, breed.tesport en betaald.e sport, om l-.ad.ervorming of ind.ien er
een keuze gemaakt moet worden in verba.:rd met schaarse geldmidd.elen ten aanzien
va.n d.e prioriteit d.ie aan d.e sport moet wordcn gegeven. Voor al d.eze vraagstuk-
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ken, d.oor ons nog lang niet uitputtend weergegevcn, is het vereist d.at d.o sport-
organisaties beschildcen ovcr kwalitatj-ef iroog geschcolii kader, dat zich volledig
voor d.eze taken kan inzettcn en in sa,menwerking met cLe reed.s genoernd.e instanties
en organisaties kan werketl aan een evenwichtige opbourv vafl, onze maatschappij, met
daarin voor d.c sport d.ezelfde ka.nsen als voor welkc sooiaal culturele activiteit
d.an ook, ter bevordering veír ons welzijn.

Als tweed.e argument voor dczc uitvoerige inleid-ing hcbben wij aangevoerd. summier
te willen terugblikken op 2J Taar basketbal.l in ons land. ond.er d.e vanen van onze
bond. Mocht er te mjner tijd., hierop is ons al wel eens gewezen, ten gerieve van
d-e geschÍed.enis behoefte bestaan aan een strak chronologische boekstaving, d.arr
zou d.e bond.svergad.ering het ínitíatief kunnen nemen tot een special.e commissie
hiervoo:'. Wij willen volstaan met het aaJlgeven va,n enige punten, d.ic het ons in-
ziens waard. ájn op dit ogenblik te word.en vastgelegd.n ilet nu volgende rnoet der-
halve tegen d.e achtergrond. van onze zojuist genoemde cverlregingen word-en gezieno

Led.entaI

fn 1947 begonnen met d.e districten Amsterd.am, Haarl-em en Rottercla,rn met een to-
taal van 120 tearns, (iets mind-er d.an 1000 led-en), duurd.e het genrime tijd voordat
onze sport en d.aan:nee onze bond zich over Nederlatrcl ging verspreid.en. Uit ond.er-
staand.e cijfers blijkt duid.elijk dat onze grootste ledengroei pas van d.e Laatste
jaren d.ateert:

/r.23O leden p districtcn 203 verenigíngen
6.913 l-eden 13 distr icten 2C2 verenigingen

10.212 }eden 1{.  distr icten 245 verenigingen
15.676 1ed.en 1{ clistricten 272 verenigingen

In d.e eerste veertien jaren derhalve een leden'oiinst van 3.23C led.enrd.an evervier
jaar een winst van 2.11J leden, vervoLgens over vier jaar een winst van 3.299
Led.en, tenslotte over rle laatste drie jaar een winst van 5.464 led.en. Hierbij moet
word.en vermeld d.at in de laatste telling voor het eerst in cle geschiedenis van
onze bond. ook d.e 'welpen1ed.en (768) zijn begrepen. De conclusie l-ijkt gerechtvaar-
d.igd. dat d.e grceimogelijkhed.ên voor onze bond goed djn.
Per 1 julí 1!68 bed.roeg het gemiddeLde aa,ntaL leden per verr?oi#ng 38, terwi3l
dit aantal per 1 juli 1j'12 was gestegen tot ongevecr 16. 0p zich lijht dit ons
voor d.e structuur varr d-e boncl een belangrijke verbetering.

Aocommod.aties

nirect volgend. op d.e le.ientallen moet de verhe,rgencLe toena"'Ire van het aantal
sporthallen worden vermeld. I-iiteraard" is hier een duidelijke wisselwerking merk-
baar. Er komen, verdeeld. over. het ]rele land., steeds meer sporthallen, waarbij d.e
rand.stad. HoLlancl bepa,.ald in een cngtinstige positie vcrkeert ten opzichte van de
rest van het Land. Ook al zljn wij niet a.Itijd. even gpluklcig met cle plaats van de-
ze haLlen en evenmin met d.e maatvoering; r'astgesteld. moet worden d.at ons landt
na d"e Sportnota 1960, rrraarin werd. bepaaLd. d.at in Ned-erlzurd. 12) sporthallen nodig
waren, op 1 september 1964t tentoonstellingsgebor:wen inbegrepen, slechts kon be-
srhikken cver )1 sporthal-len, waêrvan 19 specifíeke. I{eden ten dage hrebben wij d.e
beschikking over rrlim 22) sporthallen, in kwalÍteit variërend van red.elijk tot
uitstekend., zodat van een vcoruitstrevend beleid. kan worden gesproken, dat in
vergelijking rnet het buitonland. d.e tcets d-er kritiek kan d.oorstaan, Dit wil niet
zeggen o.at wij nu tevred.en zijn. Integend.eel, er is een duid.elijke behoefte aan
meer sporthallen, waarbij rdj r^rÍlten blijven pleiten voor specifieke halLen voor d.e
d.iverse spcrten. len aanzien van d-e te betalen vergoedingen voor d.e huur van in-
d-oorsportaeconmod"aties bestaan nog steecls ernstige onrechtvaardig[ed.en. Dlt spe-
ciaal wanneer d"eze indooraccomnodaties in d.it opzicht nrorden vergeleken met and.e-
re sportaccommod.aties. Iliermee wiLlen wij niet pleiten voor een verhoging van de
accommod.atievergoed.ingen r.oor d.e and.ere sporten, maar voor meer begrip bij d.e

,  .  t  .  ^  ^ / Àl  J u l ] .  r y o l
1 juli 1 p6J
1 jul- i  1p6!
1 ju l i  1p ' l2
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autoriteiten voor de moeilijke positie vai] d.e ind.oorsportbond.en. Deze zijn toch aI
benadeeld door het accommodatiegebrek, waard.oor er mind-er verenigingsbind-ing is
en waard,oor er geen inkomsten zijn uit bijvoorbeeld. entrees en cantines. tfij ver-
heugen ons erover Ín vele commissies een bijdrage te hebben kunnen leveren aa,n d.e
realisering van hetgeen tot stand. is gebracht en zijn van mening d.at men anzer-
zijd.s moet blijven ijveren voor mecr accommod.aties.

Bond.sbure au, bon d.s or gan i sjrli-er_le rdgpe stutlr

Zoals reed.s eerder werd opgemerkt kan een nationale sportorganisatie en zeker
dén als d.e onze, die ond.erd.eel uifuraakt van een wereld.organisatie a1s d.e FÍBA
net zijn bijna 8O miljoen gcregistreerde aangesloten leden, niet zond.er een goed-
werkend. professioneel opgezet bond.sapparaat. He1aas zal een bureau met een be-
zetting aarrgepast aarr alle ej-sen en met alle mogelijkhed.en die men zich kan wen-
sen, voorlopig wcl een onvervuld.e wens blijven. ïr[j prijzen ons gelukkÍg reed.s
sind-s eind 1!61 er in geslaagd. te zijn aan d.e professionele verzwaring van het
bondsapparaat gestalte te hebben kunnen geven, al realiseren wij ons d"aarbij tege-
lijk d.at hiermee lang niet aL1e probl-ernen zijn opgelost. 0f en in hoeverre in d.e
nabije toekomst d.oor een f\:nctioneler aanpak en kwalíteitsverbetering meer kart
word.en gerealiseerd zal moeten word.en afgewacht. Evenzo het antwoord. op de vraag
of ons vold.oend.e mid.delen ter beschildcing zul]en blijven, om minstens op d.ezelfd.e
wijze, maar liever uitgebreid,er, aan ons bond.sbureau die taken op te kunnen d.ra-
gen d.ie gewenst lijken, waard.oor het d.e bestuursled-en mogelijk word.t zioh hoofd.za-
kelijk aan hun belangrijkste opd.racht te wijd.en, te weten hun beleid.svoorbereid.end.e
fi:nctÍe.

Het antwoord- op deze vraag Ís d.es te belangrijker omd.at aan het eind.e van d-it
bond,sjaar op d.e eerstvolgcnd.e jaarvergad.ering zes vail d.e zeven huid.ige bond.sbe-
stuursleden hun werkzaamheclen als bestuursl-id" zullen beëind.igen. Het betreft
voorzitter P.Storm, aanwezíg in het bestuur sinds 1)Jj aanvankelÍjk als penning-
meester en secretar is,  penningmeester elrs.R.Nou, sind-s 1962, vice*voorzi t ter d.r"
S.Roscbeek, sinds 1)62 ín het bestuur aanvankelijk a1s comrnissaris, competitie-
leid.er L.de Zwaan, sÉnd.s 1)6) en d-e oomrnissarissen J.Koper, sínds 1)J) en C.On-
rtrst, sind.s 1963. Van het huidige college blijft slechts d.e secretaresse Írevrr
H ., D. Oderwald.-Mul vooreen bes tuurs functi e bes chikbaar.

Het nieuwe bond.sbestuur mist d,e ervaring, d"ie d.oor d.e jaren heen worclt verkre-
gen. lÊj hebben evenwel d.e ovcrtuiging met een gerust hart d.e leiding te kunnen
overd.ragen aan d.egenen d.ie wij bereid. hebben gevond.en om in het nieuwe college
zitting te nemen. Daarbij is gestreefd. naar een inwerkperiod-e om het overnemen
van d.e bond.sleid.ing soepel te d.oen verlopen.
Sen voord.eel van d.e best.,rurswisseling is zond.er meer d"at êen groep niet trad.itie
gebonden bestuurciers zich over d.e vele problemen zaL ga,an buigen.
Hieruit moeten voor onze bond. belangrijke nieuwe impulsen kunnen voortkomen.

Internationaal contact

Met d.e FIBA en d.e interrrationale basketball-organisaties uit andere land.en is
steed.s een goed contact onclerhouden. Voor zover mogelijk waren wij aanwezig bij
congressen, technische stages en scheid.srechtersbijeenkomsten. Naast het ond,er-
houd.en van d.ezc contacten is er tevens naar gestreefd een bijd.rage te leveren in
het algemene werk van d.e f,rfBA. Mid.d"el.s onze voorzitter zijn wij sind.s 1!68 verte-
genwoord.igd in de wereldcommissie voor d-amesbasketball van d.e FIBA.

0p het technische vlak heeft onze scheid.srechterscommissie een goed.e verstand-
houd.ing met d.e technische commissie van d.e FïBA. Dit heeft med.e tot gevolg dat
onze internationale scheid.srechters een redelijk aantal uitnod.igingen ontvangen
voor iaternationale eveÍIementen. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze interrea-
tionale arbiters onze bond altijd. goed. hebben vertegenwoord.igd. Het betreft d"e
heren A.3rake11 C.voDishoeck, i { .v.Houten, P.Leegwater,  A.Renout en C.Onrust,  al-



-4 -

len thans nog actícf aLs internationaal scheid-srechter en hun voorgangers, vaJr'
wie wij in d.it vers1ag C.v.Laar niet onvermeld willen laten, De uitnod.iging aan
P.teegwater om als scheidsrechter op te treden bij dc Olympische Spelen bewijst
het niveau van onze internationale arbiters.

De wijze waarop onze bond. d-e laatste jaren een aantal internationale tournooÍen
heeft georganiseerd., heeft onze relatie tot d-e trfBA zeker geen kr.^raad. gedaan.
ïrrllj organiseerd.en achtereenvolgens een kwalificatietournooi r,'oor heren te Haar-
1em ( 1966), d.e Europese kar,rltioenschappen voor d.ames in Leeuwarden en Rotterd.arn
(1970) en het P:.d-0lympisch tournooi met de eindronde in Amsterdarn (1972).  Al
d.eze tournooien slaagden zowel in sport Íef  als organisator isch opzicht ui tste-
kend" en hebben in cle ITBA bÍj de d.eelnemende landen veel waard.ering geoogst. He-
laas hebben taj met d.eze tournooien ook de ervaring opgedaa.n d.at het in ons land
nog steed-s zeox moeilijk is topsportevenementen te organiseren, gezien d.e fina,n-
eiéIe consekwcnt ies,

Internationale successen, d.e moeíte van het vermeld.cn waard, zijn de vijfde plaats
bij de Europese Kanpioenschappen dames ín 1j66 te Cluj (Roemenie) en de gedeelde
vierd-e plaats van de heren bij het Pré-Olympisch torrrnooi te Amsterd.am.

De training van onze selectieploegen was bij d.e d.ames gedurend.e het belangrijkste
d.eel van cle achter ons liggende periode in handen vaÍr JrBtrgert, die d.it karwei
naast zijn normale d.agelljkse werkzaamhed.en kIaard"e.

Bij d.e heren werkten wij lange tijd. op d.ezclfd.e basis, waarbij d.e naam van drs. J.M.
Janbroers verrneld.ing verd.ient. In september 1966 waren wij zo gelukkig lange on-
d.erhandelingen ínzake het aarrtrekken va^n een fu11-time trainer err de financie-
ring d.aarvan te kunnen afrond.en. fn dezc maand. kwam E. Steuer uit Ts jeoho-Slowa-
kije naar Ned.erland. Helaas moest d.eze alom zeer gevraardeerd.e nationale oefen-
meester in maart ljlA z;jn iverkzaarnheden binnen onze bond. staken, omd.at d.e
Tsechnischc basketballorgarrisatie een langere werkperiod.e in ons 1and. niet wil-
c1e toestaa.n. Het duurde tot het begin van ljl1 voordat de d.oor zijn vertrek ont-
stane l.eemte hevred.igend kon worden opgevuld, Een nieuwe full-time oefenmeester
bloek riitmaal een onhaalbare zaak, od.och wÍj konCen ons gelukkig prijzen d.at d.e
Belg Ê.}{ol  bereid. bleek als natÍonaaI oefenmeester voor onze nat ionale heren
selectie te gaan optred.en. Ons sutces bij het Prd-Olympisch tournooi te Amster-
d"arn bewijst Molrs valsnanschap. Dat hij daarbij d.e wind. in de zcíIen heeft gehad.
doord.at med.e door de invoering van reclame en sponsoring het spelpeil in ons
land. een ger,relóigc ontwiklreling heeft d.oorgemaakt vcrmag aaíL onze -'roorgaand-e

conclusie geen afbreuk te d.oen.

Binnenland.se contacten

a. l '{inistcrie van Cultl;ur, _R-ccrcatie en Maats .

VooraL d-e l-aatstc tien jaar hebbon wíj, d"ank zij de toenemende bemoeienissen
van d.e overheid. met d.e sport, rrij veelvald.ig contact ond.erhoud.en met de verte-
genwoord.igers van d.it ministerie. De prettige wijze i{aarop dit steeds geschied.d,e
waard.eren wij zeer. Onzerzijd"s hebben wij d.aarbij steecls d.e nood.zaak van een duide-
lijk gcrichte r*ime ondersteu.:ring va.n d.e sport in het algemeen en daarbij d.an ook
van basketball in het bijzond.er bcnadrukt. De steun d.ie voor d.e sport wenselijk
is komt geenszins tot uitd.ruki<ing in d.e jaarlijkse rijksbegroting, d.ie naar onze
mening ín d.it opzicht beneden de maat blijft, gezien d.e plaa.ts clie wij d.e actieve
en passieve sportbeoefening in onze maer,tschappij mencn te moeten toekennen.

Het is gepast op d.eze plaats cnze víaaTd.ering uit te spreken voor het aantal
sporthallcn d.at tot heden r;erd. verwerkelljkt.

O:rd.anks d.e beperki-ng d,ie ';dj aanleggen bij d.e benaclering van het totale subsid.ie-
beleid. ten aanzíen van d.e sport, mogen wij constatercn dat cloor d.e subsid.iëring
d. ie vdj  mochten ontvangen, Ceze bedrocg in 1)68 f  4B.00Or- en in 1972 t  104.000r-
en steeg niet onaanzienli.jk, aan zaken als ons bondsblad, de opleid.ingen en d.e



instelling van een eigen bond"sbr.:.reau
ken, waaraan wij bepaald. niet zoud-en
uit de eigen midd.elen had.d.en moeten
zoud.en d.an onaanvaard.baar moeten ziin

een mate van aand.acht kon word.en geschon-
zijn toegekomen, ind.ien wij d"eze taken geheel
financieren. Orze reed.s hoge contributies
verhoogd..

b. Ned.erland.sclr Cl.trnpisch Conité

Met d.it comit6 hebben ',+ij voorna^rnelijk d.e contacten ond.erhoud.en, nood.zakelijk
voor d.e voorberei-d.ing va.n ons national.e herentearn op belangrÍjke internationale
evenementen. Het uiteind"eLijk oogmerk hierbÍj Ís geweest uitzending naar de 01ym-
pÍsche Spelen ín 1)12 te l,{tlnchen te realj-sereno Helaas is d.it ons niet gelukt.

Naast d.e vermel*ing van d.e steun die wij steecls van het IIOC hebben mogen ontvan-
gen, kan verrneld. worden d.at ons geluid in d.eze kring tot oen verand.ering van d.e
inzichten omtrent Ce eisen te stellen voor een uitzend.ing van teamgenoten naar
de Spelen heeft geleid.. Vrocaer was het zo d.at hi-ervoor rigoreus de eis werd.
gesteld. d.at men diend.e te behoren tot d-e beste acht van de wereld. Het NOC-be-
stuur is echter ontvankelijk gebleken voor ons axgument d.at met name bij d.e flIBA
1l) landen z;.jn a.angesloten, zod.at een kwalificatie bij d.e beste zestien van d.e
wereld. als een prestatie van 'nlereld::iveau moet worden beschouwd en uitzending
naar d.e Olyrnpischc Spelen rechtvaard.igt,

Eén van d.e pr.mten d.ie in d.e toekornst met het NOC en zcker ook met de IISF zal
moeten word.en bestudeerd, is de stand.puntbepaling tcn aanzíen vaíI d.e anateursta-
tus. Hoewel r^dj ons in d.czen steed.s hebben 6leconformeerrl" aan d.e richtlijnen d.ie
in d.it opzicht met name d-oor het NOC werd.en geha,:rteerd., heeft d,it in d.c praktÍjk
geleid tot schijnheiligfreid., zowel van bondszijd.e als van de kant van d.e betrok-
ken sportlieden. lríij hopcn clert d.e opvattingen van d.e nieuwe voorzitter van het
IOC zullen leid.en tot het aenbrengen van nijzigingen Ín de zo omstreden amateur-
status, d.ie het mogelijk z;ullen maken de topsport op een zodanige wijze te bege-
Ieiden, d.at haar beoefenarcn sport en maatschappelijke loopbaari ku.nnen ccnbinerer
zond.er d.aarbij tot verkl-aringcn te word.en verleid d.ie d.e werkelijkheid. geweld.
aandoen" Uiteraard ge1d.t d.itzelfd.e voor zeer vcle va,n d.e bet:'oklcen officials,
d-ie zich of afzijd.ig trachtcn te houd.en van deze ontwikkelingen, of er zich met
hand. en ta^nd tegen trachten te vcrzetten.
Niet onvermeld mag blíjven dat onze voorzítter in d"e pcriode 1964-1p68 deel uit-
maakte van het bestuur van het NOC,

c' Iled.erlandse Sport. Ieclejl.-,eli; ie "
Tï i*orrsnr l  z i i4 wi j  ook aangcsloten bi j  onze nat ionale spo:: tkoepel ,  de Neder-

landse Sport Fed.eratie. i"{ij trachten ons voordeel te cloen rnet d.e voorlichting d.ie
va.nuit d.e NSF gegeven wordt op het gebíed var: opleidingen, trainingen, accommo-
d.aties en d.ergelijke, &ngekeerd trachten r,rrij d.oor actieve d.eelnarne aan het werk
van d.e NSF een bijd.rage te leveren aan d.e meningsvorming van d.e gehele Ned.er-
landse sportwcreld,. Dit gebeurt zowel door contacten met de afd.eling Sportont-
wikkeling en Kad.ertrai-ning, d.e afd,eling Sportaccommori.aties cn d.e afd.eling voor-
f-ichting, als door d.eel te nemen aan het algemeen t^rerk van de NSï'.

ïn d.it verband kan genoemd- word.en het meewerken cn -d.enken bij het tot stand ko-
men van de Sportnota rJO, r.laarover d.oor de NSF in een viertal vergaderingen met
d.e aangcsloten bond.en van geclachten is gewisscld.. Ook d.enken wij a'an de realise-
ring vaa het natÍonale trainingscentrrrm Papendal , naarvoor wi.j inzake onze wen-
sen een uitvoerig rapport hebben samengesteld., Sincls cie totsta^rrdkoming wo::dt
Papend-al regelmatig d-oor ons gebruikt, hetgeen evenzeer geldt voor het op Pa-
pcnd.al gelegen kampeeroent:rum d.e Slenk, waar wij sínd.s 1i66 ne* veel succes onze
jeugdkarnpen orga"nisercn. lvïcdc d.oor onze bemoeingen ten aanzícn vafl dit kampeer-
centrum zijn d.aar duidelijke verbeteringen tot stand gckomen. Met na.nre d.e aan-
schaf ven een blaashal, te gebruiken bij slecht weer, is op ons verzoek gereali-
seerd..
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E6n van d.e bel-angrijkste zaken Cie d.e }'ïSF heeft bereikt is d.e verd.eling van de
totogelden. Zond.er ó.eze aanzienlijke bron van inkomsten, hierbij geld.t hetgeen
reed.s werd. geconstateerd. ten aanzt-en van het l'Íinisterie van CRill , zalt het onmo-
getijk zijn d-e vele taken van een natÍonale sportorganisatie naar behoren ten
uitvoer te leggen.
Van d.e grootte van d.eze steun geven d.c volgende cijfers een indruk (uitkering
NSF + NOC) 3

1962 f
1 a Á 1  r f

197 o rt

35.  OO0r-
61"60Ar-, aLsmed.c f 15.000r- voor de aanstel l íng van een oefenilêês-

ïer
95.000r-, waarbij inbegrepen een bedrag voor een nationale oefen-

meester
1 9 7 2  n 1 0 4 . 0 0 0 , -

ïn d.eze bed.ragen zijn tevens incidentele uitkeringen begrepen, die toegewezen
word.en indien men zich voor een belangrijk tourrrooi heeft gekwalifioeerd-, Ver-
klaart dit ged.eeltelijk d.e soms grote verschillsr in ultkering, eetl duidelijke
stijging met de jaren is hierin eveneens onmiskenbaar. De conclusie is duid.elijk,
het bond.swerk in zíjn huidige vorm is zonder d.eze uitkeringen onuitvoerbaar.

d. 9verige contacten met i-r!_s- .

Door de jaren heen zijn contacten onderhoud.en met d-e líeclerland.se Stud.enten-
sportstichting, d.e Cïl'{S en het Leo van d"er l(ar -onds. 0p verzoek van d.e CIMS
h/aren wij betrokken bij hct grote Europese Milítaire Sasketball- tournooi ín ljJQ
te Amsterd.am. Van de nrogelijkhed.en dic het Leo van d.e Kar Fonds aan topsporters
heeft gebod.en en bíed.t om mcer crvaring op te doen cloor het volgen van stages,
trainingen en d.ergelijke in het br-ritenland, is d.oor ons vele malen gebzrrik ge-
maakt. Hoewel het in principc za z,otr rnoeten zijn dat d.c topsporter mid.d.els zijn
bond. zodanig word-t begeleid. clat hij tot optimale rcsultaten komt, blijkt d.it
voorhand.s, enerzijd.s d.oor hct ontbreken van d.e hiervoor benodlgde middelen, an-
derzijd.s docr gebrek aan tijd- cn deskundigheid., rrnmogelijk. Vand.aar het belang
van d.e door het Leo van d.er Kar Fond.s geboden nrogelijkheid..

e. Contaot en me t p ers, . -rqd_j._o_-9n_!e ]_q]ll s :Le.

Meten wij d.eze contacten af naar d.o grootte van onze organísatie dan kan zon-
d.er voorbehoud gesteld. word.en d.at wij ons bij de schríjvende pers een goede plaats
in d.e berichtgeving hebben líeten te verwerven. Enerzijd-s is d.it uiteraard een
gevolg van d.e dynarniek van basketballl, d-at d.e massa aarispreekt, zekey ook via
d"e televisie, anderzijd.s kan en moet dit cok worden toegcschreven aan het feit
dat vele va.n onze 1ed"en, a1s rrolledig of part-time medewerke:' bij d.it medium,
ervoor gezorgd hebben clat aan onze sport ruime aand.acht is geschonken. lfij be-
treuren da"n ock d.at in die geva11en, waarbij wij bijzond.er geinteresseerd. waren in
een grote publiciteit met nane vaii d.e zijde van d.e televisie, men het groten-
d.eel"s heeft laten afweten,
Speciaal denken wij hierbij aan de Er:ropese (arnpioenschappen d.ames ín ljlO en het
Pré-Oly:-,rpisch Tournooi in 1972, Dit heeft heLaas een sterk negatief stempeL ge-
drukt op de finaliciële resuitaten van d-ezc sportief en orga:risatorisch zo uit-
stekend. verlopend.e evenementen. Ernstige kritiek hebben wij dan ook op de NOS.
hllj zijn van mening d-at d.ezc instantíe bij haar beleid. op Clverse punten niet d.ie
openheid betracht, d.ie zij haar rned-ewerke:'s in een aantaL sectoren we1 van ande-
ren laat eisen.

Rest ons nog het feit dat op d.e eerstvolgend"e jaarver5ladering de wacht in de
bond d.oor een vrijwel geheel nieuw bestuur zal word-en overgenomen. Wij weten aan
dit bestuur een organisatie over te dragen d.ie zijn vaste plaats in het Ned.er-
land.se zowel a1s in het intervrationale sportleven heeft vervíorven. Iiopelijk zal
d-eze organisatie brj d.e ovcrd.racht ook op een gezond,e financiêle basis steunen.
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Op het moment d.at d:lt word.t geschreven z4n d.e d.efinitieve resultaten van het
Pré-Olympisch tournooi nog onvold.oenrie bekend.. Bovenclien levert d.e fina,r:cíële
afwikkeling van d.e Etrropese Kampioenschappen Darnes ons onverwacht problemen op,
die tot ernstige financiele gevolgen aanleid.ing lcnnen geven. Het is duid.elijk
d.at dit bestuur, nadat het d"oor het organiseren van enige grote internationale
tourr:ooien onze sport nad.rukkelÍjk in ce algemene aarrclacht heeft willen plaat-
sen, het zich tot een eer rekent er a1les aan te doen om ook d-e finanoi-ële af-
werking tot een zod.a.nige oplossing te brengen, d.at niet met een negatief saIdo,
niet op d.e nuIlijn, maar rnet een duÍd.elijk positief kapitaal kan worden begonnen
aan d.e volgend.e period.e. I'lij rr;i11en op zijn minst het gevormde vermogen, ín 1)6Q
f 3.000r-,  in i966 f  220aoor-,  ín 1) la f  37.000r- gehandhaafd" zien,

De taken d.ie het nieuwe bestuur wachten zijn immers niet gering, Met een surnrnie-
re opsomming va.n d.eze taken wilIen wij geenszins een prioriteitenschema suggere-
ren, d.aarvoor is d.eze opsomming te vrÍllekeurig en mogelijk zelfs te onvolled.ig,
wij willen echter een ind.rul< geven van d.e omvangrijke werkzaanheden waarmee het
bond.sbestuur en zijn commissies zullen worden geconfronteerd..

Door d.e ontwikkeling van d-e laatste jaren is cle bond. a1s het ware uit zijn jasje
gegroeÍd" Weliswaar ajn voor deel-problematieken zoals bijvoorbeeLd, d.e reclame
en sponsoring goed.e regelingen gecreëerd", maar d.e totale reglementering binnen
onze bond- heeft zeker geen gelijke tred gehoud.en met d.e ontr,rrikkelingen op andere
gebieden. i{ierbij aansluÍtend kan gesteld worden dat een totale d.oorlio}rting van
d.e bond.sstrmctrm en d.e bonCsorganisatie bepaald. geen luxe zal blijken te zijn.

l{aast deze zaken blijven d.e heCend.aagse problemen van de sportwereld. natuurlijk
ook d.e aand.acht vragen varr het bestuur. Hiermee bedoelen wij bijvoorbeeld. cle com-
petitie-opzet, topsportprobl-emen, zoals buitenland.sc spelers en d.e amateursta-
tus, d.e reoreatiesport en d.e kad.eropleid.ingen. lfij vrezen d.at ook cnze opvolgers
zrch, als zij zich over mogelijke oplossingen voor al tl it soort zd<en buigon,
speciaal d.oor het kad-er tekort geremd. zulfen word.eno Wat d.at betreft staat d.e
totale sportwereld waarschijnlijk voor zeer belangrijke beslissi-ngen. Er zal toch
een oplossing moeten komen ter ondervanging van d.e duÍd.elijk afnemend.e animo om
als liefhebberij bepaalde taken op zich te nemen. Daarbij komt d.at op grond van
and.ere overwegingen wij ín onze bond. waarschijnlijk thans op een punt zijn aange-
komen d.at bepaalde zogenaamcle dubbelfuncties als ongewenst worden ervat'en. &t
nu hebben wij nog niet gcsprokcn over d.e r"renselijkheid. speltechnisch op het in-
ternationale vlak tooh minstens de op dit moment bereikte aansluiting te bewa-
ren,

Het za1 d.e aand.achtige lezer Cuidelijk zi.jn d.at i^rij onze opvolgers sterkte en wÍjs-
heid. toewensen, waarbij wij ctuidelijk willen stelLen d.at wij terugkijkend op ons
werk d.at met genoegen kururen d.oen, niet in de laatste plaats omdat het toch aI-
tijd. weer mogelijk bleek op allerlei niveau medewerkers te vinden, d.ie bereid. wa-
ren met ons hun schoud.ers ond.er het te verrichten werk te zetten. Aa.n het eind.e
varr cleze j-nlciding liikt het ons juist om hen allen te bedanken. Med.e door hun
inzet is rnogelijk geword.en ivat tot hed.en is bereikt.

Het Bestuur.
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De ledenaanwas in het verslagjaar stemt tot tcvred.enheid. fn maart 1972 kon
het 15.000ste 1id. word-en -geregistreerd-. Het groei-percentage ten opzichte van
vorig jaar bed.rgeg 23r 6 í/c, wa;,;rmee het eertijd.s gestelde doel van een leden-
toename van 10 /o ruimsciroots werd. gehaald.. 'triel 

nioet word-en rekening gehoud.en
met het feit, d.at in het voorbije bond.s jaar voor liet eerst d.e r'telpen werd.en
meegeteldo

Uit ond.erstaande tabcl valt te lezen, d-at het d"istrikt Ussefstreek we1 een
bijzond.ere spectaculaire groei d"cormaakte, n.1. van 9512 /r. Dístrikt Twente,
d.at verled,en jaar nog met een negatief groeisald.o worsteld.e is d.e moeiUjkhe-
d,en kennelj.lk te boven gekomen gezien d.e líefst 54 d/" teaenwinst. Ook het d.is=
trikt Friesla"nd. Icont záer goed. uit de bus, getuige een Led.entoename van 45t4"
Distrikt Limburg zag zljn ied.enbestand" met 4411 "/" stijgen, hetgeen eveneens tot
tevredenheid mlá stómmen" Brabant met 33 rB fr-, Groningen net, 2611 /" * Gelder-
Iarrd. met 2414 "/" blevcn ruim boven het streef-percentage.
Ons grootste d.istrilct, Amsterd.arn, boekte net 126 nieuwe fed.en in absolute cij-
fers een d.uid.elijk record.o Het groei-percentage rras hier 2Jrl /o.

Het d.istrikt len Haag bleef met een stijging van 4) f" ruim aan de goede kant,
Wat mind.er spectaculair groeÍd.en d.e distriktcn llaa,rlem ( 17 r7 %), Rotterdam
( l l r 9  í , )  e n  z c e l a n d  ( 1 0 , 3  f ) ,
Slechts twce d.istrilcten bleven ond.er het gestclde streefgroei-percentage. Dit
waren d.istrikt Utrecht met 9 ,4 /o en d.istriict lloord-Ho1land-Noord., d.at met
1 t3 / ,  groei weL zeer schri l  afsteekt tegen d.e rest.

Het achterblijven van d.istrikt Utrecht is zonCcr meer te wijten aan het gebrek
aan zalerr-aocommoCatie, waard.oor in ]ret vcrslagjaar zelfs een teanstop werd.
Íngesteld.. 1[oord.-Iiolland.-Noord-, 6én van onze oud.ste Cistrikten, kan zich, ge-
zien d.e geografischc ligglrgr nog moeilijk uitbroid.en.

EVenai-s in het vorigc verslagjaar wil het bond.sbestuur het niet nalaten aLs
haar mening uit te sprcken, dat vooral in d-o buitengewesten nog heel wat on-
geregistreerd.e basketballers aktief zijn. Het cloet aL met al wat vreernd. aan
víaruleer distríktsbcstuurders in d.agblad.-Íntcrvieuws bijna het dubbele aantal
Ied.etr zeggen te hebben, dan aa.n d"e bond. worclt opgegeven"
Gezien d.e ervaringcn in het vcrled.en gaat het net wat te ver d.it alleen als
flwishfull thinkingti te beschouwen.

Het is varr het grootste belang d.at zoveeL mogelijk leden word.en geregistreerdn
d.aar het aanzicn vaíI cen bond. voor een bcla,ngri;k d.eel word.t bepaald. d,oor zijn
grootte. Bovend.ien bei;ekenen meer led-en, d.at cle financiëIe armslag van d.e bond.
toeneemt.

Ond.ermeer d.oor het flinlc toenernen van het aarrlal sporthallen ziet het bond.s-
bestuur d.e groei varl onze bond. met vertrouvJcn tcgcmoet" Het is zaal< d.at het
verschi jnsel vanr?sporthal zonder basketbai lc lubrf ,  wat zich vooral  in d.e pro-
vincie nog al eens voord.oet, snel vord.wijnt, Voor cLe d.istriktsbesturen ligt
hier nog een belangrijlce taak.
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-gpg]g- Seqloren fujgsg, U-elasn Totae,I

3?81 (3055
367( 254
671( 539

1632(1324
912( 724

1566(1 ] .3a
n6( 166
726(  717

14o1(1046
1587(1394
BBt (  573

4nÊ .Á (  oÁq
l v ) v \  / v /

411(  211
40r( 367

44( 19

12.684
15.676

hetgeen als

AantaI
ver.

275
272- t  -

een verheu-

? n

J U

Amsterdam
Friesland.
Geld"erland.
I s-Gravenhage
Groningen
Ilaarlem
T  , i  * L . . r ^
! I r r r u 4 r  ó

I{rd.-Ho11,-1[.
Oost-Srabant
Rotterd.am
Twente
Utrecht
iJsselstreel<
Zeeland.
A1g. led.en

TotaaL :

Amsterd.am
Friesla.nd.
Geld.erland.
Grcningen
Den Haag
Iiaarlem
T  i  * L . . * ^
! À r l l u q r  ó

l ' lrd-Ho11. -id.
Oost-Brabemt
Rotterd.an
Twentc
Utrecht
Usselstreek
Zceland.
À1-g, l ed.en

1237(1086
159( 71
210(  139. ^ -  |o9r\ Il')4
486(  338
f i1( 575

43( 15
261( 31o
669( /$o
650( 617
3o2( 24€,
469( 4íB
135(  76
194( 161

7137 ,c)86
8269 6141 768

juni 1971 461
lwti 1jl2 498

1964-1965
1965-1966
1966-1967
1957-196E
1g6B-1969
1969-197o
197 0-197 1
1971-1972

56(57
11(11
16(12
29Q9
17Qo
21(22
1o(  g
12(13
27Q4
27 Q6
17(14
17  (9
10(  9
r é \  r v

,20

Q n
\ J I

iu
U

t2u

I

2066(18?1 )
198( 174)
"  ^ ^ /  - - r \
1 + 5 \  5 ( j  )
8?6( ?B?)
405( 360)
Bo1(  ?o?)
174( 139)
345( 386)
691(  5$)
a \ / É /  á ^ ? \o o í t  ( é ) )
3?9(  31  1  )
562( 4r3)
a n n f  a  a n \
4 í u \  t é u J

192(  1BB)

114o0
10(  9
17Q7
,o(43
2ai26
41G8
19?2
é + \ 1  |
r r /  a r ,

37 $2
34(16
ê ) \ 5 4
6(15

18(  1B
44?9

41
J I

37
J O

37
40

,/t A++

r)J

o4

Á A

Ic verhoud.ing senicrcn jurioren is wederom verbetcrd.t
gend. versclrijnsel moet word.en ervaren.

{à1óh

4735
4Yaé
556a
6228
6398
7 137
A 7 Á 7
v l v l

2729
2772
2892
3075
3709
4234
cnÊÁ

6909 ( inc l .  we lpen
5 f")

LD$IBESTÁNI PER 3C J'iJltrÏ' EVH'I JAEEf mi
GH',trDlu,DE JAASLIJKSE GROEI 1962 - 1972
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,o2,

624
í q n

487
219
1.oí.

7',7 A
J t a

,:t

1964 t c tAÁ

""1 Á q

270
5 1 4

456
699
127
682
411
598
614
6+q

o t

pfr
2613
268
314
) t Y
645
828
BZ

670
593
9É, /

704
711

131
13

1970

)a2 \

217
3go

849
1259
144
A { \

831
1165

5qË,

901
151
297
27

2241
189

4()(]
415

)3Ó
J t l

A 1 À

,4 00- / /
t \ a- r / /

q 7
J I

1972

3?81 3 ,?
367 Br7
671  1614
912 1213

1632 1B,o
1566 9,6
236 416
726 4r1

1401 2Ar4
1587 1419
681  B ,g

1a56 17 13
411 28  tA
4O5 2Or7
M
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VerenieinEsErcott c

zoals uit tabel I val-t af te \ezen víaïen eT aa/I het einde van het versla6iaar

J verenigingen minCcr dan aan het begin'

De stijging voor -wat beireft liet aar,táf vcrenigingen vê'11 het jaar êrvoor r'lr

33 heeft  z ich dus nict  voortgezet '

fusies heeft het aanta] vercnlgingen beperkt gehoud'en' 0p

gceix ongezond. verschijnsel , cen vereÍriging rnet een flink aan-

nu cenÍnaal rneer zekcrÈed.en d.an rflct een gering a'anta]-'

ilet gemid.d.eld.e aantal led-en per vereniging beclroeg in iret

d.it is aanrncrkelij l.c bctcr dan het ;aar Ërvóot (4511).

waarbij natuurlijk wcl moet worden bed.aclrt d.at het bijtellcn

tÍg op d.it cijfer hecft gcweri"t'

Haarlcm heeft hct grootste aantal lcd'cn per vcrcniging' " '1".-7lf 
'

Een gemid.delde van boven de zestig_leden hcbben Ámiterdam (67 r5), Utrecht

(Oz,ï) en Noord-Hol-1a^nd"-Idoord-. (q9,5)'  ,  ,  --
Boven de 50 i iss ; - ; ; ï " "á*- - tàó i , -á 'o" insen (53, i ) ,  .D:* ,H" '9  

( !6 '3) r  oost -

n"ài*t 
-t  

iT rej '".n Twcnte ( l f  ,y). 
' íoot 

de óvcrige d.istr icten is d-it  ci j f  er:

Geld.er land 41g,  iJssc ls t : :cek ' t114t  Zeela. td-  33rá,  Fr ies land 33r4 en L imburg

Z J  1 b .

!c 20 grc,otste vercnigingen van d'e laatste vier iaar Ïíaren :

J26g49p
A.1,ï, v. J,
Landlust't',lilskracirt

B .0 .3 ,
H o  A .  V o

I{crly
De Cangeroes
Bona Stars
Flamingo I s
Rcwio
Jugglers
ntd" Zuid
Bluc Staxs
iíhite Stars
i 1  F n

ï 1  1 r  Ï i

F.À"c ,
Ccier i tas '6)
Juventus
Rcd Stars

Recap i tu la t i e  4^ r .
-z-5

Amsterdam 2082
Ov.hiest Ned. 2034
Ov.Distr ioten 1195

Totaal ld.3"B. 5312 6325 7763 9013 11014

Een flink aantal
zidn zeLf is d.Ít
tal led"en geeft

1968-J96a

A,M.V.J.  234
B.O.B.  163
Land.lust 1lr4
i'Íilskracht' 141
1I .  A.V.  130
Herly 126
BIue Stars
D. E. Io
Ce ler i tas  t65

u.vov ,
Sona Stars
i ' t ' l  :mi ncrn I s

Jugglers
'lnihite Stars
Slotermecr
Agon
The Wolves
F , A . C .
Rtd.. Zuid
A m n  r ( t r .

ó a  l a v c  v )

[otaal z

Genidd.eld.e :
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64 1966- .w9 w
nt+t Ug+ 2613 2925
2485 3081 3711 4899
15gi 2188 2689 32Bo

,l/
"lh
t:

3r7
1 2 t ,
16,O

1115

verslagjaaY 57 $t

van de welPen guns-

227
t t l

162
1 q n

136
128
124
t z 5

121

116

114
112
111

1Ag

106
í n E

2575

128

12 '

124
122

118
11t ' r
111
1A8
1 n q

101
GO

q q

- *

125



4 4

1q7o-19{jj-

A" Irl. Vo J,
Racing-Agon
llilskracht
Land.lust
D.E.D.
H . A . V .
Bona Stars
Fiat Stars
F ' A . C n
Rtd. Zuid
Red. Stars
Ola Stars

Sc-Hoogvliet
Ákrides
Ëcercitia
D . Á .  S ,
Jugglers
iIiV Daggers
The 'rJol-vcs

Totaal i

Gemid.d elo.e :

1911_1912
Raciiig-Agon 259
À,I . I"V.J" 2!r2
Fiat Stars 226
llnsteh'cen 21O
Leurcllust 197
Llilslcrach+, 196
Bon;', Stars 165
Transol-RZ 160
:bcercitia 151
.AJcricles 15O
Frisol  R 146
SC i{oogv}iet 144
H.A.V"  143
Jugglcrs 143
Zaaada:irl 141
Haarlern Card, 14O
llhite Stars 14O
Jumpers 138
Ol-a 9iti:rs 137
The lv'olves 134

246
4 ' 7  Ar l u

14q

156
160
i ) l
,l Íi?

l4 .o

1M
t  t l l

139
t J t

136
l ) é

t J  I

124
t z l

114
111
a 4 ^

2916

14i

J301

168
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SONDSBESflruR

Per 1 juli 1!J1 werd ]ret Sonclsbestuur gevormC- d.oor ;

P. Storm Amsterdam Voorzitter
Mevr. H. l. 0d.erwald-1.Íu-1 Amsterd.am Secretaresse
nrs R. Noé Rijsw:jk Penningmeester
nr 3. Rosebeek Zwolle Vice-Voorzíiter
J. Koper Amsterdam CornmÍssaris
C. Onrrrst Diemen Commissaris
A. de Zwa,an Haarl-em Commissaris

ïn het verslagjaar vond. geen rrdjziging plaats in de samenstelling van het Bond.s-
begtuur.

Evenals in voorgaand.e jaren bracht d"e taakverd.eling binnen het Bond.sbestuur met
zieh mee dat de voorzitter zich naast zíjn taak d.ie zíjn functie met zich brengt
bezíg hield. met d.e internationaLe betrekkingen, ter-tíij l hij verd.er wed.erom op-
trad. als kontaktman bij het Nederlands Olympisch Comitó.
De bureau-begeleiil ing behoond.e onrler meer tot de taak van de secretaresse.

De vioe-vocrzitter hield zich intensief bezig mct het scheidsrechters- en op-
leid.ingswezeÍi.
De heer Onrr:st bestecd"de aand.acht aan d.e ledenadrnrnistratie.
De heer De Zwaan fungeerd.e eils secretaris van de Íleclstrijd.corn"nissier waarbij hij
tevens als competitieleid.er optrad..
Fvenals vorigc jaren zorgd.e de heer i{oper voor }ret materiaal en leid.d.e h$ de
Propagandacommissie.

Voorzitter P. Storml J. Koper en C. Onrust lraren verantwoord.elijk voor de orga-
nisatie van het Pr.!- Olympisch Tourt^ooi.

De wetenschap clat in. hct Bond.sjaar 1972/1)lJ ltei, gr.ootste gecleeJ.te vaa het
Bond.sbestuur zou aftred"en betekend.e voor het zittende coLl-ege d.at aan de opvol-
ging bijzonder veel aandacl:t moest worden besteed-.
Diverse malen werd. hierotrer met ciistriktsvertegcnuoordigers gecorrespondeerd en
gesproken.

Hoewel a1Le pogíngcn niet riirekt tot sueces leicld.en, meent het Bond.sbestuur
uiteind.elijk tot een bevred.igend"e oplossing van het probleem te zijn gekoment
waard.oor d.e bestuurscontínuiteit kan wordcn gewaarborgd.

Pré-Olrrrnpisc\ Tgul:noo i

Het Fré-0lyrnpisch Tournooi heeft in het verslagjaar, zcals U ook el,lers kunt
lezen een belangrrjk d-eeI van de arbcid.skracht, zoweL in het honoraire als in
het professionele rrLak, opgc'óist.

Een ied"er za1 beseffen, clat voor een d.ergelijk gigantisch tournooi, waaraan 1J
ploegen deel,narnen, veel kaclcr moes-b r'lorclen ingezet, Veel d"ank zijn we verschul-
d.igd. aan de tallozen, vaír programma-verkoopster tot lid. van het organisatie-
comit6. Ontelbare uren rz'ije tijd. zijn d.oor iren aan het evenement besteed. Door
hun inzet kunnen we tenrgzien op een zoi,sel- sportief als organisatorisch voor-
treffelijk geslaagd. toumooio

De ad.jrrnct secretaris generaal van d-e FIBA d.ie a1s hoogste basketbaLl instantie
het Pré-0lynipisch TournooÍ in ons land. bijwoond.e, sprak tijd.ens d.e jaarlijkse FIBA
vergad.ering te Cavtat in Joegoslavië, d.ie eind" mei werd gehouden, zijn traa::dering
uit voor d.e wijze waa^rop onze bond. het evenernent hacl georganiseexdr

De vergad.ering ond.erstreepte zijn woorden met applaus"

De verschj-llend.e organisatie-comitdts waren als volgt samengesteld. I
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Centraal Or"ga,nisatie Cornité :

Voorzi t ter :  P. Stolm
Secr-esse :  I ievr" hl .  Jansen-S1isser
Led.en : Ilevz'. lL Do 0d.errvald.-Mul

Pe vaÍI d.en Boom
C. Onrust
J.  I {oper

FinaLle Ronde Ansterdam :

Voorzi t ter 3
Secre-baris 3
Penningmeester :
Leden g

C. Onnrst
P" van den Boom
A. d.e Zwaan
H.A. iríithaar
C.J"IuI. Spaltman

O. "truo Teerns
Mej .  M.J .  I l i es ten
J, Uleines
J. Cramer
J.H. Eekhof
P"D.Jo Hel l ings
Ao Jans
Co Onrr:st
3,R. van Stempvoort

G. Janssen
Mevr. Ao Srishout-

ivlost erd.
F" Franserr
K, Holtrcp
C.  de  Jong

Vooryond.e Haarlem

Voorzi t ter 3
Vice-voorzítler :
Secretar is-

penningmeester :
Led-en 3

Voomond.e Arnhem

Voorzi t ter 3
Secretar is :
Penningmeester :
Led.en i

,.". Dikland.
H" Fbemouw
E, Hendriks
M.J. Huisrnan
W.H"P" Vonk
Ao va,n det ZaIm
G"H.J"  Kooter

Voorronde Groningen

Voorzi t ter !
Secretaresse 3
PennÍnEpneester :
Leden :

KOIITAKTM{ MET DE

C. Vooga
Jo de Kruyf

A. d.e Zwaan
Á. trhnmelkamp
J. G:'oon
J. Kort
J" Massaro
Co Onrust
J .  V i s s e r

DISTRICTHV

ïn het verslagjaar werd. eenmaal met d.e voorzitters van d.e distrÍcten vergaderd.
en we1 op ! oktober 1j'11" Een schrijven vafi. het bond.sbestuur aan d.e d"istricten
waarin agend.apunten voor ecn volgend.e voorzittersvergaderÍng werd.en gevraagd,
had. niet tot resuftaat clat een vergaderÍng bijeen moest word.en geroepen.

Het kontakt met een aantal d.istrikten die betrokkcn waren bij d.e organÍsatie van
een voorrond.e in het Pré-Ol3mpisch Tournooi was ais gevolg hiervan zeer inten-
s ie f .

De directeur wooncLe cliverse d.istrictsvergaderingen bij, hetgeen uit het oogpunt
varr verbetering van het kontakt tussen het bondsbestuur en d.e d.istricten hljzor'-
d-er nuttig mag worden genoend-.

SONDSCOMT'IISSÏES

De minibasketball comnissie kwam niet van d"e grond, Tïjdens een d.oor d.eze commis-
sie gehouclen vergad.erÍng bleek d.at men cle taak zelf niet zo duidelÍjk ziet. Dit
komt d.oordat in het verslagjaar eigenlijk pas goed- itr d.e districten met rnini-
basketball werd begonnen, Pas warineer er sprake gaat worden va;n land.elijke acti-
viteíten meent men goed te kunnen gaan functioneren.

De propaga":rcla.commissÍe kwam niet geheel uit d-e verf. WaarschÍjnlijk is d.e oorzaak
gelegen i-n d.e struktuur van anze boncl, waarvcor een zel-fstand.ig opererend.e pro-
pagandacommissie niet voldoend.e rn.rÍmte is,
Een oplossing zou kunnen zijn d.e conmissie zelfstand.ig over een bepaald budget
te laten beschikken, waarbij d.e deskundigheid van de commissie wel gewaarborgd.
zou díenen te zijno

Voomond.e Heerlen

Voorzi t ter
Secretaresse

Leden
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Zotgen baarde d.e sameristelling van d.e reglementscommissie waarin slechts een
beperkt aantal led.en aktief was, wat in diverse gevallen tot vertragingen leid-
d.eo Een goed.e reglernentscommissie is voor een bond. uiterst belangrijk. Het
bond.sbestuur heeft voor het hornende jaar voor wat betreft d.e samenstelling en d.e
aktÍviteiten van cle reglernentscommissie goed.e veniachtingen.

De materiaalcommj.ssie die slechts uit een lid. bestaat, li jkt zíc}' zelf te hebben
overleefd.. Het bond.sbestuur meont d.at de aktiviteíten die in het verleden door
d.e rnateriaalcomnissie werd.en vemicht in Ce toekomst beter d.oor het bond.sbureau
kr:nnen i;ord.en geregeld..

De Straf- en Geschillen Cornmissie, alsrced.e d"e Commissie van Seroep had.d.en het
gezien het grote aantaL zaken d.at aanha^ngig werd gemaakt niet gernakkelijk. Het
stemt tot vold.oenÍng dat toch steeds binnen red"elijke termijn d.e werkzaamheclen
kond.en word.en afgerond..

Xe protestcommissie ha,d het d.rukker clan voorgaand"e jaren, maar i.,artd.elde d.e za-
ken vlot af"

De wed.strijdcommissie verzette veel werk en verrichtte iraar taak tot een ied.ers
tevred.entieid. Voorai de ínze* van de competitieleícler de heer De Zwaant vet-
d.iend.e waard.ering.

De scheid.srechters- en opleid.ingscommissies waren bjzond.er aktief en het werk
d.at uít hand.en kwam was bijzond.er goed varr kwaliteit.

De med.ische commissie behoefde weinig in aktie te komen, terwijl zoals steeds
d-e laatste jaren de techníscire commissie niet fungeerde.

De redactiecommissie verzorgtle Ín het verslagjaar cnlcele zeer goede nummers,
waarbij d.e eindredacteur d-e heer Smeets zich bijzonaer ond.erscheid.de,

Tot slot kan nog worden opgemerkt d.at het vaor onze bond verheugend. is dat nog
zoveel leden zich pr.o d.eo in Ce verschillend.e comníssies willen inzetten. Zon-
der d.it soort funotionaríssen zou het niet mogelijk zijn d.e bond. te laten d,raai-
l 9 l l .

BOIIDSBUREAU

De personeelsbezetting va:r het bon,lsburea.u wijzigd.e cloorclat mevrouw W, Jansen-
Slisser en mevrouw R. Denelcarnp-van der Lugt (part-tim':) onze dj-enst verlieten.

De pogingen om een secretaresse voor het bond.sbrrreau aan te trekken sLaa$den
niet, zodat deze functie aan het eind va:: het verslagjaar nog vakant was"
Geluldcig kon mevrouw C. Ilend.riks-Winter in januari aLs administratieve kracht
worclen aangetroldcen, terwijl rnevrour^t G. IrÍink-Dryf - geen onbekend.e in onze bond. -
in april víeer, zij het als part-tirner, in onze d.ienst kwamo

De bezettíng rysn hct bond.sbureau op 30 juni 1972 was P" van d.en 3oom, cli-recteurt
mejuffrouw I. Gouwswaard, mevrouw C. Henrlriks-Winter cr1 mevrouw G, líink-Duyf.

LEgilrArMïNISTRAIIE

Voor de tweecle maal vond cle ledena&ninistreutie br:iten het bureau plaats. De
verwerking verliep steeds vlot en stagnaties hebben zich niet voorged.aan.
De contróIe op de speelgerechtigdireid. voor de land.elijke klassen bracht geen
overtred.ingen aan het licht.
De wijziging van de led.enadninistratie met het doel dc oontrOle op de keurings-
bewijzen te vergemakkelijken en het aantal boetes te vermindr.eren, had niet het
gewenste gevolg"
Het aantal ongekeurd. spelende leden was, evenals in voorgaand-e jaren, weex
schrikbarend. hoog"
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BONDSVERGAXEFTNGn[

De J.A,V. vond. plaats op 20 november in Utrecht. De lange agenda had. tot gevoLg
dat eerst laat in d.e midd.ag d-e vergaci.ering kon wordcn gesloten. Veel afgevaar-
digd.en had.d.en toen d.e thuisreis reeCs aêsrvasrfl, hetgcen een teleurstellend ver-
schijnsel mag word.en genoemd..

Het Pr6-013rmpisch Tournooi en vooral d.e financiële risicots d.ie werd.en gelopen.
vormd.en een belangrijk d.eel van d.e besprekingen.
Ook d.e bohandeling van het inged.iencle reglement traLners/coaches d"eed. veel stof
opwaaien. Het uiteind.eLijk niet aannemen ervan d.oor de vergad.ering !Ías voor d.e
B. C. 0o bij zonder tel-eurstellerrd,.
Natuurlijk werd. ook ruime aand.acht besteed. aan d.e opvolging van het zittend.e
bondsbestuur, \rraaTvarr d.e mecrderheid het laatste bestuursjaar inging.

MïIïISTryIE VÀt{ CJLTII-IIR, EEOBEAIIE H\i MAATSCHAI'PEI,I.ry! j€aK

De betrekkingen met vcrtegenr.,rcord.igers van het Ministeríe van Cultuur, Recrea-
tie en Maa,tschappelijk l",Ierl< waren zoals steed.s bijzonrier goed.
Met de heer J. Nieu'n;enhuis i.ras er bij herhaling een uitgebreíd. overleg i-n ver-
band met d.e goedkeuring door d.e minister van ons opleid.ingsprogramma.

De samenwerking met d.e heer l.Iieur^renhuis d.ie aan het eind. van ons verslagjaar
met pensioen gÍng, verliep gedurende de vele jaren d.ai; wij kontakt met hem moch-
ten hebben, uitstekend."
0nze bond. is hem bijzonrler veel dank vcrschuldigd..
Het laa.t zictr aanzien dat wi3 met zijn opvolger de heer W. !íagemaker d.ezelfd.e
goede verhoud,ing zullen icr:nnen opbouwen.
De kontak'ben d.ie n'ij rcecls moohten hebben vnjzen duid.eLijk in d.ie richting"
Het toege!Íezen subsid.ie van het ministerie van CoRoM, bed.roeg voor 1)'12
f 104.000r-- ,  hetgeen ten opzichte van 1!J1 een st i jg ing betekend.e, maar toch
nog mind.er i/ías dan wij hadd.en begroot.

Het ministerie droeg wederom bij in de kosten van de d.eelnane aan de Europa-
Cup I van onze vcrtegenwoordi-gers,
In het verslagjaar waren d.it F-iat Stars dames en Levirs FLaaringofs heren, die
van de subsidie mogelijkheden gebmik konden maken.

NEDERT,ANDS OLYI{HTSCÏï CCMITÉ

Onze voorzítter heeft diversc vergaderingen van het Iï'0.C. bijgewoontl, daar hij
ook nu weer als kontaktman voor onuc bond. flrngeerd.eo
ïÍatuurlijk was er in het vcrslagjaar, waarin wij hct Pró-Olympisch Tournooi or-
g;u:isecrd.en, een meer intonsief kontakt met het ltr,O.C. d.an and.ere jaren het ge-
val was.

De medewerking van het IIo 0. C. om onze planncn te realisereír vías a1s steed.s bij-
zonder goed en werd door ons hogelijk gewaarcleerd..

Wij betreuren het, d.at, hocwel d.e financiële med.er.ierking van het N'O.C. werd
verkregen, het Nationale Toam niet naar het Pré-Olympisch. Tournooi in Augsburg
is gcgaan.

Het bleek ons namelijk d.at d.e vereni-gingen waarin d.e spelers vafi het Nationale
Tearn uitkomen, overwegend.e bezwaren had.dcn tegen d.eelname aan Augsburg, omd.at
hierd.oor d.e voorbereicling op de competiti e 19i2/19?3 in hun ogen ernstíg stag-
neerde"
Bovend.Íen vonden de verenigingen de rustperiod.e Cie d.e spelers op deze wijze
tussen twee competitíes in rvercl gegund, te kort, waard.oor men tijd.ens de komend.e
competitie een tenigslag ín vorrn vreescle.
Verder viel- te constateren clat enkele spelers moeítc had.den, dan wel geen kans
zagan, zÍch voor het tourr:ooi vrij te maken, waardoor aan d.e eis van het li.O.C,
met een team van gelijke kraoirt als in Amstcrdam binnen de lijnen te brengen,
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niet kon worclen voldaan.
Alle bez-,r;aren in ogenschoul.r nemencl ri:eenCe iie'b'bond.sbestuur na ampele overwegin-
gen de inschrijving voor Àu-gsburg te moeten annuleren,

NEDERLANDSE SPORT FEDE&ryIg

Met de Ned.erland.se Sport Feclelatie had.Cen wij kontalcten inzake het verleijgen
van d.ocenten, d.e jeugdkampen en het subsid.iëren van internationale kontakten.
Een en and.er Liet ni.ets te l.rensen overo
Diverse malen mochten wij tot onze tevredenheicl in het verslagjaar gebruik maleen
van het nationale sportcentrurn Papend"al.
I iet  toegewezen N.S.F. subsidiebed.rag was voor he'b verslagjaar f  63.5OOr--,

Ivïet d.e N.S.F., afCeling financiële zaken, werd. weer gesproken over d.e garantie-
verlening aan onze deelnemers aan d.e verschillende llr.rropa-Cup tournooien.
Dit resulteerd.e in financiële steun aarl Fiat Stars d.arnes en Levirs Flamingots
heren,

JEUqIKÀUP

Het kamp d.at voor onze jeugclbasketballers in het Nationale Sportcentrum Papên-
d.aI in julí 1pJ1 werd. georgarriseerd., was weci"erom een groot succes.
Een geluJ.jcige orns'tand,igheiC i,ras dat ons een derde ka.rnpweek ter beschikking werd.
gesteld., waa,rdoor meer deeLnemers d.an andere jaren kond.en word.en geboekt.

Het zou plezierig zijn wanneer onze bond in het vervoLg steed.s d.rie weken ter
besohikking zou krijgen; d.e belangstellÍng ín onze kringen rechtvaard.igt Ceze
bJêflS r

Sovend.ien menen wij zekere I'istorische rechten op ecn d.rieweeksc periocle te mo-
gen laten geld.en.

ïNTEnNATI 0IïAIE Z.,AImr

F.  T .  B .A"

Het behoeft geen betoog dat door het organiseren va,:l het Fré-O13,'rnpisch
nooi het kontakt met d.e F.ïo3.A. veel-rrulc l ig was.
Communicatiestoorrrissen <i.eclen zich niet voor en de verstand.houdinE was
kend.

Tour-

uitste-

Het jaarlijkse con6pes van cic F"I.3.A. r.rcrcl- gehouCen in het Joegeslavische
plaatsje Cav"tat, vtakbij D:brov'nik.
Iïet werd- bijgewr:ond- d.oor d.e voorzitter en d"e d.irectcur.
De voorzitter vroond.e tevens d.e vergadering ïrij va"n cie vrouwen-commissie van de
F.f.B.A.r waarvaíl hij d.ec1 r'-it maakt.

AtGM,IEMf

Zoals U eLders in d"it verslag heeft k'-:::nen lezen, bereikte ons herentoam tijd.ens
het Pré-Cl}.mpÍsch Tournooi in mei een ged-eeld.e vierdlc piaats. Een voortreffe-
li.jke prestatie.

De dames waren nood"gei.wongen - geen Europese Kanpiocnschappen - weinig aktief.
De meisjes namen d.eel aan d,e Europese Karnpioenschappen in Joegoslavië en reik-
ten d.aar niet verd.er d.an een tiende plaats.

De jongens kwamen in Grickenle'rrd. tijdens de voorroncle voor d-e Eropese Kampioen-
sehappen niet verd.er d.an ccn vijfd.e plaats.
Hetgeen, gezien d.e verwachtingen, teleurstellend. mag worC"en genoemd..
!e uitslagen van de diverse wedstrijden kunt U verd.crop in dit verslag vind.en.

Ton Boot bereikte tiid-ens het
mijlpaa1.
Als eerste in d.e geschied"cnis

in april 1)12 gehoud.en tournooi in Su1garije een

maakte hij d.e 100 interiands voL.
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Een schitterend.e prestatie, waaraan dan
d.acht werd. besteed..

ook in ons blad. ItBasketbaltr rui-me aa,:r-

TRAIIIERST

AIs trainer/coach voor het herenteam fungeerd.e R. HoI.
Over d.e waardering van onze bond- voor zijn werk kunt U onder meer in de inlei-
ding va,n dit verslag 1ezen.
I[j werd. ged.urend.e d.e voorbe:'eÍd.ing en tijclens het Pré-013n:.rpisch Tournooi gcas-
sisteerd door cnze jongens-junioren-trainer D. Poulro
lo de Liefdo traind.e en coachte de mcisjes.

Voor d.e d.ames kon in eerste instantie geen trainer/coach worden gevond.en,
Dit was een ernstige zaak, daar in oktober 1)12 de Europese Kampioensehappen
Darnes zoud.en rvord.en gehouden,

Het bestu.ur was J. Burgert bi;zond.er dankbaar d.at híj met D. de Liefde als assi-
stent toch nog vocr één jaar d.e zorg voor onze nationale d.ames équipe op zích
w i  1  Á a  h ê m ê h

Over de samenwerking, die er. tussen de verschilLend-e trainers en het bond.sbe-
stuur plaatsvond., valt alleen positief te schrijven.

TECïflIISCHE COI'ITACTmI F. ï._:_.4t.

Onze internationale scheidsrechters a1n zo a1s te d.oen gebruikelijk weer d.i-
verse malen aktief gerveest brj het leiden var: E\rropa-Cup en fnterlandwed.strijd.en.
Een nad.ere opsomming vinclt U in he-b verslag van d.e scheíd.srechterscommissie.

Arbiter P. Leegwater woonde in juli i!J1 een stage ïdj in het Schotse Edinburgh"
Yan onze trainers lrraren d.aar R, licl- en D. Pouw aanwezlg.

IïEDERLANDSE, SrmlUrSí SPOBT_SII cqg lr q

Het Nederlarrdse Studenten Tea.rn nam in november 1)'11 deel aan cen tournooi in
Ts jechoslovaki je.
Aangezien d.it team bestaat uit topspelers uit onzc belangrijkste teams, werd. d-e
competi t ie voor d. i t  evenenent door onze competi t ie leid.er stopgazet"
Hetgeen d-e goed-e verstand"hou*ing tussen de }lederla"nclse Stud.enten Sportstích-
ting en onze bond. voldoende ond.ez.strecpt.

c or,flul s sr E T N TERNAT-J_ONAr E -][l!l- ral RE -S poR rlllEps rHJ pgLJ.q"I"E ÁJ
Het Nationale Mili-taire Tearn nam d.eel aan het Shape tournooi in 3eleië en d.e
Wereldkampioenschappen in Italië.
Als scheidsrechter werd. in beid.e gevallen een beroep geclaan op M. Christiaanse,

INTERIJNTS- Sf 0EïUJi^mlsqlilJpg\i_ SE{aOmí 1 971 -1 973

Heren

Tournooi tc Bremerhaven z 27 t 38 cn

Spelers: H. Harrcwijn, R" llarrer,njn,
J.  Sikking, Ro fuinstra,
J. l{aassen en J. }ekker.

2 !  d .ecember  1 ) '11 ,

1oo -  55
BB-81
bb - ófi

P. Rijsewijk, J. nekker, Hr vaíl '[,rlilgen,

R. Leysner,  A. van Helf teren, A. Jul ius,

c"  so s .  Ro
0ostenrijk
)enemarken

Ned.crLand
Nederland
Ned.crland
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Pré-Olympisch Tournooi - Vo_o.!:bglqi4lgg

Prd-selectie: 18 spelersS H. IÍarrewijn, R. Haxre!,rijn, J. Dekl<er, H. vêfl Wilgen,
.ï. SiklcinSr P. van fi:y11 van Seroaskerken, E. v&n tr'Íoerkom,
R. Thinstxar Ar van Helfterenr R. Leysner, T. Sootr P. Rijsewijkt
P. Hoekseo&' Fr Kalesl K, Vrolijk, H. I(ip, K. Akerboom en W. On-
bre,

Tournooi te Sofia: april 1972.

Ned"erland - C.S.$.R' 65 - 77
Ned.erland - België 95 - 74
Nederland. - Albanië 84 - 81

&na1 e t" A*" to"4@j_J_lÁ _-1-3"_JgL_1.9Í?

Nederland 89 - 69
Nederland 60 - 59
Nederland 83 - 67
Ncrlcrland 65 - 72
Nederland 84 - 69

Spelersl J, Dekker, T. Boot, R, Harrewijn, H. Hamewijn, P. Hoeksema, J. Sik-
king, E. vêÍr Woerkom, K. Akerboom, R. [\rinstra, F. Kalesl Pr vêf,i
Tuyll vaír Serooskerken, H. Kip, K, Vrolijk en H. vaír Wilgen.

Pré-Olympisch Tournooi - Vjgrronde lJaarlem

3r  4  en  )  me i  1972,
RansschildsÍne:

* t_

1 .  Cr  S .  S .R.
2. Nederland.
3. Be1gië
4. Albaniu

EindranEschikkins:
1 .  I t a l i ë
2 .  C ,  S .  S . R .
3. Spanje
{. Erlgarije
5, Ned.erland.
O. "t'?anKnJK
7.  Po len
8. Zweden

a -o t - ) z
89-64
a í  À n
v t  -  + l

a  ,  -  a / l
J I  J 1

Sulgarije A
Hongarije
D.D. R.
Bulgarije 3
Polen

Nederland - Sulgarijc
Itred-erland - ïta1ië
Ned.erland. - Polen
Ned.erland. - Zweden
Ned.erland - Ibankrijk
Nederland - Spanje

59-BB
6a-71
76-64
83-82
o y - b ó
79 -  1oz

Spelersl  J.  Dekker,  T.3oot,  K. Vrol i jk l  H. Kipe K. Akerboom, F. Kales1 Po v&ït
fuyït van Serooskerken, R. Harrewijnl H. Harrewijn, E, vafl líoerkomt
J. Sikhíng en I{. van Wilgen.

27 neL 1)12 te Rotterd.aar: irlederland - D.B.R. 72 - 61

Spelers: H. Harrewijn, R. ï{arre!íijn, K. Akerboom, H, Kip, R. T\rinstrar [, Soott
H. va,rr I'íilgen, K. ''/rolijk, J. Sikking, F. Kales en P. varr Pr4r1I van
Serooskerken.

J onAens.lunloren

28 maart t/^ 4 april 19'|2a Knalificatie-tournooi voor d.e Europese Jeugd. Kam-
pioenschappen in ThessalonikÍ te Griekenlarrd.

3e1gië - Ned.erLand
ïsraël - Ned.erland
Griekenla,::d. - Ned"erland.
Zwitserland - Ned.erla;rd.
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Spelers: M. jongerius, J.  Sluik,  K. v.d. I (roon, J.  Timmer, J.  Kooring,
P, Scheurwaterl P. Kop, C. Braal,rnaÍr, ïir. Snrgrnans, P. lfotten, F. Lind
en A. vod.. lÍieuwendijk.

lames.

jirni 19722 louvnooi tc Osnabrttck, Dritsland.

ï,,iest-Dr.ritsland. junioren - Ncdcrland. 45 - 89
hlest-Duitsland. senioren - Ned"erland 41 - 74

Speelstersg K. Bos, M. van Putten, ï ' { .  Kooiman, E. v.d..  Hei jd.en, R. de Vries,
S. Kraay, R. de Roos, G. Schouten, }tr, v.do Burg, R. Meyllr G. d.e
Rid"d.er en A" I,[ooy

juni 1 9722 Trainingswedstrijden te Papendal tegen 3e1g{ë.

Ned"er landA-  Be lg ië  A  79  -  3 ,
I t reder land.  B-  Be lg ië  3  55  -52
N e d e r 1 a n d . A  -  3 e L g i ë  A  6 4 - 5 9
N e c l e r l a n d  B -  3 e 1 g i ë  B  5 3  - 5 4
l leder land.A -  Be lg iëA f i  -  6q
Ned.erLand. 3 - Selgië B 51 - 48

Speelsters Ned.erland. A; E. vrd. Heijd.enl R. d.e Roos, R. d.e Vriesl C, d-e Licfd.et
J. van Ham, G. Schouten, N. v.d. hrrgr en S. Kraay.

Speeisters Ned"erland.3: K, Bosl M. vaf,r  Putten, R. v.d. Ulei js,  M' Àlsemgeestt
J. Geurts; Á, IIooy, R. l '.1ey11, G. de Rid.d"er en M. KooÍ-

- maíI.

Meisjesjunioren

jul i  1!J1: Ned-er1and. -  tselgië 61 - 37 te Papendal.

Speelsterst M. Zwatt, Ivl. Kooirnanl A. Rappa;nge, A. Hellingrnaor K, Bosr II. van
hrtten, S. Jonkerl I. Verney, N. I'Iitmans, R. v'd' Meijsr 1[. Wout en
J. Geurtsn

31 jul i  t /m B augustus 1!J1: Europese KampÍcenschappen MeÍsjes in Joegoslavië.

Ned.erland. - Joegoslavië 40 - 84 te Subotica
NeCerland. - Tsjechoslowalcije 3t - 85 te Subotica
Ned.erland - Hongarij e 46 - 6C te Subotica
Sulgarije - Neclerland. 86 - 44 te Subotica
Zwitserland. - líed.erland 37 - 76 te Subotica
Nederland. - Schotlanct 54 - 48 te Backa Topola
België - Ned.erland 44 - 34 te Sacka Topo1a

Speelsters: Mn Zwart, 14. Kooiman, A, Rappanger A. Hellinglmr K. 3os, M. vant
Putten, I{. Alscmgeest, ï. Verweyl N. ïJítrnans, }{. lnlout en J. Geurts.

december 1 !J1 : Tournooi tc Osnabrtick, Duitsland.

West-Duitsland. senioren Nederland. 73 - 67
West-Dritsland- junioren NeC,erland" 64 - 53

Speelsterss S. Barlag, I i { ,  I . iooiman, Ch. Lamersl  F.3rake1 ,  S. van Djkr A. Soumat
M. Al-semgeest,  J,  Geurtsl  Lr va.r i  Reemst,  R. v.d'  Mei jsr M. Benschop
en A. Kaan.
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iuai 1972: tournooi te Osnabruck, Dritsleued.

West-Dritsland. seni-oren - Itïederland. 61 - 61
irfest-Du.itsland junioren - lled.e:'land 6g - 5l

Speelstersr S. van Djk,  S. Barlag, M. Benschop, J.  Geurts,  F. Srakelt
schalkerweerd.,  ld" Alsemgeest,  L.  Massarl  La vài l  Reemstr R.
IIeijs, J. Karnerbeek en M. Wedmaa.

iViXD ISCHU C OI,N,IISS IE

I' Maar-
r r  Á

De comrnissie bestond. in het bonds jaar 1971-1972 uit d.e volgend.e led.en:
P.F. Esices, arts,  Amsterd.am,
S.A. Kluchert ,  semi-arts,  r  s-Gravenzand.e
J ,11 .  Janbroers ,  a r ts ,  Heemstede

De act iv i tei ten van d-e i fediscire Commissie omvatten d.Í t  keer:

1. Behand.el ing van een voorstel-  van d.e heer R.Pouw, te De1ft ,  coach van het
nationaaL jeugdteam, om de beperkte inval-lers-bepaiing van jeugd. in de se-
niorencompeti t ie te herziea,De indert Í jd door dr" d.e Jongste van d"e NSF op
een JAV aarigevoerd.e biologische argumenten zijn sind.sdien niet in kracht
vermind.erd, De commissie zag het redelijke van het voorstel niettemin in.
0p grond. d.aarvan is een aanbeveling aan het Sond.sbestuur gedaan, waard.oor
een verru.iming van ]ret huidige reglement mogelijk is, zonder nochtans aan d.e
reêl-e medische bezwaren voorbi j  te gaan.

2, Advies aan cl-e Central-e CrganÍsatie Concmissie van het Pré-Olympisch Tournooi
inzake de voed.ing va"n buiteniandse ploegen" Tenzij er extreme eetgewoontes in
Europa vóórlcomen kan een goed hotel tegenwoord.ig gemakkelijk aan aller1ei
wensen t"a.,v" d.e samenstel l ing der menurs voldoen" Bovend. ien bleelc d.e I ' {e-
dische Comrnissie d.at de bonaf id.e sportorganisat ies ons niet kond.en helpen
aan dergel i jke l ienursr In d. i t  opzicht is al les overigens probleemloos ver-
1open.

3" 0p aanbevel ing van d,e I ' led. ische Commissie werd. d.r .  E.G.I i"  Jager,  huisarts te
Haarl-em en tearnarts van Levits Flamengors, als teamarts toegevoegd aan het
Ned.erla11d.s ]1sran{:arm rla-l- Àoe]nam aan het Pré-Q].ympisch toernooi te Haarlem
en Amsterdam.

4. De spelers van het ldederland.s hrerenteam zouden al leen d.oor het N,0.C. me-
disch ond.erzocht worden, indíen zI1 zídn zouden plaatsen voor het Olympisch
finale toernooi in I' i i inchen" Na af zien van d.e d.eel-name aan het Pré-Olympisch
Toernooi te Augsburg vervieL d.e eventuele br jdrage, d" ie door de Medische
Comrnissie van de ]V"lJ" l3" geleverd. zou moeten lrord-en.

5. Ook di t  jaar had. ondergetekende narnens d.e iv"3..8.  vaste zi t t ing in d.e gïoep
vatr med.isclte begeleid.ers van d.e Olynrpische bonclen varr. het N"O.C" en aLs zo-
danig in d.e groep van bond.coaches, -trainers en -artsen van het I.I"O.C", nel-
ke e.1"v. d.e jeugd.psychiater Zeven regelmatig in Utrecht bi jeen ki , lam a1s zg"
I{ed.isc}r Psyc}rologisclie Studie-groep. Deze brjeenkomsten zljn al op 1! d.ecem-
ber 19?O begonnen en waren gericht op de Olyrnpísche Spelen rn 1)12 te líi in-
chen.

Narnens d.e Commissie,
J . l i .  Janbroers ,  a r ts "



- 21  -

COMM]SSIE OPLEIDffGM{

Het Sond.sjaat 1)11-1972 was voo? d.e Commissie Opleidingen het 2e en tevens
laatste jaar van d.e zgn. rrovergangsregeling met betrekking tot de examens
vervolgcursus fOM (ttnieuwe stíjltt) alsmede hct eerste jaar van een nieuwe fa-
s€r d.rwoz. d.ie van d.e opleid.ingen volgens nstand.aard programmarr op basis van
d.e richtlijnen van het lti j.nisterie van Cultuur, Recreatie en l{aatschappelijk
bJerk (CRM) en d.e llederland.se Sport Fcderatie (iVSf).

Het aan de ]vlinister van CRM ter goedkeuring aangebod.en concept van d.e comple-
;be gestandariseerde opleid.ingen voor technisch lcader van de NBB werd tenslot-
te, nad.at nog enige wijzigingen in gezar,renlijk overleg tussen N3B en CRM waren
aangebracht, tenslot^be op 13 juli 1972 dooy d.c Staatssecretaris va,n CRM, dhr
H.J.L. Vonhof. f ,d.cf ini t ief  goed.gekeurd..

Volgens het nieurle ilstand-aard programmarf
d.erpersoneel in d.e IItsB thans d.e volgend.e
sen voor basketbaLl-trainers:

omvat d.e opleiding van technisch ka-
cursussen en voorbereidend.e cursus-

A. Algemene Basis Opleidingen NSF (A30) :  30 klokuren
B. Junioroefer:ineester NBB (.lOU) , 60 kl-okuren
C. Distriktsoefenmeester ,rIBB (mU; : 1C0 klokuren
D. Bond.soefenmeester NBB (lOU) . 15O klokuren

Naast het voldoen aan de exameneisen voor ]ret d.iploma JOM geLdt het bezítf
behalen van het diploma Á30 (NSF)1 crec vooroplei .ding I [O-P, akte J (of oude
akte S) of CIOS (zond.er special isat ie),  als vereiste voor d.e afgi f te van het
J0lt{-d.ip1oma" 0m tot d.e cursus DOM c.q. B0l,[ te kunnen worden toegelaten d.ient
rnen eerst het d-iploma JClt c.q. DOl,Í te hebben behaald-.

Orn een kennelijk, ond.anks eerd.ere publicaties dienomtrent van d.e zijd.e van d.e
3CO, nogal ]rardnekkig voortdurend. mÍsverstand weg te nemen wijzen wij er nog:
maals op d.at het begrip ttJuniorff in Jrurio:'oefenmeester niets te maken heeft
met d.e in rle N33 gangbare Leeftijd.scategorie Írjuniorenrf. i{et begrip ";utti.or"
is ont leend. aan het amerikaansl d.w.z. junior inct a1s ned"erLand"se vertal ing
ffaa.nlcomend.rt, dus junior-trainer (,lOtvl), traincr (lOtil), senior-trainer (fOU).
De opleid.ing Junioroefenmeester is dus niet uitsluitend. gericht op het trai-
nen van junioren maar Ís een volLed.ig (het taagste) trainers-d.iploma in d.e
NBB. Dit houd.t tevcns automatisch in d.at d"e fase Junioroefenmeester in d.e
nÍeuwe opzet van d-e getrapte traíners-opleid.ingen in d.e NBB nie'b kan word.en
overgeslagen, tenzij men beschikt ovcr een gelijkwaard.ige and.ere basketball-
t rainer opleid-íng (b.v.  CIOS-special isatíe of een door de 3C0 erkend. diploma
van een buitenla.nd.se basketball bond.).

Een and.er heersend. misversta.nd. is d.at de aantekening tUtr op d.e lagere akte
vrijstelling van d.e verplichting tot het bezit/behaf en van het d.iploma A30
zou geven. l ' lavraag bij het ïriinisterie van CRI{ heeft geleerd. d.at zulks beslist
niet het geval is en d.at d.e minímurn eÍs is akte L.O. (oud.e akte S. )

Aangezien het bezit /Aehuten van het d.iplorria ltBO (I'ISF) en%., thans een absolu*
te vereiste is geword.cn alvorens men kan vrorden toegelaten tot een cursus
Districtsoefenrneestcr I'IBB, houd.t zulks tevens in d.at d.e bezitters van het
oud.e N3B-diploma Ad.spirant-Districtsoefenmeestcr (alolt) behaald. na afloop van
d.e oud.e zgn,. inlciclencle cuïsus, thans everreens het diploma ABO (USf) d.ienen
te bezitten/behalen" Overigens hebbcn, zcals ind.ertijd- cLoor d.e JAV werd be-
krachtigd., d-eze AD0l,{-d.iplornars slechts een gcld.igheid.sd.uur van 3 jaar na
examen-d.aturn zod.at d.c l-aatst behaalden d"efinitief hun geld.igheid" zullen ver-
liezen op 27 februari 1!J{ ( examen cursus /,-DOM d.istrict Rotterd.am te
Hoogvliet op 26 en 27 februari 1971).

ïn aanvulling op d.e ond.cr A" f fn D. genoemcLe cursussen heeft .J.c commissie
zich in het afgelopcn vcrslagjpar o.m. beziggchoud.en rnet de uitwerking van
suggesties uit d.e voorzittersvergad.ering en d.e d.istrictenhearing van vorig
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iaar,  mob.t .  de ncnscl i ; i<heid. ven een verkortc ( i rufp) trainerscursus, speci-
fiek gericht op mrni*"i:asketball spcciaal bcd-oclC. voor junioïcn" Hieruit is
inmid.d.els tot s'band. gekomen d.e opicid"ing:

$. t' l ini-Basketbatl Traincr i{BB (l,iBT) z 2C klokuren.

Doel en opzet van d.eze cursus, waarvËin hct o1:leid.ings* en cïamenprogramma in
september 1!J2 gepublicecrd. zaL word.en, is in cvcreenstemming mei d"e door de
d.istricten geuÍte ï/Ícnsen, beperkt gehoud.en" iir is tluid.elijk gestreefd. naa.r een
korte, eerste aanaet I  d. .rnÍr  Z. een opleiding tot  i rulptrainer,
In tegenstelling tot cle volled.ige trainers opleidingen met d.oor het CRIIí er-
kend.e eind"diplomat s (JOI4, DOI{, BOI{), geeft het cliploma }[BT geen erkenning/be-
voegdheid. volgens d.e door d.e meeste gemeentelijke of andere overhed.en gehan-
t eerd.e norm en voor huur/gebruik va"n gymnastie{sport accomod.aties.

Tevens heeft d.e commissie, mid.dels een speciaal gefonireerd.e werkgroep be-
staand.e uÍt enige van onze led"en, ver:sterkt rnet ervaren specialisten van bui-
ten de comr,:issie, het opleid.Íngs- en eJlamenprogram!ïrêi alsmede d.e cursusstof
van d.e opleid.ingen JOid en DOM opnieur.r bewerlci; aan d.e hand van d.e inmid"d"els
opged.a.tre ervaringen met d.e eerste cursussen/exarrens JOl4,
E.e.ao za1 eveneens in september 1972 gepu'irliceerd. wr:rden en daarna met de
bond-sd.ocenten word.en besproken op het in septembor te houcLen technisch kad.er-
wêekend..

Verd.er zal het kcmend.e jaar d.e inhoud,s afbahening vaf,r d.e oefenmeester oplei-
ding vol}edig word.en afgeroncl door het opleid.íngs- en exarnenprogranma, als-
mede d.e cursusstof va,n d.e opleid.i.ng 3CM d.efinitief vaststeLlen aan d.e hand.
van d.e ervaringen met d.e eind. vorig jaar gohouclen eerste BO}t-cursus. Ilaast d.e
inbreng van commissie, rijksgeoommiteerde, clocenten en curËusleid.er zal d.aarbíj
ook rekening word.en gehouden met de suggesties vai'r de zijde van de oud.-cursis-
ten verkregen uit gehouden enquêtes vooï en na d-e cu.rsus, alsmede uit een
door d.e commissie gehoud.en hearing d.ienaangaa.nd"e cp 1p juni j.1, te lJtrecbt,
In het adhter ons li.ggend.eseizoen werd.en 6 oefetrmeester-cursussen gehoud.en.

De resultaten varr d.cze cursussen zijn :

t. !g!g[ (SCO)B cu.rsu.s BOIï - eursusleid.er: J.liórchncr, Amsterdam ;
- aantal d.eelnemers bij begin van de cursus 22
- aantal d.eelnemers aan het afsLuitend-e er:amerr te Zeist 19
- aantaL gesi-aagclen 10
- aantal herexaraens 5
- aantal afge.,,iezenen 4
- aa,ntal d.eelnemers aan het herexarnen te len liaae 4
- aantal gesl-aagclen 4
- aantal- d"eelnemeys aêït liet herexamen te iiiichen 'l

- aantal geslaagcten 1
- rend.ement 68 %

b' Soesterberq (besloten cursus van d.c sect ic L,0. & S. van het Command"o
Opleidingen K,L" ond.er ausiriciën van d.e lrffiB); gecombineerd-e cursus
ABo (NsF)/.rou-lou (}{lr) -
cursusleid.er;  El t"  C"J. luï .Bongers, GarnÍzocnscomrnarrd.o KL, Amersfoort  :
- aa-ntal deelnemcrs bij begin van d.c cursus 29

- 430 eedeelte :
- aantal d.eelnemers aan het afsluitende eriainen te l{uis ter lleid.e
- aantal geslaagden
- aantal afgewezenen
- rend.ement

21
20

1
ttq "/n
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- DOl{ eed.eelte :
- aantal d.eel-nemers aa,n het afsluitend.e eltamen te liooghalen
- aantal geslaagden
- aantaL ui tges'beld"e exa,nens i .v.m, ziekte
- aa^ntal herexamens
- aantal deelnemers aan het herexamen te l{ijchen
- aantal geslaagd.en
- aantal  ui tgesteld.e examens i .v.m. organisatcr ische redenen
- rend.ement

N.B. : d.eze cursus was alleen toegankelijk vor:r beroep+-militairen en
sportinstructeurs in actíeve d.ienst

Amsterd.am (Amstcrdanfltaarlenflttrecht) I cursus,+.fOrl,fOU -
cursusleid.er: J. Idetten, Amsterd.arn :
- aantal d.eelnemers bij begin van d"e cr:rsus

-  Á30 eedee l tq  :
- aantal d.eelncmers aarl' het afsluitend"e exainen te Amsterd.am
- aantal geslaagd.en
- aantal afgewezenen
- rend-ement

- JOM eeggelte :
- aantal deelnemers aan het afsluitend.e exaJnen te Amsterd.arn
- aantaL geslaagden
- rend.ement

/ -  l - .  -  \  . - ^  / - ^ - .l jen Haag \i)en $aa6/-t{otferd.arnl! cursus JlSu/JUli.L -
cursusleider: F.P" Dikmoet, Rijswi.lk :
- aanta] d.eelnemers bij begin van d e cursus

- ASOrqed.eeltq I
- aantal d.eeLnemers aan het
- aantal geslaagclen
- aantal- afgelrezenen
- rend"ement

- JOM qedeelte :
- aantal d.eelnemers aan het
- aantal geslaagden
- rend.ement

afsluitend.c cxarnen te Den Haag

afsluitend"e examen te fujst^iijk

|  ^ -  -  .  -  / -  "  ,  l -  .  
"rJl.tcnen \ue-Loer.LaÍrcr/sraoanï7 r,rrnourg) : cursus ABO/DOM -

cursusleid.er: W.FI.P" Vonk, ll i jchen :
- aani;a1 d.eelnen:ers bij begin van d.e cursus

- A3O gedeelte :
- aarrtal d.eelnemers aan het afsluitend.e eliafiren te Wijchen
- aa.ntal geslaagd.en
- rend.ement

- DOM gecleelte :
- aanta] deelnerners aan het afsl-uitende examen te Wijchen
- aantal geslaagd-en
- aantal- uitgesteld.e examens i.v.r. ziekte
- aantal herexa;nens
- aantal afgewezenen
- rendement

Leeuward.en (Friesland.) : cursus JOM -
cursusl-ej.d"er: D.H. valr Dam, Heerenveen :
- aantal d.eelnemers bij begin va.ri d.e cursus

27

é.
2
z
I

83 /'

d.o

27

2 q

é. 1

4' t ó '7o

2 \
23

x\ v/^

?2

(5  70

1 V

20
ot a/^

lo

11
l l

42 f"

1 0

16
)

€ o

20
17

1
1
1

02 70

f a

1B



- 2 1 ' -

- aantal d.eeLnemers aaJl. het afsiuitend.e
- aantal geslaagcl.en
- aantaL herexamens
- aantal afgewezenen
- rendement

exajnen te Leeuward.en 17
^
/
)
3

xa o/o
) w l

g. I{erexarnerle uit oud.ere cuïsussen: d.iploma DOM (organisatie BCO) :
- aantal d.eeLnemers aa,n het herexamen te Zcist
- aantal- geslaagden
- aantal afgewezenen
- aantal  ui tgesteld"e herexamens Í .v.m. ziekte

Vergelijking met d.e resuftatetr van voorafgaa.nd.e seizoener. t.a.v. het aantal
opgeleide bevoegd"e oefenmeesters geeft  te zicn :

-  seizoen 1969/.1970 |  52 oefenmeesters
- seizoen 1970/,1971 s 64 oefenmeestcrs
-  se izoen 1971/1972 z  111 oe fenmeestc ls

Er is moêowr een d.uid.elijke stijgende lijn aanwezíg"

Hoezeer d.e commissic zich ook mag verheugen in d.e toenemende belangstelling
voor d.e cursussen tcchnisch kad.er, met d.e bclangstelling voor d.e cursussen
voor bestuurlijk kad.er is het treurig gesteld.. $a d.e reed.s verre van geweld.i-
ge errraringen in d.e afgelopen jaren met d"e tot dusverre j-n ldBB-verband. geor-
ganiseerd.e twee lrïSF-cursussen voor bestuurskacicr (Lnf ), haa d.e commissie het
voornemen in september 1972 bij vold.oende bela.ngstel-ling te starten met de -
op suggectie van d.e voorzittersvergad"ering cloor d.e 3C0 uitgewerkte - cu.rsus
voor hoger bestuurskaclcr IIBB (ËBK)" Ida herhaalcLe oproep nreLd.d.e zich echter
niet meer d.an ongeveer d.e helft van het aantal- minimaal benod.igd"e d,eelnemers
(ZO) aan, zod.at uit economische red-enen van cle organisatie van een d.ergelij-
ke cursus moet worcLen afgezien.

Ten aanzíen varr d.e cursus organisatie in het seizoen 1972f1973 verwacht d.e
commissie moeilijkhed.en in het financiële vlak. Met name is d"e situatie met
betreldcing tot de continuering c.q. d.e hoogte van d.e subsidies op iret oplei-
d.ingswerk, op het moncnt van schrijven var. d.it verslag nogal onoverzichtelilk,
d.aar uiteraard. niet te voorspellen valt hoe ingrijpend. de bezuinigingsmaatre-
gelen van d.e regering mob.t. d"e begroting/subsiclies van CRIii zullen uitvallen.
Derhalve heeft d-e commissie slechts één cursus JOM (t.l-.v. d.e begroting varr
CRI'{ voor 1972r d..'rrrozo met afsluitend. exainen vddr eind. 1972) kunnen toewijzen,
zij het rnet d.e beperking d.at d-e cursistcn voor zover van toepassing het bewijs
Á30 rroor eigen kosten clienen te behal-on mid-ciels een locale ]dSF-cursus, IiÍaa,r-
aan iret bond.sbestuur i.vom. d.c beschikbare financiën heeft toegevoegd. d.at
reiskosten voor d.o JOi{ cursus eveneens voo? cigen rekening van d.e cursisten
zuffen komen. AIle and.er?e aanvragen voor d.e crganisatie va.n cursussen heeft
d.e commissie voorlopig moeten aa:tilroud.en totd.at ïneer gegevens toa.v. d.e te
verwachten subsid.ies bekend zullen word.en, Tcneind.e stagrratie in het oplei-
d.ingswerk tc voorkcuen d.ienen d.e aangemelde cursisten in september 1)'12,
voor zoverre van toepassing, eveneens hct *iBO bcwijs te behalen mid.d"c1s een
locale ldSF-cursus (cursusplaatsen en aanmefd.ingsad.ressen zijn (word.en) d.oor
d.e commissíe gepubliccerd- in het weekbulletin).

Overigens d-ient er rekerrinél mee te word.en gehoud-en dat ook r{a;nneer het weer
mcgelijk zal zijn om verd.ere cursussen toe te wlzen, er i.n d.e toel<omst geen
sprake meer kan zíjn van reiskostenvergoed-ingen aa,ïl cursisten.
Uit informele informatieve gesprekken is viel reed.s duid.elijk geworden d.at
d.ergelÍjke pcsten L:n 1973 in ied.er geval niet meer subsid.iabel zullen zijn,
terwijl teneind.e de continuiteit van d.e opleid.ingen niet in gevaar te brengen
het níet mogelijk is om eerr d.ergelijke vergoed.ing uit t 'Í38 rnid.d.elen te geven"
Dit laatste zal d.uid.elijk zíj;n in aanmerking genomen dat d.e comrnissie het
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bond'sbestuur reecls ii l overrrreging heeft gegeven d.e inschrijfkosten uit hoofd.e
van sterk gestegen kosten, te brengen op respect ievel i jk i  5Or- voor de JgM-,
f 100r- voor d.e DOI{-en f 20Or- voor d.e 3om-cursus, heigeen náerkomt op resp.
f  0 r835r - ,  f  1 , -  en  f  11335 per  k lokuur .

De stand. van zaken wat L.etreft d.e in het seizcen 1972/1973 te organiseren
^  R  o ^  ^ ^ 1  i ; l -  +  - -u-q. rnogeJuK re orgai l r .sereÍr  cursussen is momenteel als volEt 3

- Ïoegewezen 2

h. Srabant (Ien Bosch) : cursus JOM (vermoed.elijke start 30 september
1972),  cursusleid.er:  l ,J.J. I t .  Coret,  Den
B o s o h ;

- wachtli.ist (in volgord.e van aanmeld.ing, toer,rijzing geschicclt t. z.t. naar
r€r.to van beschikbare subsid.iegt:lden, r,laarbij ter beoord.eling van d.e com-
missie welke cursussen/aistr icten pr ior i tei t  moeten kr i jgen):

i. Utrecht (Utrecht) : cursus JOI,,Í,
cursusLeider!  A.A" Rolvink, TieI;

j. Groningen (Groningen) : cursus JOM,
organÍsatíe: D. vanr Teerns, Groningen;

- in voorbereiÈLn{r (gcdetailieerd.e aanvraag nog niet ontvangen) s
k. Usselstreek (trhrmeloord.? )

1" Haarlem (Haartern)

m. Haarl-em (Uaarter.r)

r lc Zeeland (Vl issingen?)

: cursus JOIÍ
organisat ie:  J. l , Í "  Sorgers, Ênmeloord. l

; cursus JOII
organisat ie:  J.  Kortr  Haarlem;

: cursus MBT
organisat ie:  J.  Kort ,  Haarlem;

: cursus JOII
orga.nísatie: J.. de Haan, Souburg

terw:jl op het mo;nent va,n schrijvelr van dit verslag nog ond.erzocht word.t of
er eventueel lolcaal vol-d.oend.e belangstelling bestaat voor mogelijk verd.er
te organiseren cursussen: (aanmeld.ing bij sccretaris vain het d.istrict)

o. Noord.-Ho11and.-Noord. (Den Helder) : cursus l,fBT

Q c

p, Twente : cursus JOM

: cursus IBTTwente

Rand.stad. Holland. : regionalc DOI{ cursus
(Amsterd"am, Haar1ein, Dcn Haagr Rotterd-a,n, Utrecht)

Gezien de fínancië1e beperkingen t.&.\ï. d.c cursus organisatie op korte ter-
mdjn heeft d.e commissie reed.s omgezien naar and.cre mogelijkhed.en tot het ver-
krijgen valr subsid.ies" Afgczien van het feit d.at om de eigen financiën te
sparen en geheel te bchouden voor d"e continucring van d.e specifiek basket-
ball-technische oi.lleid.ingen, het beter ís dc Algcrnene Basis Opleiding vooï-
lopig over te latcn aan locale insta.nties cllc werken ond.er auspiciën van NSF
en wolcl(il gesubsid.Íëerd. d.oor gemeentelrjke en/of provinciale spàrtrad.en, zíjn
d.e eerste ervaringen d.at tevens op het gebied. van sport teclurische opleid.in-
genr met name t.a.vo cle sector jeugd. doch ook viaarschijnlijk op and.er niveau,
nog mogelijkheden zjjn d.ie tot dusverre - d.oor. onbekendheid. - ongebruikt zijn
gelaten, Deze mogelijl:heden liggen uiteraard. niet open voor een land.elijke
sportorgenisatie d-och wel voor d.istrikten, cLie een d.ergelilke provinciaal of
gemeentelijk gebied. omvatten" Derhalve is, bij het schrljven van dit verslag,
reed-s aan een aantal d.istricten gevraagd. €1 cr&e nad.er te ond"erzoelcen. Immers,
het initiatief tot het houd.en va.Íl clzrsusscn IIBT, JOM en DIJM, alsmed.e organi-



sat ie en uj- tvoering hicrvan bcrust 'bi j  d.c ci . istr ictcn, mct begeleid. ing door en
ond.er supervisie vaïr d-e BCO en rnet fina.nciëie steur van de li-33, FinanciëLe
steun Ís uiteraand" alleen mogelijk als de ltl l lB hierboe over d.e nod.ige mid.d.elen
beschikt .  Des te meer l .ocaLe f inancícr ing ( f iJaragen cursisten, subsid" ies van
gemeente en of provincic), d.es te mind.er d.e i' i33 hoeft te fourneï:en en in tij-
d.en d.at - zoals nu het geval is - d.e financiële spoeling dun is, kunnen bij
toenemend"e locale financiering de beperkte NBB fina"nciën over meerdere pro-
jecten word.en verd.eeld.. Door het aantrekken van locale financiering dient
men dus niet alleen het eigen belang (hct schcppen va.n d.e mogelijkheid. tot

let laten doorgaan van d.e eigen cursus), maar tevens het algemeen belang
(het scheppen van d.e rnogelijkheid" met d.o algcmene geld.cn meer projecten van
d.e grond. te krurncn krijgen).
Er ligt hier dus een d.uid.elijke taak voor d.e clistrictsbesturen t

Ap 22 en 23 februari. van d.it jaar heeft de commissie in Zeist het eerste
(experimentele) applicatie-rrreèkend. vooï gJauastiekleraren gehoud.eno liet aan-
tal d.eelnemers d.at geplaatst kon worden rvas bcperkt tot maximaal {0, De be-
langstelLing was echter overweldigend.: d.c cursus werd. liefst 3x overtekend. !
Het behoeft dan ook geen betoog d.at d-it werk d.ringend. voortzettíng behoeft,
temeer d.aar d.e erwaring van jaren heeft geleerd. d.at d.e school in feito vaak
d.e eerste rrverkoopplaatstt van basketball is" Voor deze applicatie-cursus had
d.e commissie als d-ocenten een beroep god.aan op trainers, coaches en" scheids-
rechters van internat ionaal niveau, t .w. Ro I i61 ,  J. I Í ,  Janbroers, A.J,  Kip-
pers en A. Renout. Uit een hearing na afloop van het weekend. met d"e deelne-
mersr bleelc d.at men het gebod,ene en met name het gehalte hiervan zeeï waar-
d.eerd.e, echter tevens d.at men nog verderc aa"wulling speciaal gericht op d.e
lesstof op d.e sohooL - bov. frparrklarert d.ril-ls- op prijs zou stellen, De com-
missie heeft de ged.arre suggesties in deze meegenomen on nad.er uitgewerkt,
zod.at bij het tweed-c gtcpla.nd.e weekencl in septcmber , hi-eraan uitvoering
kan word.en gegeveïr. Voor deelnarne aan het 2e r,leckend. komen va"nzelfsprekend.
in d"e eerste insta.ntie in aanmerking d.egenen, d.ie bij het vorige weekend -
d.oor overtekening - moesten worden teleurgesteló,

llet d.e CIOS instituten is overlcg gaande over C.c vyaag op welke wijze het op
onze sport gericlite d.eel van lnrn opleid.ing moet r.;orden ingepast in d e bij d"e
bond. bestaand.e d.iplornal s.

Naar aanleid.:ing van cle op d.e vorige JAV kennelijk heersende verwarring ten
aanzien van het voorstel Reglement Eralners/Coaches 111:8, een verwarring d.ie
uiteind"elijh resulteerd.e in het Coor d"e commissie terugnemen van het regle-
ments-voorstel, tenei-ncle een aantal door d.e JAV min of meer d.uidelijk geven-
tileerde suggesties ]rierin te verwerken elvoretl.s e.e,a. opnieuw aan d.e JAV
ter goedkeuring voor te leggen, heeft  d.e commissie op 6 apri l  j ,1,  te Amers-
foort een bespreklng dienaangaa.nd.e gehad. rnet d.e voornaamste cpposa.nten op de
JAV' Hierbij is naar voren gekomen als geheel - dus niet a,1leen d.e weÍ)sen va.ri
d.eze opposanten - he-b 

"omple* 
van starjAirunten/critiek/suggesties/wensen van

d.e JAV, t .w. 3

a) tret principebesluit van,1e 3.AJ/ va"n 1968 blíjft onaangetast met d.e d.aaruit
voortvl-oeiend"e conscquent ies vcor d.e lanclel i jke competí t ie;

b) met d.e invoering hierva.n t.a.1". d.e hoogste clistriktskfassen senioren en
' i r r n  i  n l o n  q a 1 d.e nod-ige soepelheid. word.en betracht, enetz4cls t.àcv. d"e d.a-
tum van invoering, a.rrd.erzijds t.&.vo d.ê nieuwere d.istricten;

c) voor het begrip ttrccreatiefrr zal een andere formule word.en gevond.eng
d.) het begrip tttraLner/coach?t d.at kennehJk - hoewel niet a1s zod.anig bed.oeld.,

hetgeen ook d.uid.elijk uit d.e tekst va;n het oorspronicelijke voorstel blijkt -
aanleid.ing heeft gegeven voor misverstancl t.&.v. automatiscire koppeling
van d"eze functies/taken in één persoon, za1 uit elkaar worden gehaald.,
waarbij echter zowcl d.e trainer als cle coach afzond.erlijk bevoegd zullen
moeten blijven, terwiji vereniging v€un d.eze functies/taken in 6ón persoon
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.  mogel i jk bl i j f t ;
e) voor het begrip (-bevoegd.e) $?playing coachr: coq. 'tplaying trainerrt of

ttplaying trarnerf coachte zal ruimte worclen gemaakt in het reglement met
d.ien verstand.e dat het oud.e reglementsartilcol d.at zulks verbiedt d.ient te
verwallen, alsrnecle C.at -bij 

d-eze vormffunctie op generlei wijze sprake kan/
mag zijn vam, vergoeding/betaling, teneind.e enigerlei verd.oezeLing van pro-
fessionalisme te voorkomen ;

f  )  voor het begrip (onbcvoegcte) ' rplaying coachri ,  d. . l í .  z.  d.e nood.si tuat ie vol-
gens de spelregels, die kan ontstaan uit óf d.e afi,rezigheid van d.e normale
(bevoegd.e) coach ói cloor diens wegsturen d.oor d.e scheid.srechter, behoeft
geen ruimte worclcn gemaakt daar d.it geregeld" is ond.er d.e voorzj-ene cou-
lance voor abscnteïsme;

g) de huidige technische cpleid.ingen van d.e 1{BB zijn primair gericht op d.e
rftrainingtt, ril.a.wo d.e ttcoachingrt word.t wel- (in elementaire vorm) behan-
d.eld., evenals trouwens d.e "conclitie-trainingtt, eclrter het (voorlopige)
eindd.oel is d.at van basketball*trainer (d.iploma met pred.ikaat ttoefenmees-

ter't); d.e thans voorgestane situatie dat d"e bevoegd.e trainer tevens be-
voegd word,t gerelcend. tot coachen is in feite een overgangsfase (hoelang
deze over6a.ngsfase za1 duren is nog niet tc overzj.en, d.e tijd.sd.uur hierwan
word.t o.m. bepaald. d.oor d.e grootte van het trainersbestandl moa,w. totd.at
er vold.oend.e terzake d.eskund.ige trainers binnen d.e NBB zljn opgeleid, dat
er d.aeiruit weer eerl groep ontstaat d.ie zich verd.er kan en wil ontwikkelen
in d.e specifieke aspectcn van het coachen), een fase d.ie gevolgd. zaI wor-
d.en met d"e Ínstelling van applicatie crlrsuisscn voor.coaching (aIsmed.e
errbl ook applicatie cursussen voor cond.itietraining).

ÏJeze punten zijn inmid-d-els d.oor d.c commissie verwerkt in het nieuwe ontwerp
reglementsvoorstel d-at in november a.s. aen d.e .ïAV word.t aangebod.en.
Punten a, +,/n f zijn hierin zond.er meer verwerlct, to&.\t. punt g is de com-
missie nog niet vercler gegaan d.atr het instellen van (toehomstige) applicatie
cursussen voor coaches, tow.

F. Jr.rniorcoach líBB (JUC) : 2C klokureni (applicatie op diploma DOM)

G. Bondscoach NBB (nOC) :  30 klokureni (appl ioat ie op diploma BOM),

Trê.v. e1rt. applicatie cursussen cond"itietraining zal in een fater stad.ium
v'rord"en beslist of d.czc iietzij in NBB-verband. dienen te word.en gegeven, hetzij
kan word.en voLstaan met applicatie cursusscfr. van d.e NSF voor tíO-ers en CÍOS-
êï'S r

Deze hele materie van clc plaats van de cond.itie-trainer, d.e techniek-trainer
en d.e coach in d-e sportwcreld. is reed.s geruime tijd. in studie/discussie bij d.e
commissie Training van d.e ldSF en bij de maand-elijkse (USf') gespreksgroep vaJr
ned"er land.se top-coachos" Bi j  d.eze stud-ie/discussie is men inmid.d.els reeds tot
een aantal conclusics gelcomen die in feite het C.oor de Commissie Opleiditrgen
in d.e loop d.er jareri ontwikkeld.e bel-eid., vollcd.ig onCerschrijven, n.1o !

a" factoren d.ie een cursus noodzakeJ-ijk malcen:
- er is in d.e l"aatste jaren meer bekend. gelrorden oveï' trainings-method.en

(krachttraining, snelheid.straining, ausd-auertraining, int ervaltraining,
circui t t raÍning, rr iso-kinet ic. ' f t rainíng, tempo-training)

- d.aarom zuI1en aa.n de tralner/coach veel hogere eisen worden gesteld;
- aan d.eze eisen krxr d.oor velen niet word.en vol-d.aan, omd.at vooral de

coaches d.ikwijls uit de kringen van oud.-sportslied.en komen, die zeer
summiere infrrrmatie hebben gehad. - en nèg hebben - over het hele gebied.
van d.e training;

- bij de groepssporten komt het steed-s meer in zwang een aparte coach aan
te stell-en; in sommige gevallen is d"eze coach alleen bij d.e wed.strijd.en
aanwezig, terwijl een trainer d.e ploegen traint in d.e meer technische
sec tor .
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b" verschillen tussen trai-ner eri coach :
- d.e trainer zal zich meer bezígho.,;den ne-b d.e cond.itie en d"e techniek,

terwijl d.e coach zich meer richt op cLe taktiel( en d.e wed.strijd.begeleid.ing;
- het coacher:. hcuclt echter niet op brj d.e wed.strijd.: het is een begelei-

d.ingsprooes d.a'r; continu is;
- het trainen valt buiten d.e roed.strij 'C.enc cond.i-tjie, techniek en basistak-

tiek word.en gedurend.e d-e training voorbereid., zodat d.eze vaard.igheden
Ín een wed.strijd. rrgebraíkttt kunnen worclen;

- dit r?gebruikentr impliceert echter ook een traíningl als een coach tijd.ens
d.e wed.strijd een bepaalde taictiek opd.raagt aan zírt team, moet hij d.eze
ta.ktiek zèIf met zljn tearn d.oornenren, teneind"e duidelifi zijn cpd.racht
weer te geven;

cr er zijn nu twee mogelijki:,ed.en :

l) Ae trainer zorgt voor een volled.ige cond.itie, zod.at d.e coach d.aar geen
tijd. mee:r aan hoeft te bested.en;
- d.e trainer zorgt voor een volled.ige technieh;
- d.e trainer zorgt voor een aantal basis taktieken;
- d.e coach heeft d-ari alleen te zorgen voor d.e aanpassing aan

tieJr ged.urend.e d.e wedstrijd.;
llloàrlJr in d.it geval zou men een coach kunnen aanstellen, die
wed.strij 'C.en slechts een summiere training behoeft te gevenc

2) ae trainer zorgt voor cond.itie en technicic in algemene zin;
- de coach neemt d.c training in een v"oeger stad.ium over, zod.at hij

specif ieke (op takt iek gerichte) teclrniek voor zi jn rekening neemt;
uloêrwr in d"it gcval zou metl t.a.v, de trainer kunnen volstaan met
iemand., clie een paar uur in d.e weelc cond.itictraining en (lasis)tech-
niek geeft e.t Cie Can oolc niet bij cle r+ed.strljd"en aanwezig behoeft te
zíyt.

d.. vooral bij d.e groepssporten - in het bijzond.er bij basketba"l-l - is het zeer
Iastig, om c-1) 'toe tc passen, d.aar techniek cn taktieh zód.anig met el-
kaar verl.leven zijn, d.at zij veelal rnoeili$c c'ioor tl^ree verschillend.e personen
te geven zijn. In cle basketball-viereld. ziet mcn d.an ook mee]. en moer, dat;
- d.e trainer slechts d.e cond.itie en basis-tccirniek traint g nIj zaL d.aar-

d.oor d.iknijls in cle gelegeniieid. zijn verschillend.e ploegen te ttbed.ienen"i
- d.e coach voo:' cen vcel groter deel d.e training van het geheel op zich

neemt I
IIlo&olle clit impliccert d"at de coach een uitgebreide kennis van d.e trai-
ning als zod.einig moet hebben en hij niet kan vol-staan met een korte cur-
sus op het taictische vlak, zond.er begrip te hebben van trainingsopbouw,
method.iek,- enz.

êr in d.e commissie Training van d.e I'ISF is men het erover eens dat d.e id.eaal-
situatie is, d.ai d.e coaoh ui-t d.e l:r,ingen vaa trainers moet voortkomen; hij
zou d.an een applicatie cursus coaching hrnnen volgen irv.Íil. d.iepergaand.e
taktiek en groepsbehand.eling en and"ere za.lcen voortvloeiend.e uit d.e taak-
analyse van d.e coachir:.g.

f, t.&.v. d.e cond.itietrainer is men van oord.ecl, dat d^eze slechts gegeven
kan ttord.en door ffO-P-ors en Cï0S-ers, d.ie een cursus cond.itietraining van
d.e l'íSF hebben Ctoorlopen;
tllr&r'w. d.e verenigingen, die een speciale cond.itietraining geven - en d.it
ge1d.t vooral voor het gevaarlijke terrein varr lcrachttraining - dienen een
gespecialiseerde lfo-er of CIOS-er aaf,r te stellenr d is iret maar voor en-
kele uren.

Uit het voorgaand-e ka;n men conclud.eren d.at d.e id.eaalsituatie zou ontstaart
waa,r d.e coach itlo-P of CIOS heeft en d.aarbii cie apnlicatiecursus conditietrai-

zijn tak-

naast zijn
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ning NSF heeft gevolgcl (voor de conditietraining), daarna JOM, DOM. en/of ts0ltÍ
d.iplomaf s heeft gehaald (.roor d.e techniek en basistaktiek training) en ten-
sl-otte d.e appl i .cat iecursus Jï- fC enf of BOC d-oorloopt (voor specif ieke takt iek
training en coaching). Deze gevallen zullen in onze bond. echter op d-e vingers
van twee hand-en zíj:n te teIlen, hoewel er in Ceze echter wel een voorui-tgang
valt op te merken en er reed.s l{O-P-ers met applicatiecursus Cf/nSf en d.iploma
30M zíjn.

Waarom zo sterk op d.eze id.eaalsituatie geiiezeir ?

1) :n landen, waar d-e sport in het algemcen en'lcasketball in het bijzond.er,
hoog genoteerd. staat,  is d.eze si tuat ie normaal.

2) De coach moet volled.ige ker:nis hebben van aIle trainíngsgebied.en, om alle
mogelijkhed"en in zíjn taktíek te kunnen toepassen,

3) De coach moet d.c eici:tergrond.en van d.e training t.a.ov. de fysiologische en
psyohologischc pr incipes kennen, om zi ln spelers op de juiste wi jze te weten
evaLueren.

4) De coach moet lccnnis hebben van sociologische principes, om het verband.
van zí1n eigen ploeg te leennen en te verstcv!-gen en d.at van d.e tegenpartij
te kr:nnen ontrafcl eno

I{.a.w. Iterwaringtr i-s nict genoeg: d.at vràs genoeg tot 10 jaar ge}eden, maar
wetenschappelijk ond.erzoek heeft aangetoond, d.at in tterwaringil zeer veel up-
to-date informatie ontJ:reekt.

Het valt niet te verhcl-en d"at d"eze id.eaalsituatie een toekomstbeeld. is d.at
slechts na lange tijd. gcheel- of zelfs maar gcd.ecltelijk zou kunnen word.en ge-
realiseerd"" Daar ecliter d.it toekomstbeel-d. in and.cre landen reed.s werkelíjkheid.
is en wij ons met d.ie landcn vrillen meten, zaL deze weg uiteindelijk onvermijd.e-
lijk blijken.

Ien aanzíen van d.e uiti,,lerking liiervan kan gestcld. word.en: (tasen)
1) de opleir i . ing voor trainers ( techniek en'basis-taktÍek) is thans bínnen d.e

N33 geregeld: getrapte opleiding JOl'{ - DOI,,1 - 30M;
2) aan d.e appl icat ic op 1) m.b.t .  d.e coaching r,rordt gewerkt (opleid. ing JUC -

BOC): totd.at d.eze fase zal zijn gerealiseercl en er een voldoende aantal ge-
d.iplomeerd"en zal zijn afgeleverd. geld.t als overgangsfase - zoals nad.er in
het reglementsvoorsiel onschreven - d.at d.e bevoegde trainer tevens bevoegd.
word.t beschouwd. voor d.e coachingl

3) d" mogelijkheid. voor I.ÍO-P-ers en CIOS-ers om een NSF-applicatie-cursus con-

.  d. i t ietraining te volgen bestaat reed.s;
4) er zaT moeten word-en bestudeerd. of  verd.ere appl icat ie op 3) met specíale

. basketball gerichtheíd. nod.ig zaT zíjn,
il er zaL moeten worden bestudeerd of naast l) een mogelijkheid. tot applica-

t ie m.b.t .  tot  (evt" bcperkte) condit ietraining moet word.en geschapen voor
niet MO-P-ers/CIOS-ers in aansluiting op DOI'I en/of BOIIÍ.

Het zal ied.er Cuid-elijk zijn d.at de verd.ere ontwil-i<eling van basketball in Ne-
d.erl-and nauw verbond.en is rnet d.e ontwikkeling van het spelpeil c.q. d.e aa.rr-
treldcelijkheid" van d.e sport op zich, hetgeen weer nauÏí verbond.en Ís met d.e
vaardigheclen van spelers c,q. coaches en trainerso Orn tijd.sverlies te voorko-
men - verl-oren gaand-e in het eerst opdoen van |tetrlaringe? - rnaakt men gebruik
van d.e ervaring van and.ereJl coq. up-to-o.ate informatie mid.d"e1s gerichte ba-
si-s-opleid.ingen tot trainer en coach. 0m te trachten zo snel mogeligk tot een
optimale basis voor verd-ere ontwikkeling van baslcetball te geraken is het
d.erhalve onvermijd.eJ.ijk om - tenminste op hogcr nj-veau - verplicht te stellen
d.at trainers en coaches zich deze onontbeerlíjke basis-kennis eigen rnaken,
coq" d.e d.aarop gerichtc oplcid.ingen volgen, alvorens zij |tbevoegd.rr kunnen wor-
den geacht d.e op dit mornent beschikbare kennis en ervaringen op basketball-
gebied. uit te d.ragen c,q, toe te passen, alsmed.e zelf daad.werkelijk mee te
kunnen werken aan een verdere ontwikkelinE daarvan. De JAV heeft - mid.d.els
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het principebesluit vr,n 1)68 - geluLikig iriei.':;oc reed.s d.e eerste stap gezet en
de Commissie Opleid.i;rgcn is tha.rs van nrerrj-ng Cat iie'b d.aarop van toepassing
zijnd.e uitvoeringsbes}uit nirj.d.el-s iiet de ko;rend.e J-{Y ter tafel liggend.e regle-
mentsvoorstel , d.e al:soluut ncod.zakelijke 'bi,rceci.e s'bap vormt, waaraan niet voor-
bíj zal kunen word.en gegaaÍr.

Ook Ín d.it verslagjaar heeft de commj.ssie rricáero;r d.e }ISB vertegenwoord.igd op
d.o vergad.eringen va.n cle lïStr'met d.e aangesloten sportbond.en betreffend.e d.e op-
leid"ingen. De contactcn net het bond.sbestuur en cle and.ere ilpartnerrr in het
opleid.ingswerk, d.e BSC, Íraren eveneens lieer uitstekend.. De bond.sd.irecteur en
het bond.sbureau leverdcn weer enorme steu! bij het vele werk met betreldring
tot bijeenkomsten, cursussen, opleid.ings- en exa,menprogrammat s, eozc

Met betrekking tot het icomend.e seizoen hoopt de commissie de volgend.e pulten
te kunnen verwezenlUken:

a. technisch kademeelcend. te Zeist op 15 en 16 september 1972 voor bon,is-
soheid.srechters (in sannenwerking net d.e 3SC), coaohes uit d.e top van d.e
landelijke d.ivisics, nationale trainers, bondsdocenten, enz., waarin opge-
nomen d.e gebruílcel-ijke jaarlijkse trd.ccentend.gtt, waarbij o.ftr d.ê herschreve.n
JOM en DOM opleiclings- en exaÍnenprograÍnÍtlaís zulfen worden d.oorgesproken
met d.e bond.sd.ocentcn;

b. applicatie weekend. nr 2, voor gS.nrnastiekleraren te Zeist op 22 en 23 sep-
tember 1972;

c. verlrezenlijking van d.e eerste cursussen l.fBt;
d.. nad.ere uitwerki-ng v'-rr opleid.ings- en exaincnprogranrnna BOI'{;
e. nad.ere uitwerking va,ri opleid.ings- eli exametlprogramnar s JUC en BOC;
f. nad.ere bestud.erillg caer ultwerking van d.c mabcrie cond.itictraining;
g. applicatie-stages voor oefenmeesters d.ie langere tijC geled.en een cursus

hebben gevolgd;
h. verd.erc verbeteringen to&,vn c1e honorer.ingen van cursuslcid.ers en docenten

alsmed-e voor hen gcld-end.e rei skost envergoed.i.ngen"

De samenstelling van d-e conmissie was dÍt verslagjaar als volgt 3
nr B'  Rosebeek - voorzi t ter,  co-ord.rnat ie
G. Zwezerijnen - vice-voorzitter, tcchnische zaken
J. Hórchner - secretaris, adrrri-nistratie, cuÏsussen
D.H. Schniill - technische zaken (adviseur)
Ií{.M.J,I!ï" v.d..Somrnen - d.ocenten corps, technische zaken
Jr KoPer - algemene zaken, mini-basiietball

Ï .v.m. o.m. d.e veclheid. van r^ lerk zowel op sci i r i f te l Í jk al  s technisch gebiedt
alsmed.e om te voorzien aarr d,e beitoeften fit."D.'l. veráere versterking r:ret vak-
leerkrachten, verjonging .iovoïïlr voortschrijd"end.e ttvergrijziÍlgrr enz., in'erden te-
gen het eind. van ire-b seizoen nog ti^lee bo,rCsoefcnmcesters net onclerwijservaring
gevraagd zitting te nernen in d-e comnnissie r irol.

A.A. Rolvink
J.B. van Bal-kom

- secretaris werhgï'oepen
- technische zaken"

In het afgelopen versS-agja.ar heeft d.e conmissie enige malen vergaderd met d.e
zgn. J0II/D0M-groep, cen werl4iroep wa.arin naast vertegenrloord.igers van d.e com-
missie zi i t ing had R. Pouw en c.e commissie wi l  niet  nalaten hier een speciaa, l
woord. van d.ank uit te brensen voor het veie d.oor hem in d.it kad,er vemichte
lrlêIk"

Tot besluit d.ankt d.e commissie ook d.ít jaar weer aIlen, d.ie in d.e distrikten
bij het opleid.ingswerk betroldcen ware-o en spcciaal d.aarbij d.e díverse cursus-
leid.ers. De comnnissie hoopt d.arr ook in het volgencle seizoen wed.erom op hun
huJ-p en inzet te mogca rekenen, d.aar zond.er clc inspanningen en opofferingen
van d.eze med.ewerkers in d.e distrikten, het beslist niet mogelÍjk zou zijn g,e-
Iteest d.e thans behaald"e resultaten te bodcen,

J. Hórchnorr seoretar is.



-  31  -

SChEÏDSRECHTf,RSC OI{I1]S S I E

Aan s chriivÍns sb el eijl,

Voor d.e gevíone compctitic werden in eerste instEntj-e rui-m 950 soheid.srechters
aangeschrêv€Jlo Hiervan schreef ongeveer 13 /J at, in de vacatures ontstaan
door d.eze afsctrijvingcn kon zond.er al te vecl moeite worden voorzien. Het
aantal gevallen varr niet opkomen becirccg nog gcen procent. ïn d.e meeste van
d.eze gevallen lras er sprake van onvoorzienc onnstand.ighed.en, zoals oven'rerk ên
ziektc, rraafrrarL wij wc1 op d-e hcogtc werd.en gesteld" maar il ie zich op een zoda-
nig tijd.stip voord.ed.en d.at wij niet neer kond.en ingrijpen.

De scheiclsrechtershczettíng van d"e bekercoml:etitie leverde ook dit seizoen
meer problemen op" Ook nu weer werd.en va;n cen aa;ntal wed.strijd.en voor d.e beker
d.e speeld.ata derrnate laat door d.e betrcklcen vcrenigingen aan d.e competitie-
leid.er d.oorgegeven, d.at telefonische benatlering vail scheidsrechters d.e enig
mogelijke weg was, Uiteraard. ontstaan dan bij d.e scheid.srechters beschikbaar-
heid.sproblemenn Oolc bíj d.e promotiecompetitie aan het eind.e van het seizoen
d.eed. hetzelfd.e verschijnsel zich vooro Dadczij d.e med.ewerking van d.e betrokken
d.istricten ziln welisrvaar in vrijwel alle gevallen d.e moeilijkhed-en opgelostt
toch blijven wij een iets strakl<er organisatiesysteem met betrelcking tot de re-
geling van deze wed.strijden voorstaaJ:.

Het geheef overziend- ican gesteld worrlen dat d.e toestand. zich &it seizoen onge-
veer gestabi l iseercl  heeft ,  vergeld<en met het vor ige.
Aangezien het aantal aanschrijvingen met ruim jj 'jb toenam zijn wij bepaald. triet
ontevred.en, lÍij had.d.en verwaeht C"at juist d.e mid.wee.lcse wed"strljd.en van d.e com-
petitie, nood.zakelijk rranr'uege het z,waTe programma in d.e heren ere-d"ivisiet
extra bezettingsproblemen voor d"e arbiters met zich mee zouden brengen, Uit
d.e cijf ers blijkt d-at i.it vri.jwel niet het geval is geweest, d.it ond.anks het
feit dat in d.e loop van een week slechts een d.eel vexr het scheid.srechterscorps
beschikbaar is. Ock c1e nel- eens verkond.igC.e beltering d.at van scheid.srechters-
betating het nieuvre gauw af zou zíjn en d-at rian op d.it gebied. d.e froud.efi toe-
stand.en zoud.en torugkeren, lUkt d.ocr bova:staa;nd.e cijfers te word.en gelogen-
straft. Wij blijven d.e scheíd.srechtersbetaling als voornaamste oorzaak van de
verbetering zien en zijn dan ook d.e afgevaard.igclen van onze J.A.V' zeer erken-
telijk dat zij tot een verhoging van d.e betaiing tot een bedrag van f 1lr-- per
wed.strijd. het initiatief narïen en d-eze verhogíng d.ocrvoerden. Verdere optrek-
king van d.e betaling lijkt cÍrs gêwerlst.

-B ond" s s ch e i d.s r e ch'Lell$_c_o qpg.

l{ij begonnen het seizoen net 46 scheidsrechters. Tot bond.sscheid.srechter wer-
d.en benoemd Ce ireren De Sakker, v.d.oEsschert, Groothcff , Schoond"erbeekr Soe-
d.erhuijzen, Tcney e.n v.d..Valk. Tot adspirant-bonclsscheidsrechter werden be-
noemd. d.e heren 31om, 3osma, r/erwoij en inioud-stra. Afgevoerd trerd.en d.e heren
i'ïeuwese en Peeman" Door bovenstaancle mutaties beëind.igti.en wij het seizoen met

{! scheid.srechters" De scheidsreohters kwarnen ín land.elijk verbanC twee keer
bijeen" Voor d.e aa.nvallg van het seiaoen werd te Utrecht een bi.jeenkomst gehou-
den waarva.n een belangrijk d.eel in beslag werd. genr:men d,oor het verslag van d.e
heer Leegwater over de internationale scheÍd.srcclrtersstage te Ed.inburgh" Bo-
vend.ien werd op deze bijeenkomst besloten tot een naentorsysteem ter begelei-
d.ing va.n aankomsrd.e bond.sscheid.srechters. I"traarover eld.ers in d"it verslag
meero Een technische stage, zoal"s het vorige seizoen in sa,menwerking met de
ccrnmissie opleíd.ingcn gehouden, vond. clit seizoen niet plaats, alhoewel d.aa,r
wel plaru]en voor ]rebben bestaan.

iïet zeer d.rukke connpetitieprogramma maakte dat d.e maand. d.ecember de enig mo-
gelijke maancl was ïíaarin een d.ergehjke stage zou icunnen word.en gehoud.en.
Ed.cch, in d.eze period.e was een passend.e aocommodatie niet verkrijgbaar. Aan
het eind van het seizoen wercl, wed.eroni te Utrecht, van gedachten gewisseld.
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over organisatorischc zeken" I)e belangri;kste gesprekspunten !Íaren hier een
plan om tot een betcre d.oorstronring vern schciclsreohters in d"e totale competi-
tie te komen en d.e dubloelf-uncties" h'ord.t el aan he'b eerstgenoemd"e plan nog
steeds gewerkt, aeJlgaaricLe de d.ubbelfuncties ztjn fij aan het eind van d.it seÍ-
zoen wel tot een afrond.ing van anze overnreginijon gekomen, zoals ook twee jaar
geled.en voor het eerst aan d.e sclieid.srec]:te-r,s werd. meegecleeld. Wij zÍjn van me-
ning d.at het scireid.srechterschap in tle ere*CLivisies en land.elijke eerste klas-
sen het komend seizoen niet mesr gecombineerd" noet kunnen worden met d.e
coaching va.n, het spelen voor, het bestuurslicl zijn van, of hct Iid. zÍjn van
verenÍgingen, d"ie uitlcomen in deze la.nd"eLijkc klassen" Uiteraard geldt te-
zelfdertijd- d.at iret l-idmilatsehe,p van onze connissie vanaf d.at moment ook niet
meer valt te ccmbineren met bovengenoemd.e functies.

Hoewcl d.e beoord.el ing van cle scheid.srcchters d" j- t  seizoen iets beter funct io-
neerde d.an het vorige seizoen, zijn wij op d.it gebied" nog steeds niet bevred.igd.
en word.t nog steecis aalr verbetering gewerkt. i{et d"oorstromi-ngsplan is één van
d.e facetten vaJr. d,eze zaak.

0pl eid.ingen"

fu werd.en het achter
nend-e scheid.srecht ers
susseÍr 3

Plaats

ons liggend"e bond.sjear l.Iecr vele cursussen voor begin-
pehouden. Hieroncler vclgt cen ovcszioht van d.eze cur-

lggl"arrq.
Amsterdam 45
Apeldoorn 27
Bcxtel- 54
Del f t  21
Den Held.cr 2A
Dokhum 28
ftnmeloord 2A
I s-Gravenhage 35
Groningen 56
líaarl-em 35
Heenrl-iet 26
Leeuward.en 34
Leid.en 62
Ridderkerk 26
Rotterdam 30
llt eenwijlc 28
Utrecht 36
Vl issinpien 26
Wageningen 24
l'icrkend.am 29
Zaand.ann 34
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Doccnt

Renoui
v. l ishoeck
v, 11. Sommeíl
Renout
Renout
Cramer
Rosebeek
SneL
Cramer
Snel-
v.  VLiet
Ctamey
v" Dishoeck
v. Vl iet
v. lrliet
I losebeek
v" nisl ioeck
i , ro Vl1et

v. lishoeck
V .  v  r I -  U

Leegwater

ïn bepaald.e districicn bespcurcrl wij een tencLens ora cleze cursussen voor be-
ginnend.e scheid.srechter.s niet meer centraal tc organi-soren, naar voornarnelijk
ten gocd.e te Latcn leomcn aan bepaalde vercnigingen.
Enige cuxsussen rverclen rrlel in z,eer sterke mate bema"nd. door leden van slechts
6én 'r'ercniging" Voor cle cursusdeel-nemers is <l,an niet meer het begirr-nen vaf,i
een loopbaan aLs scheio.srechter iret d.oel, maar cenvoud.ig vermeerCering van
d.e eigen spelregelkcnnis" Dit blijkt ook uit C"e absenties tijd.eng de cursussen
etr ]ret niet deel-nemen aan het exarnen" Fiet zal d-uiclelijk zijn wat wi.l met d.eze
beginnerscuïsuss en bcogeno

Mede d.aarom wcrd" d"e.n ook d.it seizccn overgcgaai"r tot een beperkíng van het
aantal toegestane cuï"su.ssoil per d.istr.ict cn tot liet niet meer organiseren
van d.eze cursusscn tegcxr het einde ve,n het scizoen.
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fn een aantal d.istricten wcrd.en avond.en gehouclen voor gevord.erd.c scheidsrech-
ters. Op d.czc avonclen vrercl van ged.achten gewisseld over d.e interpretatie van
d.e spelregels;, terivijl sons ook ecn fil-m wcrcl vortoorid"o

Hieronder volgt ecn overzicht .ren

El'at-e
Boxtel
jien Held.er
I s-Gravenhage
Groningcn
Haarlen
Leeuvlarclcn
I'laastricht
Utrecht
Vlissingen

Het d.ocentcncorps spclregels werd. uitgebrcid- mct de heer A,A. Rolvink"

Zoals reed.s eld.ers in d.it vcrslag is vermelcl, is het afgelopen soizoen gc-
werkt rnet een mentorenstclsel om d"e door d"e d.istricten voorgedragen ad.spi-
rant-scireid.srecir-bcrs op hua geschiktheid. voor de lzurd.eli,1ke competitie te be-
oord.elen. Er wercl g.cstart met ecn te begelciclen groep scheid"srechters van B
personen. Deze scircid.sreclitels werden op bcpaalde 'Lijden opgenomen in het pro-
grarnma.ran d.e lanclclijke ccmpetitie teneind.e 'cezarnen met een mentor een wed.-
strijd. te lcid.en. Als mcntorcn trad.en op d.c l:ercn Christiaatrsc, Piccard.tr Re-
nout, RoLvink, Sncl. cn va"n Vliet. Na aflc.op van d"e siagc werd.en { d.eelnemers
tot ad.spirant-bond.sscheidsrecliters benocmd. Ic gcvolgd.e werlcwijze is met men-
toren en d.e betroldccn scheidsreclrtcrs achtcra,f bcsproken, d.e conclusie van
dit gespreJc is gewccst cl"at d.eze opz,:t zckcr voor lierhaling vatbaar is.

Er is een proefneming god.aan met d,e inschakcling va.n video-apparatuur bij d.e
begeleid"ing van bondsscheidsrechters. Het resultaat van d.eze eerste proef
heeft ons teLeurgestclcl, I{et cxperiment zal wordcn hcrhaald."

Gewerkt word.t aan d.e vervaard.iging van visuecl instructiemateriaal, d.at op
onze scheidsrechtcrscuï'sussen gebruikt kan tríorclcno Gepoogd word.t te bereiken
d.at over ecn d.ia-scrie cn ecn instructiefilm kan word.en beschikt.

Contacten nct de d. istr icten,

De jaarli;ksc contactbijee'nkomst met Ce districtcn werd aan het eind. van het
seizoen te Utrecht gcitoudcn" 0p d.eze bijcc:nkomst is uitgebreid. va"n ged.achten
gewisseld. over het c loor onze oommissie gelanceerde doorstromingsplan" Dc op
d-eze avond. gemaakte opmerkingen zullen in ccn tvlccd.e conceptplan worden ver-
r'ierkt.

Int crnat ional- e zakcn.

Het verheugt ons zeer d"at oolc d.it seizoen onzc internationale scheidsrechters
elen toenemencl aarrtal urtnod.igingen bcrcil:tc voor liet leid.en van internationa-
le wcd.strijd.en, zowcl varr d.c kant van c1e F, I.B"A. als ook vanwege enige natio-
nale bond"en, iïrerbij d.ient opgemerkt tc worcien d.at er bij d.e F,I.3.A. een d.ui-
d.elijk streven besiaai om ecli vastere grcep tc krijgen op d.e arbiterskeuze van
d.e natlonale boncLen voor evcnementen naar lrel]ce ci.eze bonden zelf scheids-
rechters afvaard.igcn, Eerr overzi.cht van de actí.riteiteri van onzc ínternatÍo-
rrale schej-d.srecirters treft U hierbij aan.

d.eze avonden :

,Dqcenl-
v. d' Soinmen
Renout
Renout
Rosobeek
Renout
Rosebech
v.d. Sommen
Onrust
Renout



A. Brqke]

november 1971

december 19?1

ja.nuari 1972

februari 1!J2

H. vo Houten

november 1pf1

december 1971

januari 1972

februari 1!J2

apri l  1972

P. Leegwater

augustus 1!J1

september 1!J1

november 1pl1

december 1!J1

d.ecember 1!J1

deccmber 1!11

januarL 1)12

Sanuari 1972

fcbnnrí 1)12

maart 1972

apríI 1)12
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llainburgh, Scirotland, Europacup I d.ames
Centymca - Le Logis

3russcl ,  Be1giê, Europacup ï  c l-ames
Le Logis -  Clermont U.C.

Caen, Frankrijk, Korac bokaaL.
Caen - Lohomotiva

CLermont-Feruand", I'rankrtjk, Duropacup I da,rnes
Clcrmont U.C. -  Wisla

Broinma, Zl+ed.en, Europacup I heren
Alviks - Tapion Honka

i'{ontccau-les-}{ines, Frankrrjk, iuropacup II d.arncs
La Gerbe d.e I'iontceau - fgniso

Jongcnsjuniorentournooi te Soest,  Duits land..
d r.reclstrijd"en

Bclgrad.on Joegoslavië, Eu.ropacup If heren
Crvcna Zvezda - Simrnenthal

Tournooi irererr tc Sofia, jJulgarije.
, / ' l  r ^ r o À  e * n i i Á  a n
ï l l v g p 9 f * J * v . I o

?ou:'nooi heren te liagen, i,Ícst-Duitsland..
3 ried.strijilcn

Europcs c Kampio enschi:.ppen t c Xs s en, West-Duit sla,nd..
6 r.rcdstrÍjden (waaronder de finale)

I{atnz, Duitsland-, Ë\:.ropacup ïï heren
USC l{ainz - Partenope

Levcrkusen Dultsl-and, Europacup I hererr
fUS 04 Sayer Levcrkussen - Real tiad.rid

Tournooi heren te Bremerhaven, luitsland..
{ wed.strijden

Interland. ]reren te Osnabr{ick, }uitsland.
West-Duit sla:rd. - Ts j echoslowalcije

Luik, Be1gië, Korac bokaal
Stand.ard. Luik - Picad.cro

Earcelona, Spanjc, Europacutr:r II heren
Juvcntud.-Schweppes - Partcnopc

Milaa.n, Italië, D;rropacup I d.ancs
Go Io Ao S o * ' ; i is Ia

I[adricl, Spanje, Europacup I hcren
Real l.lad.rid - Jugoplastika

Interla.nd.s heren te België
België - Frankrijk (2x)



C. Onrust

november 1!11

d.ecember 19?1

janaarí 1)12

februari 1972

maart 1972

A. Renout

november 1!J1
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Lier,  Xclgi 'C, E'u.ropacup I  hcrcn
5US-.li 'ruit - Fath LT.S.

Tapiola, Finla.nd., Europacup I lieren
Tapion Honka - S1avia Praha

Praeg', Tsjechoslowakije, Ebropacup I tteren
S1avia Praha - JugopJ.astika

Atlicne, Griekenland", Europacu-p fI heren
AoEoK, - Crvena Zvezda

SaclaLona, Spa.r:je, Erropacup ïI heren
Juventud.-Schweppes - Crvena Zvezda

G5ttingen, Duitsland, irhropacup ï Carnes
SC 05 Gdttingen - Union Firestone-Ehgartner
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PROI'ffiTCOMMISSÏE

Afgelopen seizoen is d.e protestcommissie 3 maal bij eJJcaar geweest.

In totaal zíjn 2J protcstcn binnengekomen, vraaïvan :

J protesren werd.en toegewezen (allV.l-notterdam/Taveno, hOC en Factotum/Punch)

2 werd.en verwezen naar het bond"sbestuur (Fiat Starsn Transol-R.2, )

1 doorgestuurd. naar d"e wed.strijd.commissie (Bi,' furstelveen)

Q afgewezen

ii) protesten kond.en niet in behandeling word-en genomen, víegens het niet vol-
doán aan d.e reglenienton,

Bijna 95 f" van d.e protesten was gebaseerd. op het foutief toepassen van d.e ju-
ryregels.

Het is schrikbarend., hoe lichtvaard.ig d.e verenigingen in d.e land.elijke compe-
titie d.achten over d.c jurering. Vaak is het voorgekomen, dat er iemand. werd.
gevraagd., die toevallig aanwezig vras en die níet vold.oend.e op de hoogte was
met d.e regels.

Uit verschitlend.e protesten is gebleken, clat er vred.strijden zÍjn verloren of
gewonnen door een foutieve hand.eling van é6n d.er juryled.en.

Het r'ias voor d-e protcstcommÍssie ond.oenlijk om in deze gevallen tot een uit-
spraak te kornen. Dilrlvijls viel te constateretr d.at verklaringen in deze tegen-
str4d"ig vÍaren.

De protestcommissie hoopt, d.at d.e verenigirgcn spelende in d.e Land.elijke com-
petitie er va;n d.oord.rongen kuffen worden, dat een d.eskundige jury een eerste
vereiste i .s.

De commissie bestond ui t :  A .  Rcnout ,  voorz i t te r
Mej.  L, I i .  Brekhof,  sccretaresse
H SneI,  l id.
A" '  De Le th ,  p l .  l i d
R. J.  Skaia ïr1" I id
G" Brinkman, p1. lid
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REnA4rïECOMUTSSIE

De red.aktiecommissie, bestaand"e uit drie led.en, lcrrra:l het afgelopen jaar éénrnaal
telefonisch tezamen. ïoorts r.ieren enkele ontmcetingen in sporthaLlen en op
honkbalveld.en van verrassencle d.och instructieve aarcl. Men mag stellen d.at er
biruren d.e red.actie weinig overLeg was. Een fout v::,n d.e hoofdredacteur, zonder
twijfel.

Ïn het afgelopen jaar kwarnen enkele fraaie nummers va,:: het blad. Sasketbal (1et
we1 met één 1) uit. De hoofd.reclacteur verheugt zich nog immer ín de vrijheid.
van hand.elen en in d.e mogelijkheid. van het maken van cen extra nunme? ín Bulga-
rije.

De redactieled.en [i ',H.Piccard.t ert J,H".Stuurman f everd-en elk eenuitstokenLebijlage
over het darnesbasketbal, terwijl eerstgenoemd^e zich tijclens het P, OT. 

'bijzond.er in-
zette door zowel in Heerlen als in Arnhem aanwezig te zijn. Laatstgenoemd.e kon
vanwege ziekte zijn krachten niet schenken.

De heren A.J.Jul ius en A"L,I íed.er lroed. waren trouwe rned.ewerkersgedurend.ehetP"0,T"
Ged-aeht word.t a.an een voortgang qua samenl.lerking met beid.en.

Qvallend. mag het tensLotte heten d.at d.e ad.vertentie-aanmeLd.ing groter en gro-
ter wordt. Nog even en clan kan men een ad.vertentieblad. uitgeven, met daartus-
sen wat basketbalnieuws.

J. M. Smeet s

MATERIAALCOMI\I]SSIE

Ond'ergetekend"e, in samenwerking rnet het burc:u, had- d.it jaar weer d.e zorg over
het materiaal-.

Gezien het Pré-Olympisch Tournooi moesten enkele nieuwe kled.ingssets word.en
gekochtr doch tevens werd.en wij in d.e gelegenheiC. gesteld. om d.e gehele ploeg
tuiform aan te kleden, hetgcen ook met alle Amsterd.amse officials gebeurde.

Zeer veel d.ank ook aan de firrna Schoolsport, d.ic d.e moeilij lc verkrijgbare Mikasa
bal voor ons tegen een red.elijke príjs kon Leveren.

J. Koper.

CO/ii\mSSIE VAlf BEROEP

De werkzaamhed.en van d.e eommissie van beroep namen in vergelijking met het vo-
rig jaar belarrgrijk toe. I^Íercl.en toen tien beroepen beharrd.e1d., het afgelopen
jaar waren d.it er reed-s achttien. iliervan haCd.en aoht zaken, &-rs een minder-
heid.r betrekking op strafzaken. Vcorts werd. d-oor de commissie varn beroep een
aantal adviezen uitgebracht. Ind.ien cleze tenclens zich ock in het komend. jaar
mooht voortzetten en d.aar v,{jst veel op, zíet het er naar uit d.at d.e huid.ige
wÍjze van werken van de eommissie van beroep - zoveel mogeLijk voltal-lig verga-
deren - niet la.:rger k:n word.en voortgezet. Het instellcn van d.eelrommissies,
met alLe nad.elen d.aaraan verbond.en , zal- onvermijd.elijk zijn. ïn d.it verband. i.ijkt
het d"e commissie van berocp noodzakelijk zich opnienw te bezinnen over d.e vraag
of de bijzond.ere :rrime taakomschrijving vocr d.e commissie van bercep gehandhaafd.
d'ient te blijven. Veel beroepzaken hebben d.irect betrel;kÍng op d.oor bond.sin-
stanties genomen beleid.sbeslissingen; het Ís practisch zo, d.at ind.ien men met
een bepaald.e beslissing van het Bond.sbestuur of van een Dístrietsbestuur geen
vred"e heeft men altijd. in beroep kan gaan bíj d.e commissie van beroep. Uit het
oogpunt van rechtsbescherming binnm d.e Sasketballbond. is d.it een aantrekkelij-
ke situatie. Voorwaard.e is echter wel d.at het aa;rtal beroepen binnecr red.eliike
grenzen hlijft.

In d.e samenstellÍng van d.e eommissie van beroep trad.en het afgelopen jaar en-
kele wijzigingen op. Als opvolgers van d-e i-ed.en !.Roffe1, K.Lagerwey en P.Meuw-
sen werd.en benoemd. r€spo mr H.F.WooLdrik, d.rs G.J.Groenman en J.d.e Kruijff.Tot
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plaatsvervangend. lid. van d.e commissie van beroep werd. aangewezen d.e heerM.R.varr
Essen. De eommissie van beroep bestaat thans ui t :  D.H.Schmii l l ,  vnorzi t ter,
d.rs G.JoGroenman, vice-voorzi t ter,  rnr H.P. l ' t rooId.r ik,  secretar is,  J.van d.er Veen
en J.d.e Kruijff }ed.en, Ii R.va.n Essen, plaatsvervangencl licl"

mr" H.P.ïJoold.r ik,  secretar is"

PROPAC,A}ïDA C CN/]Tfi SSI E

Het Pré Olympisch Toernooi staat bij and.ere commissies dan misschien in het
middelpurrt van de belangstelling, de propagand.a cornmissio als geheel heeft,
haars ond.ar:ks, part noch d.ee1 aan het gebeuren gehad..

Het maken va.n propagand.a voor d.e basketball sport werd vanuit het bestuur &i-
rect ged"elegeerd aan de rnjf organiserend.e d"istricten.

In een br ief  aan het bond.sbestuur (d-.d.  1!  maart j .1.)  werd. ond.enneer op d" i t
gebrek aan communicatie ger{ezen en tevens werden enige ad.viezen uitgebracht,
lÍaaxop geen positieve reactie ktíam.
De distriets propaganda commissies a.ntwoord.d.en niet op een oproep om tot eni-
ge centralisering van properganda problemen te komsl.

Helaas vond. het bestuur het door de commissie aanbevolen ontwerp voor een
N.B.B. house-style (bond.sspeld.,  -v lag, omslag en lay-out voor rBasketbalr)  met
d.aarenboven een werktekening voor d.e omslag van een P.0.T. programma-boekjet
totaal- voor het bedrag van f 1.000r-r financieel niet haalbaar.

De succesvoLle verkoop van stickers lrerd d:it jaar voortgezet en wel- zod.anig
d.at het aantal de )0.000 heeft overschred.en. Ook d.e hernieuwd.e uitgave van de
fold.er rtA 3 C van d.e basketball sportil vloog d.e d.eur uit. Een herziene uitgave
zal worden uitgebraeht naar aanleid.ing van de nieuwe regels na Mllnohen. Tevens
werd.en wed.strijd.en bij openingen varr sporthallen georganiseerd., fi lms uitgeleend.
en evcntuelc nieurr,re aankopen bekeken.

De eommissie vergaderde twee maal, beid,e keren incompleet en steeds in Amster-
d.am.

Door het bovenvermeLcle totale ontbreken van enig dialoog met het bestuur
(d..w.2. inet verstrekken van informatie, het plegen van overleg en het delege-
ren vafl werkzaamhed.en) kan d.e eommissie onrnogelijk tevred.en terug kijken op het
afgelopen bond"sjaar, Het enige dat we kunnen d.oen, is d.e wens uitspreken dat
de samenwerking met het nieune bestuur perfect nag zíjn, Nauw verwant hiermee
is d.e bereidheid van d.e oommj-ssieleden hun functie tc blíjven vervullen in het
aanstaand.e seizoen.

De commissie; J '  Koper,  voorzi t ter
F. H. Piccarcit , secretaris
P. G.M.Sovens
J. J '  Huisman
D. Crootvelcl

STFAF- n[ GESCHILLMI COM\4ISSTE

In het verslagjaar werd.en 121 zaken bij d.e Straf- en Geschillen Commissie aan-
gebracht. In 92 gevallen urerd- straf opgelegd. In 1) gevallen werd een zaak
geseponeerd., hetzij ornd.at niet werd. void.aan aein het gesteld.e in het Reglement
Straf- en Geschillen Rechtspraak, hetzij wegens d.e geringheid van het feit.

In d.rie gevallen rverd een spcler voo:: het leven geroyeerd., wegens zeer ernstÍ-
ge mishand-eling van een scheidsrechter, hetgeen tÍjd.el-ijk of blijvend liohamelijk
letsel  tengevolgc heeft  gchad.

l i .  Intr iersma, secretar is.
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WmSTRIJDCOMMISSïq

Evenals 1n d.e voorgaand.e drie seizoenen,
wed.strijd.commissie uÍt r D.An Feenstra

A. d"e Zwaan
J. Kort
H.J.  Looyer

bestond. ook het afgelopen seiaoen de
voorzi t t  er
n n m n  

' l  
a i  d a r

1id.
1icl

AtG0{Im{

Zeld.en za| een land.eliSke competitie zovecl spanning met zich meegebracht heb-
ben al-s het afgelolrcn scizoen, De beslissingen vielen veelal pas in de laat-
ste wedstr i jd.en van het seizoen. De grote apotheose van het seizoen was onge-
twi.jfeld. d.e beslissendc wed.strijd. tussen Levirs-Flamingors en Fiat Stars in het
Rotterd.amse Sportpaleis, waar een toeschou.werssohare van ongeveer 1000 mensen
bewees, hoe populair basketball in het sej.zoen 1971-1972 ís geworden. Voor
een niet onbelangri;lc d.eeJ- is d.eze ontwikl<eling het gevolg van d.e komst van een
aantal Amerikaanse basketballers. Een ontwikkeling, d.ie is toe te juichenr al
za) ee,n ied.er zich goed. d.ienen te realisercn, d-at d.e vaderlandse basketball-
competitie nlet een a1 te groot Amerikaans accent mag krijgen.

0pnieuw moest d.e wed.strijd.commissie bij hsf, gamenstell-en van het jaarprogramma
tot d.e conolusie komen, d.at d"c door d.e vercnigingcn beschiicbaar gesteld,e
speelmogelijkhed.err. in ecn aantal gevallen ontoereikend. waren voor het opstel-
len van een progreinma, rvaarbíj aan alle ïíensen tegemoet gelcomen kon lrord.en.
I\Íocht d.o wed.strijd.comrnissie in d.e meeste gevallen begrip vind"en voor genomen
beslissingen, in cnkcle gevallen ontstorrd-en controverses, &ie d.e wed.strijd.com-
missie veel extra en sorns onnod.ig werk gezorgd-en" Bijzond.er onplezierig was
het, zelfs te moeterr crvaren, d.at d.e objectieve r.lerkwijze van de commissie en
met name d.ie van d.c cr:mpetitieleid.er d.oor een enkel-ing in twijfel werd. getrok-
ken. Wellicht kunnen d.eze twijfelaars een positieve bijdrage aan het Ned.erland.se
basketball ]everen d.oor d.e opengekomen plaats in d.e commissie te gaan ínnemen.

E,RE-DIVISIE }ffiN{

Zcals reed.s vermeld- is d.e heren-competitie in d.e top zelden zo spannend ge-
weest. In afwijking va;n voorgaand"e seizoenen vierd- d"it keer gespeeld- volgens
het zogenaamd.e Tsjecliische systeem: eerst een volledige competitie en d.aarna
splitsing in twee groepen ve,rr z€sc Stond. d.e kl.ralificatie van Levirs, Fiat
Stars, l 'actotum/Pr:nch, Ir[ars EnergÍe Stars on TransoJ- R-/Z eigenlijk bij voorbaat
vast, d.e strijd. om d.e zesd.e plaats was uitermate spannend., Léék la.trge tijd. Haar-
lem Cardinals of Racing Agon zich te plaatsen, de lachend.e derd.e was D@'

In d.e nacompeti t ie leek land.skampioen Levirs-Flarningots de t i te l  gemaickel i jk te
gaan prolongerenc ïIct slopende seizoen eiste ook bij d.e Haarlemmers zijn tol.
i ' led.erlagen tegen streeJcgenoot l 'ïars en concllrrent Fiat Stars, deed na tweeën-
d.ertig wed.strijden beicle ploegen gelrjk door d,e finish gaa.n. ïn een sensatione-
le en slopend.e bcsl- issingswed.str i jd kwam Levits tenslotte tr iomfantel i jk al .s
nieuwe karnpÍoen te voorschi jn.  Een'bi tel ,  d. ie Ce l iaar lemmers, ook al  was het
verschil- met Fiat Stars zeer kl ein, volkomcn verd.iend.en, gezien o.a. hwl zwa-
re strijd. i-n d.e Europa-Cupwed.strijd.en.

De strijd. om d"e fatale d.egrad.atieplaatsen was lange tijd. een strijd. tussen: Land.-
lust, Suvrikri en l)onar. Een felle eind.sprint red.d.e Donar en betekend.e tevens
het vonnis voor Larrd.lust en Surrikri. Land.lust, dat sind.s d.e instelling van d.e
hoofd.klasse in d-e top verbleef , zaT lnet kcrnend.e seizoen met Suvrikri moeten
trachten het verloren gegane terrein te herwÍnnen.



STAIID :
Naam

Levi-Flarningo t s
Fiat Stars

-  ^  t -'J;Tarrsol tt/ a
I[ars &rerEie Stars
Factotum/Pr.rnch
DM
Haarlem Card.inals
Bona Stars
Racing-Agon
Donar
Land.lust
Suvrikri

MRSTE IÏVÏSIE I]EFMI

ltraarn

ASVU
MBC
A}TVJ
Pfaff Stars
OIa Stars
FAC
Treffers
Wilskracht
US
I''Íartiní Stars
ïJW-Eendracirt
BC Paulus

TWME DÏ.VISIE I-IEREN
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Gesp. Pntn
/ , \

5 J  O U
?.1  6A
J J  J v

3z 44
32 42\ Ó
5 Z  J ë

32 18
32 30
32 24
1 n  n ^
1 /  /  /

32  20
À /

5 1  l O
1 ^  4  ^
J é  1 4

Gesp. Pntn

Voor

JJÓ4
),267

2715
>f,,c:l
zo) |
2 5 6 5
2392

21gB
2324
203 1
ZUOO

Tegeln

2594
2r7B
2316
2492
242O
2886
2659
ë4)o
2497
2743
2496
2632

karnpioen

gedegradeerd.
ged.egrad.eerd.

Ie beid"e d.egrad.arrten uit het seizoen 1970-19711 FAC cn SVE (UVÏ-nenAracht)
speeld.en ín d.e strijd. om d.e titel geen enkele ro1. Voor de Utrechtse ploeg ver-
l iep het seizoen zelfs zeer teleurstel l -enC. Opnieuw moest d.e ploeg ui t  d.e Dom-
stad een stapje terugdoen. Ook voor BC Paulus verliep d.e competitie mincler
goed-. De pIoeg, clie een jaar daarvool nog bijna d.e ere-divisie was binnenge-
stapt, was nu het gchele Jaar rod.e lantaarnd"ragcrn I{et verlies van topspeler
A.van Helfteren bleek cen te grote hand.icap.

ïn d.e tcp was de strijd" om twee prornotieplaatscn zeer fel. Promoveerd.e ka,rnpÍ-
oen ASW automatisch, ffiEC cn AI'IVJ moester. een extra vred"strijd spelen om uit te
rraken wie eveneens het basketball-llalhalle zou irlogen bet:'ed.en. A}.{VJ, d.at aa.n-
vanhelijk d.eze wedstrÍ;c1 niet wild.e spelen, gaf zich in d.e beslissingswed.strijd.
bij voorbaat gewonnen, Een verzwakte ploeg ïras geen enkele partij voor EBBC.

Verontrustend. is het, d.at promotie-cand.idateÍl geen gebruik lÍensen te maken van
hun promotierechten" I' leliswaar staat d.e huid.ige reglementering een d.ergelijke
hand.elwijze toe, d.cch in het kad.er van topsport rnoet d.it niet mogelijk zijn.

STAND I

.( àí

34

22
18
18
4 Q
I U

16
t o

10
o

22
2a
15

22
22
22
22
22
22
22
Z Z

22

Voor

iÁnq

1675
1 783
1543
1498
1507
i396
4  A r y 4
t + l  I

132C
t J  |  í
1361
1350

Tegen

1282
1482
1582
1457
1462
1 q 2 1

1481
1Í:,4Á

1436
1459

1 q Á 1

Gepromoveerd,
Gepromoveerd.

Ged.egrad eerd.
Ged.egrad.eerd.

In 2 A prolongeerd.e Amiba ondanks felle tegensta.nd. van Vlubbers d.e titel" IIa
een eenjarig verblijf in d.eze klasse moest ïsala terugkeren naar d.e districts-
kl"asse" De grote afstand.cn, die in deze afdeling moeten word.en overbrugd gaven
ook d.it seizoen weer problemen blj het verspelen van wed.strijd.en in de mind.er
gunstige jaargetijd.en.

Ïn 2 B was d.e overmacht van PSV zeer groot. VeLe malen kwam de ploeg uit de
liohtstad tot scores ver boven rle hond"erd-. I,,íct Amiba was PSV in d.e promotie-
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strijd. aailmerkelijlc stcrller clan d.e v,restelij l:e l;arpioenens Junpers en Exercitia,
d.ie hun ka^rnpioenschap riiet clcor pronctie ger,.olgcl za5en. Iegrad.anten 'rerd.en :
ReaI en I'ïaasvogels. Vooral d-e d-egraclatie va.n 1.;aas.rogels kwaÍn zeer ongêlu.kkig
tot stand..
Het niet opkornen tegen Stud. líi jmegen leid-d-e tot een beslissingswed.strijd tegen
Basket Stars, die voor cle i[aastrichtse ploeg verloren ging.

Ïn 2 C was de strijd" om het kampioenschap halvcrr^/ege de competitie in feite
reed.s beslist. Een gestaag viir:-nend. Exercitia greep ver voor het eind.e reed.s
de titel" Slechts BV .Arnstelveen slaagd.e er in d.e kampioenen te versLaan. De
strijd. aan de ond.erka"nt van d.e ranglijst was buitengewoon fel. Lange tijd. kwarnen
acht ploegen vocr d.qgrad.atie in aanmerking. HAV, d.at d.rie wed.strijd.en voor het
eind.e verloren 1eek, lci"ram toen d.oor twee oven^lirrningen nog naast 3lack and.
IrÍhite. &r ook in d.e beslissingswed.strijd. kr+arn d.e ploeg uit Den iield.er tot
viinst. Ond.anhs d.uiC.elrjke publicaties bleken in d.eze afd.eling niet alle ploe-
gen zich te houd.en aa;n d.e voorgeschreven speelduur,

In 2 n tenslotte woedd-e een voortdurend.e strijd. tussen Jumpers en het gedegra-
d.eerde Rowic (Fr isol / ï i )  De pJ.oeg ui t  de Residcnt ie trok in de besl issende
wed.strijd" aan het langste eind.. Essor en Lakers zu11en het komend.e seiz,cen hun
geluk weer moeten bcproevcn in d.e d.istricts eerste klasse.

STAND$'I : Heren 2e div. A.

Naam

Arriba
Vlubbers
Jugglers
Groene Uilen
Orca I s
Celer i tas
Enos
Detroi t  Stars
Ymir
3V Ceres
Isa  -a

Heren 2c

Naa.':r

PSV
Kimbria
JRC Boxte1
Tantalus
Bred.a Pioniers
p y r  4 ^ r ó r  r  s r q

Stud.. Nijmegen
Green Stars
Sraggarts
Sasket Stars
Iilaasvogels
H a a  I

Hcren 2e

Naam

Exerci t ia
BV Amstelveen
Akrid.es

/.\  ̂̂ -q { i Ë I J .

20
4 A
1 V
o/1
L W
A A
t v
A Az v

20
20
20
2A
2A
20

rr ,- ̂ -u U È ! .

22
o a
L L

22
22
22
22
^^
1 L

22
22
23
23
22

Á ; , ,  t \

r l ^ ^ -
u c È l i .

Pntn

38
J O

28
2e
L W

20
14
12
B

4

Pntn

44
38

24
22
) n
4 Q
I U

15
14
14
12
6

Voor

1781
1457
1459
t l  4 a,A
I  l v +

1344
1A21
914

1081
1 C3g
944
BS2

Voor

14.Ov

1530
11?4
1217
1110
|  |  t J

1007
920

1167
970

1 0 1 J

Tegen

844
q 5 q

1077
989

1 196
1065
1227
1324
1360
1585

Tegen

)49
1 017
1152
1110
1413
1 2 ( , 7

t J ) v

1434
1222
1462
I J  I Z

1498

Tegen

I  uoJ

1010

Pntn voor

1424
1307
I l t I

Gepromoveerd.

,(

àE Ged.egrad.eerd.

Genromoveerd

Ged.egradeerd
Gedegradeerd

42
34
3O

22
22
z_t

Kampioen



Naam

Hoofddorp
Tor*Line/Iiosquitos
BOH
Azímma
Wolves
APGS
HAV
tslack ancl 'uÍhite

Typhoons

Heren 2e c1iv" D

Naarn

Jumpers
Frísol-R
Juventus
Argus
It{idland.
303
UÈJ

Taveno
AMVJ R-dam
Forcial
Lakers
Essor
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PntnGesp.

22 22
22 20
22 2A
22 20
22 20
22  18
2 7  1 A
2 7  1 6

226

Gesp. Pntn

22 38
22  36
22 26
22 26
22 24
22 22
22 20
22 20

a /

z / .  to

22  16
^ ^  a  ^
é 1  t z .

228

Gesp. Pntn

18 34
18 28
18 26
1B 2,+
18  22
18  16

lroor

1217
1174

on?.

1  1 2 4

1 124
o'7'7
_ / t  I

1142
1099
1 105

Voor

1400
1535
1377
1291
1150
r / . [ o
1211
1218
122€,
1  103
1149
1163

Tegen

1219
1169
1010
1182
1194
11O5
1275
1 303
1441

Tooon

1068
1166
1243
1194
11O7
t z o z

1242
1252
1425
1369
t ) P . 7

I  L v  I

1484

Ged.egrad.eerd.
Ged.egrad.eerd.

Karipioen

Ged.egrad.eerd.
Ged.egrad.eerd.

àí - 2 verliespntn r.iegens niet opkomen

PRO}IOTIE NffiSTE DIVISIE

1 .  P .S .V .  3  -
2. Arriba 3 -
3. &rercit ia 3 -
{, jumpers 3 -

!4n4ES-ffimrVISIE

Voor het eerst sind.s jaren was er niet spraka y?.f,t een strijd. tussen Fiat Stars
en AMVJ. Laatstgenoemd.e ploeg - verzwakt door het vertrelc van een aantal
speelsters * ver ioor al  snel van BOB en The i{hi te Stars. Deze beid.e ploegen,
die het karnpioen Fiat Stars in d.e rechtstreeicse duels nog mceilijk maakten,
begingen ecirter in ald"cre wed.strijd.en nisstappen, waardoor d.e spanning aan d.e
top aI vrij snel iregebd.eo

De versterkte d.egrad.atie maakte de strijd- ond"eraan de ranglijst zeer groot. Het
gepromoveerd.e Land.lust, Juventus en het sincls d.e instelling va"n d.eze klasse
in d.e hoogste afd.eling uitkome,rde IIOC werden hier d.e slachtoffers" I{et komend.e
seizoen zal moeten bewíjzen of een ere-dir,' isie van acht ploegen met mind.er gro-
te krachtsverschilien voor een grotere spanning kan zorgen.

STAITD :

h

A
a

2

Naa.rn

Fiat Stars
BOB
l{hite Stars
A.l ' ï .  V. J.
D"E.D.
3.V. Amstelveen

Voor

1424
1124
1121 '

\ _ 1  \ /

q 7 l
o 1 c

Tegen

821
Bg2
851
849
939

1036 àí

Kampioen



Naam

WÍlskracht
Land"lust
Juventus
H0c

DAMES nfUmE_QIVTSTE

Tengevolge va;n. de geringe
ten en zuid.en, werden d.e
tot één klasse.

Pfaff Stars en 3V Ensched.e waren ín deze klasse van vrijwel gelijke sterkte en
staken met kop en schouders boven d.e overigc ploegen uit. De laatste wed.strijd.
tussen beid.e kemphanen in Ensched.e moest de beslissing brengen. fn de spaÍrnen-
d.e slotfase vaf,j d.eze wed.strijd. bleek Pfaff $tars d"e zenuwen beter d.e baas te
kunnen d.an d.e thuisclub,

l,[et de twee and.ere kampioenen! HAV en Transol RfZ nocht Pfaff Stars strijden
om een plaats in de cre-d.ivisie. Transol R/Z werd niet alleen d.e gelukkige
maar verd.iende d.e promotie volled.ig via twce d.uid.elijke overwinningen op d.e
concumentie.

De verwachting is, clat het komend.e seizoen zovrel ín 2 A als 2 B een zelfstan-
d"ige competitie verspeeld" kan word.en. l{il het d.ai'nes-basketball in d-e nabije
toekomst Íets gaan betekenen dan is het nood.zakelijk, d.at d.e tweed.e d.ivisies
bi.j d.e d.ames ook volledig van d.e grond. afkomen.

In 2 C werd zoals eerd.er gemeld. HaV d.e karnpioen" Goed.e tweed.e werd. US, d.at
met BV Enschede (nummer 2 uit 2 B) en Árgus en Frisol/n (nurnmey 2 en 3 uit
2l) tret komend.e sei-zoen za\ uitkomen in ri.e nieurrr te vormen eerste d.ivisie.
Deze versterkte promotie irield" tevens in, d.at clegrad.atie níet behoefd.e te wor-
den toegepast, terwijl versterkte promotie mogelijk werd.. Uit d.e tweed.e d"ivisies
trckken zich tenrg: Almonte, FÀC en Eagles. Vorheugend. was in 2 D, dat het ge-
promoveexd.e }Íarathon uit Zeeland. een bevred.igend" d.ebuut maakte. MogeJ-ijk kan
d.eze prestatie stimulerend werken op d.e ontwikkeling van basketball in het
wat afgelegen Zeeland.

STANDEII : Darnes 2e d.iv. B
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Gesp. Pntn Voor Tegen

18 10 955 106g
18 B 652 1a2o Gedegradeerd
1B 6 791 995 Gedegradeerd.
18 4 839 1245 Ged.egradeerd

belangstelling van d.e ploegen uit het noorden, oos-
gegadigCen uit d"e tweed.e divisie A en B samengevoegd.

Naam

Pfaff Stars
BV Ersched"e
Wyba
Jugglers
Real
Almont e
Stud.. Nijmegen
Cheetah

Dames 2c d.iv.

Naam

Gesp.

20
20
2A
20
í v

20
z v
20

Gesp.

Pntn

34
1B
t o

16
1 Át +

12
(J

Pnt.

Voor

1 208
| 2.50

o ) t

729
.7 ̂ n
I V Í

584
otL l

Voor

Tegen

672
6o4
722
887
845
838
817
959

Tegen

))o
678
'7'7 A
I  t ï

7 2 1

815
864

Karnpioen
Gepromoveerd.

Kampioen
Gepromoveerd

HAV 20
US 20
WOV 2A
Zeemacht 20
Exercit ia 20
Wolves 20
Racing Agon 20

{ f \

J4

32
1 0

20
16
t o

909
907
B4a
t b l

" t /

o Y l



lames 2e div" C

T\T ̂  ^.
l\ @4ll

FAC
KNSM' t-

Akrid.es
KVH

Dames 2e Dív. I

llaam
^  t -'r'TansoI tl/ á

Argus
Frisol  R
Sona Stars
Red" Stars
WV-Eend.raclrt
Marathon
Mid.land.
Jumpers

Hoogvl iet
Eagles

Naam

01a Stars
Transol R/Z
Bona Stars
Anoeta
303
Bl i t  z
DED
Levi-Flamingo t s
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(vervotg)

Gesp. Pntn Voor

20 12  642
2 0  1 2  5 g B
20 I  562
20 4 519

Gesp. Pntn Voor

22 42 1702
21 38 1161
22 34 1074
22  32  1180
22 26 783
22  24  g1B
21 20 B7B
22 14 723
22  12  722
22 10 512
22 B 741
22 (-z) 455

Gesp. Pntn

Karnpioen
Gepromoveerd.
Gepromoveerd

Tegen

686

790
8 1 2

Tegen

6 0 ó

777
764
864
753
1'7 A
I  t ' t

1112
986
o 2 q

845
1120
1 339

)t

)t

Argus-l4arathon niet meer gespeeld."

) l  = 2 ver l iespuntcn i{egens n.o.

títr = { verliespunten wegens n.o.

pROMOïI E r';RIt_lIxIqlS

1. Transol R/7, 2 - 4
2 .H .A . I / .  1 -0
3. Pfaff  Stars 1 -  0

nVT. JWGDC0I,PffiI!!E _.Lq'tqm{g
In d.e Rand.stad. Holl-ancl klrran d"it seizoen voor het eerst een landelijke jeugd-
competitie va;n d"e grond, Ongetwíjfeld. zal d"ít soort competities in d.e nabije
toekomst nog voor uitbreid.ing valbaa'r zijn"

De krachtsverschillen tusserr d.it jaar deelncmende teams bleek groter te zíjn
dan aanvankelijk veri,racht werd.. Lang heeft lict cr naar uitgezien, dat het kam-
pioensohap r'reggelegd. zou zijn voor \ransol. R/2" ïn d.e slotfasc gaf O1a Stars
echter geen krimp. fn cen extra weCstrijd, in d"e liennemer Sporthal te Haarlem
bleken d.e Utrechtse jongens net iets sterl<cr d-an de ploeg uit d.e Maa.sstad. In
het seizoen 1)12-1973 zaL d.eze competitie voortgezet r.,rord.en. Bij vold.oend.e in-
schrijvingen (minimaal achi ploegen) zal mogehjk ook in and.ere d.elen van Ne-
d.erLand. een d.ergelijke oompetitie gestart kunnen worden.

STÁND :

30
26
14
22
1B
1 n

I

é l

20
2C
20
20
2A
20

Voor

l z o  I
1268
1311
1051
1106
1 o7B
1122
1139

Tegen

1O72
1128
1077
1139
1185
1095
1369
1277



Dat het winnen van de titel in deze jeugd.competitie nog niet inhoud.tr d.at d.e
winnaar tevens jeugdkampioen van Nederland. is, bewezen d.e jeugd.-kampioenschap-
pen eind. mei in nnschcrle, líÍet 01a Stars, maar AI'{VJ greep hier Ín d.e finale d.e
nat ionaLe t i tel  v ia een 66*59 winst.

Ook bij d.e meisjes kwam d.e titel in d.e hoofd-stad. terecht" Voor Land.lust, d.at d.e
d.ames en heren zag d-egraderen, moet het een bijzoncler grote vold.oening geschon-
ken hebben, d.at d.e junioren-meisjes via een 59-52 overwinning op het vemas-
send. goed. spelend.e Olympia uit Groningen iret }campioenschap veroverdec

De eind.starid. van d.cze derde titelstrijd. werd :

I,leisjes: 1. Land"lust - A.nsterd.arn Jongens; 1. AI,{VJ
2. Olympia - Groningen 2. 01a Stars
3, JRC - Boxte1 3. JRC
4. Treffers - Ensched.e 4. Vlubbers
5. l'Jhite Stars - Haarlem 5. Martini Stars
6. Ola Stars - Utrecht 6" Mid.land. t
l. !tryba - Wychen 7. TransoJ. R/Z
B. Bli tz - Den Haag B. Levirs-Fl.

p. Anoeta
10. Sona Stars
1 1. JumPers
12,  Fr iso l /R
13,  DSS
14. Kimbria
15. Real

Waren d-e wed.strijd.en sportief gezien een succes, and.ermaal leerd.e het tournooi,
d.at het verspelen op een dag van een d.ergelijlc evenement een te grote opgave
is. )e meeste ploegen moesten zulke grote afstand.en overbruggen, d.at het d.e
organisatoren niet eenvoud.ig ïÍas ecn programma sanen te stellen, dat een ie-
d.ers instemmÍng kon wegd.ra€errc Desalniettemin legd.e het District Twente met
d.e orga"nisat ic veel cer in"

BEKTNCOMPEÏ'TTTE

Heren : ïngeschrevcn werd. d.oor 50 verenigingcn (B ere-d.ivisie, 6 eerste d.ivi-
s ie,  20 tL 'eed-c o. iv is ie-en 16 d. istr ictsverenigingen)"

Dames :

De eerste drie ronden vrerd gespeelC volgens het systeem van een d.ub-
bele weds'i;rÍjd." Vanaf d.e aohtste finales weld slechts een vred.strijd. ge-
speeld.. Selcerhoud-er Levirs-Iilamingors sneuveld.e in d.e kwart-final-es
tegen l'lars llnergie Stars. Ook rllJrner-up Fiat Stars kon niet tot d.e
finale d.oord.ringen. liet Delftse Fact,o*wn/Punch riep d.e Amsterd.ammers
een halt  toe"
De finale tussen Factotum/Punch en Èiars Energie Stars bracht in d.e
Kennemer-Sporthal in Haarlèm een ma;limum aan spanning. I'.{et 82-81 ver-
overde l{ars Energie Stars in d.e alLerlaatste seconden d.e beker.
fngeschreven werd hier d-oor 31 verenigingen (10 ere-d. iv is ie,  15 twee-
d.e d. iv is ie en 6 distr ictsverenigÍngen).
Vanaf d.e vierde rond.e werd. gespeeld. in poules van vier ploegen.
Ida kruisíngswcclstrij',ien tussen de Jr.ummcrs 1 en 2 van d.e poules, kwali-
ficeerd.en zich voor de halve-finalest Fiat Stars, 308, The l^íhite Stars
en BV Amstelveen" In d.e finale ontmoette 303 Fiat Stars, d.at het een
keer eerd.er in d-e cornpetitie verslagen had.
fn Geertruid.enberg liet d.e ploeg van coach Leny Renout er echter geen
twijfel over bestaan, welke ploeg d.e neeste aa.nspraak op de beker
maakte. Voor d-e vierd.e achtereenvolgand.e maal ging d.e beker naar Fiat
Stars.

- Amst erd.arn
- Utrecht
- Boxtel
- Ensched.e
- Groningen
- Utrecht
- Rotterd.am
- Haarlem
- Amsterd.am
-  Le iden
- Den Haag
- Dord.recht
- HaarLem
- Maastricht
- &Ie

Het volledige bekerprogra.mma werd. dit jaar samengesteld. aan de hand. vaÍr een



open loting, Van verenigingszijd"e
geríng.

sEï20n{ 19f3:19?à
De promot i e-d-egrao"at ie-regeling
het komend.e seizoen d"e volgencle
fue-divisie belgg : gedegradeerd

Eerste d. iv is ie

Tweed.e d.ivisie

Ere-d.ivisie d,ames

E_erste d.ivisie

Tweede d.ivisie

gepromoveerd"
: gepromoveerd

van het achter ons liggende seizoen heeft voor

wijzigÍngen met zich meegebracht.
- Land.lust en Suvrikri

gepromoveerd" - AS.i/U en ffiBC
: ged-egrad.eerd- - BC Utrecht en BC Paulus

dêhr^m^ïiêorÁ - PSV en Aff iba

: gedegrad.eerd. - Isala, Real, Ïriaasvogel.s, Black and White
The Typhoons, Essor en Lakers.

gepromoveerd - Alcid-es, Uitsrnijters, BV Groningenr Wylat
Almonte, DSS Elibratos, 3V Zaand.amr SVS.

: ged.egrad.eerd. - Land.lust, Juventus en HOC
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was de bela.ngstelling bij d.eze lotingen zeer

i teruggetroicken
gepromoveerd. -

Olympia, 3V Ensched.e, US, HAV, Argust
Fr isol /R, Pfaff  Stars.
- FAC, Eagles, Almonte
Ymir,  Grocne Ui len, Be Quickt Trefferst
ATC i6),  Celer i tas, Black Eaglesr ASWI
VVGA, i(ometen, SC l{atad.or, 0. en 0., 31itz.

SLCE

líet d.oek over het scizoen 1971-1972 is thans clefinitief gevallen. De wedstrijd.-

commissie wil niet nalaten d.ank te zeggen aan -alIen die een bijd-rage geleverd.

hebben tot een vlot vcrloop van d.e cornpetitie, [jlechts met de rnedewerking van

d.eze mensen zal het mogelijk zijn ook het komend.e seizoen te maken tot d-at wat

wij allen er van verwachten.

A. d-e Zwaano

F r]'IAlrC rÉX,E C OII]iïSS ïii

Geen verslag ontvangen.
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Lqql_uiin'_rqs_s_oJ*r,{"ssf E

Aan het begÍn van het verslagjaar werC. door de contnissie, die bestond. ui t
d.r ie nog niet d.oor d.e J,A"V. benoemd.e leden, t"r . i  J.  Sertel ing, J.  HOrchner
en J, Start energiek begonnen met d.e uitvoering vatl een veelomvattend. pfanr
waarbij d.e prioriteit werd. gegeven aan d-e herzienírlg vau d.e wetgevende orga-
n isa t ie .
Nad.at echter J" Bertel ing meend.e zich niet meer beschikbaar te moeten stel len
viel  niet  al1een d.e geestel i jke vad"er voor pr iorí tei t  numÍner één weg, doch
kon d.e commi.ssie met de geringe bezetting zich slechts veroorloven desgevraagd
adviezen te geven. Zo werd"en enkele fusieaanvragen e.d.. gegeven

Omd"at d.e voorstel len voor reglementswi jz lngen op cLe J,A.V" niet ter v is ie aan
de commissie werden aangebod-en, heeft zi3 zích op het laatste moment in een
tweetal vergad.eringen op eigen initiatief over d"eze voorstellen gebogen"
Gezien d.e korte termijn, waarop een en ander d.iend-e te geschied.en, konden de
reglementaíre conseguent ies pas na de J.A.V" in haar total i te i t  word.en over-
zi.en en, waar nod"ig, aangepast.

In het voorjaar van 1972 werd I I r"  i i "  Blom aan cle commissie toegevoegd"
Hoev;el er v.rel enig inforrneel over-l.eg is genrees-b en enige ad.viezen werden ge-
geven, heeft  de conmtissie in 19'{2 f  eí tel i jk niet  gefunct ioneerd' .

Van enige, maar toch wel ïrrood"nodige initiatieven van d-e reglements-comrnissie
ka.n in het verslagjaar d.ar ook tot mijn spijt niet worden bericht"

J .  S tar t ,

secre tar is ,
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MINI-BASKEIIBALLC OI.U,{ISS IE

Er is d.it bond.sjaar één vergaclering van de Minibasketballcomrnissie gehouden"
Uit enquête-forrnulieren, die we naar d.e districten gestuurd. hebben en waar-
op bijna alle d.istrícten geantwoord. hebben, bl-eek ons, d.at er in Ned.erland
nog maar zeer rrreinig competitiespelend.e jeugd.led-en zijn in d.e leeftijd van
14-16 jaar, laat staan Mini-basketballers van 12 Taar en jonger,

Derhalve komen we tot d"e volgend.e aanbevelingen :

1) I,Ii j dringen er op aan, d.at d.e volgens het reglement reed.s bestaande
jeugd.commissie volgend. seizoen gaat functioneren" Een dergelijke commis-
sie za1 zich, beter dan wij kunnen d"oen, moeten richten op het jeugdbas-
ketball in ]ret algemeen.

2) Wij hopen, d.at het bondsbestuur inziet dat er nu lang genoeg gewacht is
rnet d.e uitgave van het spelregelboekje met de i' i ini-rege1s" Het offioi'é-
Ie Ergelse boekje bestaat reed.s enkele jaren, maar om voor ons onbegrij-
pel i jke reden is d.e vertal ing hiervan nog steeds niet te kr i jgen.

Ter toel icht ing 
"d 

1 )

Wij zijn van mcning, dat alleen een gelei.d.elijke opbouw van ons jeugd.-
bestand. tot resultaten op langere termijn zal leid.en. Overeenkomstig d.e
ontwikkel-ing, d.ie ook andere sporten in ons land. hebben gekend., zien wij
alleen heil in het doortrekken van d.e lijn: senio"en-junioren-aspiranten-
welpen, Zo1ang nog het overgrote deel van de d.istricten annper toe is aan
het goed" laten fi;Lnctioneren varr de juniorencompetitie, geloven wij niet,
d.at het voor d.eze districten d-e juiste weg is, om zích nu toe te gaart
leggen op Minibasketball, aangezien zij daarmee een niet op te vullen
gat zouden creëren tussen junioren en welpen,

Wii zijn er ons vollcomen vaJr bewust, d.at deze commissie weinig of geen re-
sultaten heeft  geboekt.  Deels is d. i t  te wi j ten aan externe factoren, zoals
boven geschetst, d.eels ook aan d.e geringe activiteit van d.e cornmissieled.en
zelf. Wij verwachten echter, d.at we in nauwe samenwerking met d.e hopelijk
te benoemen jeugd.commissie, in het aanstazurd.e bond.sjaar meer resultaten
zullen behaLen.

R. Verheuvel,

seoretar is



l f  E D E R L A N D S E  B A S K E T B A L L  B O N D

BALANS PER 30 JUNI 19?2

I
o\
<d-

I

;trrvA

Inventaris

Voorrad.en

vorderirrg,e@
overlgpeJtjlg_ tgEtgn

Di strilrb en
Verenigingen
Voorschotten
Debiteuren
Ministerie van Cu1tuur, Recreatie en
Maatschappelijk tlerk 1)l 2
Ned.erlandsch Olympisch Comité 1 97 2
Pré Olympisch Tourncroi mei 1p'l2

Geldmi4Èel-€!

Postchegue en Girodlenst,
t s-Gravenhage
Amsterd.arn-Rotterd.a.rn Bank N.V.,
Rijsmjk :

- Rekening Courant
- Rentespaarrekening
- Termijnrekening (6 mnd.)

1  q o ?

1  4 .48O
a  À  r e

v .  t + J

23,595

41. OO0
24.850

1 36.O45

/  ?  qR '1

10 .21  2
w <

L n  q q ?

249,712

84.439

i(apilqef

Per 30 juni  1!11
AF: Nadelig sald.o 1-7-1971 /30-6-1972

Re@af spelteggh
boelïieg

Schulden op korte termrjn e,g_gyjl-
lopende . p-qs'ten

Distrikten
Verenigingen
Vooruitontvangen kampgeld.
Crediteuren
Ministerie van Cultuur, Recreatie en
l'{aatschappelijk Werk 1972 nog te be-
steden
Ned.erland.sch Olympisch Coniité:
-  1971 te rest i tueren
- 1972 nog te bested.en
Ned.erland.se Sport Fed.eratie:
-  1971 te rest i tueren
- 1972 nog te besteden
Pré Olympisch Tournooi mei 1!J2

35,723
20.083

PASSlVÀ

15,64A

6.489

31  6 .81  7

r  l r R  o / Á
L  J J v .  / a v

1.546
5.628

Ê,q Á"o

4J .  JOO

o . >  z l

38,792

1 6 .642
66.942
46"74É

f 338,946
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ToELICHIrNG 0p XE ËALANS FER 30 JU]ír 1972

ACTIVA

Voorrad.en

Aangezien op d.e ingekochte score-b1ocs vrijwel geen toeslag wordt gelegd
voor d.ekking van administratieve kosten en verzendkosten komt het balans-
bed.rag vrijwel overeen met de waard.e van d.e aanwezige voorraad..

Vorderi :

Distr ikten:

balansd.atu:n had. nog niet met alle d-istrikten een afrekening over 1971-
plaatsgevonden.

Per
' 72

Tlo * balansbedrag ís a1s

Amsterd.am
Groningen
Geld.erland.
Den Haag
Limburg
Noord. Ho1la,nd.-Noord
Oost Brabant
Twente
Utrecht
Zeelarrd-

volgt sanengesteld

f  339 ,50
,,  72175
tt 32B r --
i l  1 . 7 7 O t 7 9
, ,  62r - -
r r  1 1 t r  q ' n'  ' ) r ) v
r r  3 6 r _ _
n 222r ro
n 465123
f ï  1 8 4 1 2 5

f  3 .596ó2

Verenigingen :

Als gevolg van het Pré Ol;rmpisch Tournooi werd de slot-afrekenstaat d.it
jaar aan d.e late kant verzond.en, zodat per balansd"atum een vrij aanzienlijke
vord.ering op d"e verenigingen bestond.

Dc spec i f i ca t ie  i s  :

Amsterd.am

€  L A t r nt  v v r J v

t t  1 o r - -

"  19  t5or ?  1 8 5 ,  _ -
,, 28 r--
t t  2 1  , 5 O
t r  17  - -

J I '

t r  1 4 1 t 5 O
r r  B B , 1 o
n 24 t -_
rr 40r--
, ,  22r - -
t t  B r - -
i l  í n,  w l _
n  Q ,w + r _ _

A]-cazar
Giants t63
Griffioen
Marienburg
Menhir
Rebound

"  58150
l l  n A

I 9 . t - -,, 261__
il -1 /\

t  v c _ _
t '  60 ;50
, ,  23r__

Aalsmeer
BV Amstelveen
A. I ï .V .J .
Anoeta
AO P' G' S'
Azimma
Sasketiers
Sasva
BC T.I , I . t r ,
Big Refs
Black and White
D. ïnI. V.
Early Bird
É n ^ i ï
! a  ! a  v a  r i a

Falcmns
Germaan
Halfweg
K.N.  SoMo
La.::clIust
Lely
l'{onks
Pius X
È r r n h r r <

f  35t- -
t f  1 4 6 1 5 0
i l  2 . 4 1 2 r - -

"  59r--
t t  1 1  " - -

"  346 t5O
r t  ^QLw r - '
t t  

5 ,  - -

i l  í Qr u t - -
n Q

u t - -
l l  ' l A

r z f l _ _
e r Q ? (_., Í , __
n É,a .7tr,

v / l  t J, ,  , r ro
N Q u t - -
o t  1 5 r _ _
t t  8  r - -gl a1 r trr\

L t + r ) w

" 79 t--t t  9or- -
"  34 r -u 25 t__n  2 r5o

Racing Agon
The Reds
Saturnus
Scalo
Sharks
Slotermeer
T. O. P.

L .' I',OT Lrrne /HOSqu]- 
-tos

U.  S,
V. V. G. A.
klindnills
Wr O. V.
Xystus
Yel low 3ird.s
Zaandam

Fl'iesland



Titautic
W.  f .K . -F .T .  C.
Ymir

Geld.erland.

B .  C . A ,  r 6 0

Centraal Beheer
Cheetah
Mountain Stars
N . r . S n C .  r 7 2

Orion
ReaI
Red" Eagles
Stud. Nijmegen
V.B. V.
Wyba
Zevenaar

Den Haag

Achi l les
A. D. 0.
ALphia
Argus
Bl i tz
Sona Stars
Essor
Forcial
GSrmnova
Jumpers
Koe jaké
Kijkduin
M.  Sr  V .
p n q

Springers
Suvrikri-
T .  R,K.
Vod.o
Te Werve
W.  I .K .
Zoef Zoef
A.  H.  S .

Groningen

Ar is tos
Celer i tas '  65
E. N. O. S.
Groene Ui len
3V Groningen
Ja.hn II
Jump
I'lartini Stars
Meteoor
M .  S . K N
Mustangs
Olympia
Scy11a
Scyllantiquus

t r 4-  
) t  -

f  12 r5O
"  93r50
n  66  '5o

n 48 r5o, ,  1 6  r - _
"  3oor75
"  24t5o
n  1o r25
t t  3 6 r - -

"  364t - -
r t  1 4 r _ _
n  1 1 1  r _ _
f 2B2t--
t t  4 0 r j o
l l  í r \'  w l -

t '  8 r -
i l  ? R q n

J v r J v

r r  105  r__
n ? E

t  )  t - '

"  73  r - -
t I  46 r5O
,, 2r--
, '  28r50
n  12 t50
' r  1B2 r5o
1' 40t--
"  ó r - -
n 28r5A
t t  3 r 5 o
, ,  1 9  t - _
t t  4 8 r 1 0
? r  1  0 1  , 5 0,, 25r75
t t  1 6 r - -
' t  159 t--
r '  8 2 r 5 0

" 41 t--

n  1 4 t 2 5
i l ? t r Ê n

I J , ) V
t t  40 r - -

"  32 r50
nt  6or- -
"  4150
' r  36 r50
i l  o .4 qn

/ ' t ,  )  v

i l  1 1 B r _ -
t '  61  , - -
"  29 t5O
t l  136 r75
" 45 t--
t t  1 o r - -

Haarlem

Akrid.es
f l z 'nn  iÁ  -Qhn*q

Exerci t ia
Exf lafs
Hawks
H n n f r l À n n n

Iber ia
SC L isse
Orrze Gezel len
Sea DevíIs
Spetters
Sporting SDO
ÍThrnle nnn c

WhÍte Stars

Limburs

B.S. Weert
Braggarts
Bumpers
CorÍolar ia
Green Stars
Hoppers '71

Kimbria
Maasvogels
Nepomuk St Jan
Stromboli

Noord-Ho11a"nd. ltroord

F.A.  C.
H.A.V.
T{nnnanq
4 4 v y  j /  v r  v

K. V. H.
Marmag
N.  D.  H.
Pol isport
W. G. W.
tt  Zwín

Oost Brabant

Almonte
Bred.a Pioniers
Con Brio
Cond.or
Er B. B. Co
Erp t70

Forto
J . R . C .
o. B. c.
í - \n *nnrr av v  v v y 4 p

Pendragon
Pfaff Stars
D q l r

Qro Vadis
Springfield.
Titanus
I,íerkend.am
W. S.  Co

f  49,50
I t t r ) r--
"  190 r - -
f l t r )  r--
r f Q u t - -

"  21 , - ', ,  11  ,75
"  1Bor50
t t  65 r-
i l / q n

' ' r ,  J v

"  50r50
r r  32t- -
t t  43 r - -
t t  2Or--

" 159 r50,, 151 r-t '  13 r  50
t t  1 6  r - -,, 2"1 t__t' 29 r5O
"  15 r50
,, 44r--
, ,  2r--
, ,  16 r--

il

t l

l l

t t

t l

t l

il

I t

t l

42r5o
82 t5o
20r -
54r- -

2 t5o
?B' - -
44t- -
Ê,A '7tr,
J+ '  |  . )

Br - -

? r--
14r5o
B,- -

30r - -
44r5O

283,5o
58r - -
26 r--

1  33 ,50
6 '5o

17Ot25
4oB'--
411r5a

0t 50
83r - -
1or - -
67 t--
22r25

f l

f l

l l

t l

t l

t l

I t

tt

t l

? l

t l

t l

n

l l

I t

t t

t f

t l



A.M.V.J. Rr darn
Arrows
Bernisse
Birurenland.
B. 0.3.
Flush tJ2

Fotohuset
Frisol  R,
Goba rJO

Hoogrrli et
Juventus
SV Krimpen
Lakers
Suro Stars
SC Voorne

Twente

Rotterdam

Alme1o
Arriba
A n T . C .  ' 6 5

BV Ensched.e
E.R.B.  C.
Go1d.fÍngers
Greyhoulds
Relas
Stard.ust
Tonego
Treffers
Ui tsmij ters
Vlubbers

^  a -  e ^
ï  h h  ^ I  I

t t  B r - -

"  23 r50
r r  20 r5o
, ,  51 r5O
"  6 , - -
t '  1 6 r - -
\1 25 t - -
" 4150
t t  8 2 r - -
r t  1  1 1  , - -
t ?  3 6 r 5 0
n  ï 5 0 1 5 0
t t  5Or- -
, ,  Br__

t t  1 6  r ' -
r r  2 3 r _ _
r t  15  r - -
v  1 4 t _ _
, ,  1 4 t 5 O

"  2 3 r 5 0
, ,  1 7  r 5 O
t t  40r - -
? r  1 O r 5 0
? t  í n,  w t _
n 269150
"  74 t - -
t t  5  r50

Utrecht

A o B . C .  r 6 0

Flux
JuI1ie
Leguana
Ola Stars
Phoenix
Red Stars
Spakenburg
Taveno
Top Stars
u. s. s.
V. E. P.
IJsselstreek
Alcides
3e Quick
T J M ( !
l r a  t o p e

Isala
M o  S .  C .
Noveas
Orcaf s
Ped.agoochelaars
u. s.R.A.
Zeel-and.

C " M " M .
Dlrnarno
rYatador
Old Stars
Pedao
ScheLdemond.
Souburg

f  23r50
"  132r5O
"  10 r50
"  292t- -
"  34 r  10
"  343r- -
n  160150
t t  38 r - -

"  22r- -
n < v t - -

"  38r5o
i l  í Ê, ) t _ _

34t5O
66 r'-
1o r - -
1tr  c .n' .'/ r -"v
17 r50
) J l J v

22r- -
131 ,50
40t--

, r  23r__
t t  

56 t_ -
" 77 r5o
"  26 ' - '
r f  1 0 r 5 0
tt 16''r--
n 22r ro

Totaal f 14,4BOr40

Voorsohotten :

De voorschotten betreffen ond.er meer Ereaukas, Bestuurs- êít Commíssiele-
d.en'

Debiteuren r

De vordering uit hoofd"e van recl-ame bij het Europees Karnpioenschap Dames
(tgfO) is nog niet afgeschreven, maar d-e voorziening voor oninbaarheid.
blijft eveneens gehandhaafrl"
Voor d-e overige vord.eringen is geen voorzieníng voor dubíeuzè d.ebiteuren
nood.zakelijk.

Itl inisterie van,Cultul:.r, Egcrsatie en Maatschapp :

De maximaal toegewezen subsid.ie over 1!'/2 bedraagt f 104.000r--, waarop
aaÍI voorschotten werd. ontva,ngen f 63"000r--.

Ned.erland"sch Olympisch _Qg!!i_:bé 191? :

De toegewezen subsid.ie over 1!J2 bed.raagt f 64.850r--, v{aarop per balans-
d.atum aan voorschotten werd. ontvaÍ]gen f 40.0OO1--o

Pré Olympisch Tournocj!_l'fql*19?3 :

Het bed.rag betreft voorscl:otten aan Ce penningmeesters van de vooronden
in het Pré 0lympisch Touryrooi en de nog te verd"elen kosten voor dit evene-
ment.
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PASSÏVA

De ontvangsten voor verkochte spelregeLboekjes werd.en ook in 1)11-172 aan
d.e reserve toegevoegd..

Schul4en en overlopend.e posten

Distr ikten :

De specif icat ie is als volgt

Friesland
Rotterd.am
IJsselstreek

Verenigingen vooruit betaatd. :

Amsterd.arn

3

f  1 , 350103
t f  1 , 7 )  R A,  Í  q t v v

l t  ^  a
1 )  t - -

f 1 .545 r83

Adarns
Á. S. V. Un
Derba
F. D.0,
Fíat Stars
Lijnden
Wilskracht
Í,rlo1ves

Fbiesl-and.

Penta
e n n n * * '

Gelderland

Sphinx
YeLlow Kangaroos

Den Ha?g

Forwoclia"ns
RaaklPru:clr

Groningen

Donar
I{esacosa

I{aarlem

Antilopen
Haarl-em Card.inals
}i.0. c.
Levits-Flamingots
The Lions
Racing Severwrjk

Noord-Hol land. liïoord

Ad.elborsten
Albino I s
Zeenacht

Oost-ïleLant

Ach i l les  171

3lack Eagles
Eastwood TÍgers
Tantalus

Rotterdag

Alexandria
Basket Boys
nnagons
Herons
Huruicanes
SiLvertor^n: Lions
Transol-Ro Z.
Leari  t69

Twente

Jugglers
tosser
R. A. S.
Telstar
Trefhoek
4e ïItO

Utrecht

Archipel
A o S . V .  Í 6 8

Eagles
L{id.i.and F. C.
O O  S N  G '

S. V.'[,f. Stars
U. V. V. Eend-racht
SV Werkhoven

UsselstreeE

Ceres
Z . A . C .

Zeeland

ISarathon

, f  8o r5o
t t  1 o r - -
r f  

9Or--
l l Ê

)  r - '
l r  7 Ea\t  r J v
f r  í t r  Ê . \' ) r ) v

, ,  19 r5O
t t  

90 r - -
t t  

90 r - -,, 5g r--
t t  

9Or - -
f l  Ê.tr))  r--n 1 23t_
l r  . 4 K  q n

" + J  '  J v

" 99r--
t t  ' l 2 r 5 o

t t  90,- -
f  5 .628 r35

+  1É .  n t rt  , ) , l )

"  174 r5A
tt 29 r--, ,  6g r5o
o'1955 17o
t t  135  r__

|  + )  , - -t t  148 r --

t t  93  r -
? l  Á  Í i r \v ,  ) v

"  90 r - -
nt  99r- -

t t  1 6 r - -

" 44,5A

16 '5o
63 r-
38 '50
1 '5o

1or - -
5  '5o

68r50
1 4 U t _ _

37,5O
90r--
40t--
1 '5o

f
l l

I t

t l

f t

f f

| l

t l

t f

t?

t f

I t

9Or - -
1o r - -

n  66  ' 7o
t t  

9 O l - -
l l  É ^u v t  ' - -
t7  336 r20
" 325 t--
n 25 t__

" 25 t5o
zt  32t- -
t t  

9or  - -
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Crediteuren :

Het bed.rag omvat zowel hand-elscred.iteuren als bond.ssohuld.en ïl.hrvr d.ekla-
raties van selectiespelers/sters, commissieled.en, cursusd.ocenten, etc.

I{inisterie van Cultuur,-Recreatieen l'laatschappelijk lríe_Lk 19?2, nog te be-
sted.en :

l{aximale subsid.ie toewijzing
Besteiling eerste ha1flaar 1972

Nog te bested.en per 30 juní 1)12

lfed erland.sch Olympj s ch -..licgi 
-!1_j9Í1 :

Nog te tested.en per J0 jun:- 1)11
Besteed. tweede hatf jaar 1!J1

Te resti tueren

Ned er1andsch OLympisch -C_o4_i_bq_19f? I

Toewjzíng 1)'12
Besteed eerste half jaar 1972

Nog te besteden per l0 juni 1972

Ned erlandse Sport Fed erqtjig_1271

l{og te besteden per 3O juni 1971
Besteed tweede halfjaar 1pJ1

Te resti tueren

lfederland.se Sport Federq_ti_q_j-9Í? :

Toewijzing 1)12 ín d.e selctoren wedstrijden
en trainingen
Sesteed eerste half jaax 1)12

Voorts nog te bested.ea
édnmalige uitkering (C.R.id. nrbrieken)

f  1o4.@0r--
rr 60.634r23

f 43.365 r77

f
t t

25.49r r49
18.974r48

6,521tO1

64,850r--
26,Or7 r52

f 38.792,48

36.789rcÉ.
20.147 r33

f  16 .641173

63.5oor--
15.557 156

47.942144
1 g.0oor--

f
t l

f
il

f
tl

f
It

f  66 ,942rM

Prd 0l;rmpisch Tournooi nljl 1972 z

Het bed.rag omvat :
- de reed.s va:r de N.S.F. ontvangen volledige gararrtiesom voor het hé

Olyrnpisoh Tournooi
- de door d.e N.Bo3. gevormd.e reserve voor het Prd Olympisch Tournooi, d.ie

als volgt is opgebouwd :

Reserve per 30 juni  1!11 f  12.827150
Toevoeging ten laste va;r d.e winst- en verlies-
rekening over d.e period.e 1 juli 1971-3O }wlj 1p\2
opgenomen onder het hoofd. frDíverse lastenrt tt 3.919r-

f  16,746r5O



}E,NST-.&\T TTMLIffiRffinIÏNG oirER DE PERToDE.I JutI 1071 - 30 JÏÍNÏ 1o?3

INKO,ISTffi-
Contributie
Overige ink

UÏTGA]IEIf :
Ë-rEFà.Uondsbureau

Bestuur en

I
LN
u-\

I

:m
Diverse coni
JAV- en kad
Bestuurskos

- Arbitragekost
Groepsto*aa1

Kursussg4, e-Lc.
- Oefenmeesters
- Arbiters
- Diversen
- Jeugdkampen 'i1
- Stages en coni
Groepstotaal

Internati
% r

- [Íed.strii
- Traínets-

traíningsk
- Diversen
GroepstotaaL

Officieel org
rrBasketbalrl

Propagand.a en

Diverse laste

TOTALE UITGAV

NADEÍ,ÏG SAIDO

rN3

rties
inkomsten

a'ejg

en Commissies
-lÈ%

TA I^T I\
f  u a  r r a v a

e commissies
n kad.erverg.
rskosten
agekosten
*aa1

n ,  e t c .
eesters
?iR

AN

ampen 'ilJi

en cong?essen

Totaa1
f.

gB.85o
67.931

Waarvan C.R.M.
vergoed 1971

door: f.

C. R.M.
1972

€
4 a

N, O. C.
1971

3
l .

N r  0 .  C .
1972

+r a

N. Sr F.
1971

.F
I '

N. S. tr.
1972

f
4 a

EÍgen
middelen
fÀ a

Segroting
1971-197 2
f

98,85O
6?.911

93.400
57,600

151.o0o
1 66.793

1 66,793
118.692 21.?7O 34.797 2.184 2 .184 58.257 60.300

2.692
868

2.182
4,238

16.336

ÁA 310

1.282

2.314
86B

2.182
1 . y ) o

16.376

2.700
1.000
2.Boo
3.000

14.4OO26.316 68
--ï502

743í6--
42.499
6.073
2,724

22.328
4.260

4.961
786
320

6.277
BB3

1 0 .1  17
1 .499

o04

515 t t 4
TN

23.9@

774

27.42t
3.788
1  n A At .  Í + v

1 6. a51
1 .314

t J t é l l 1?.795 774 50.314 26.000
- vlla.L rJ L;UII l,il,C-

lden
lS- €ïI
rgskosten
)n
;aaL

, orgaaÍr
,1r l

.a en ginibas.

asten

rGAÏTST

,n  eïc ,

30..074

M,748
_21..767 *

^ í  r o ^

5.764

1o.253

1 0.85o

15  "29

|  é c U 5 l

R  1 C Q

1,429

14"129
91 '7 A-l

7w t  )Q7 1 6 .017 26,058 17.189 í q  t r R Q

38.460 5 .213 11.45o

è . t . ' { 6 1 22.OOO

21,797 g .600
1.319 403

916 6.5O0
9.159

9,159 2,700
368,419 40.181 60.634 18.975 I 26.O58 20"147 15.558 186.866 151 .000

20,083
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TOELïCHTING 0P XE ï^ENST- mI VERLïESREI(D,ïïNG O\IER DE PERIODE
30 JIXSI 1972.

INKOI\TSTMil.

Soetes
Inschrijfgeld. nieuwc verenigingen
Sponsoring en reclame
Bekercompetitie en finalewed-strijd.
Materiaal
Sankintrest
Formulieren
Jeugdkampen 1)11
Officieel orgaan rt3asketbalrl

1 JUrr 1971 -

en Propaganda-aktÍviteiten werden gecom-

De inkomsten uit contributies i"raren ín 1971-172 al's volgt over d.e dis-
trikten verdeeld. :

Ams te rdam f23 .464150  f 6122
Friesland. tt  2.369 r5O ,t 6 146
Geld.erland. ,, 4.602150 ,, 6 rB9
Groningen ,t 5.54BJO i l  6,11
Den Haag "  10.489r- -  n  6146
Haar fem , t  9 ,?3Or - -  ' , 6123
L imbu rg  n  1 ,689150  "7134
Noord-i{ol1and. Noord. " 4.214ó0 t 5186
Oost Srabant rt 8.7gBr5O ,r 6129
Rotterd.arn rr 1 O. 246 r5O n 6 r44
Twente ' ,  4.873t-- , ,  5156
Utrecht rr 6.75815A w 6144
IJssels t reek n ?.546150 ,o 6185
Zeeland. tt  2.546 r5O tt 6,30
Algemene leden ,, 

Jf3r:-
_;ffi r 6,31 (eurn")

De belangrijke overige inkomsten zijn a1s volgt samengesteld I

12.O4gr3O
195 r--

13.492r5O
2.298r95

652111
2.306163
7.726 r55

14.gB2t38
14.229 r94

f  67 ,933136

-L

I t

t l

0 t

I t

l l

il

t l

t ?

De inkomsten
penseerd- met

UITGAÏMÍ

uit larrsussen
de ui-tgaven.

Bond.sbureau

Huur, assurantie, ond.erhoud., verwarming
SaLarissen en sociale laeten
Kan t oorbeno d.Í gd.h ed.en
Porti, rmacht- en bankleosten
Telefoon en teLesranmen
Uitbesteed. wcrk
Inventaris
Diverse bureaukosten, waarond.er accorrntants-
d-eklaratie, kosten direc*eurl persoïIeel en
penningmeester

Ten laste van Pré Olympisch Tournooi

f
n

| l

f t

t l

1 o.  7 28,83
63,782J2
6.341 r22
7 .7 48 163
4,495 r81

16 .150p1
1 .090151

n  15 .500 ,50

f  125.839 r13'l ---J:!al:-zl
f  118 .691  , 86
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f  1  18.  691 ,86

f  21.27Or-
't 34.796r89
" _4.3éL@ " 60.433t97

f 58.257 tgg

De hieronder genoemd-e uitgaven behoeven geen afzonderlijke toeJ.ichting,
med.e omd.at zíj, uitgezond.erd. d.e kosten voor arbitrage van wed.strijd.en, bin-
nen het kad.er van de begroting zijn gebleven.

KursusSen, etc",:

ne oversohrijding in d.eze rubriek moet in hoofd.zaak word.en toegeschreven
aan de bond.soefenmeesterlcrsus in Zeist ín 1j'11,
Hoewel het Bond"sbestuur ervan op d.e hoogte was d.at de opzet van d.eze kur-
sus een te zwaat beroep zou cloen op d.e nog besohikbare C.R.I,{.-subsid.ie
1971, heeft zt1 ín verband. met het grote belang d.at aan deze kursus werd.
toegekend., een bewuste keuze gemaakt.

ïnternati onal= g cogleglgxr__e -qg,

Wed.strijd.en :

lames en meisjes junio l

1971 3 Er:ropese kampioenschappen meÍsjesjunioren

Hiervan ten laste van 3
c.R.u. 1971
c.R.M. 1972
N. So F.7t{. oo Co 1971

Ten laste van N.3.3o-mid.d"eIen

Bestuur en Commissies :

te JoegosLavië
1971 3 fournooi to Osnabrllck meisjes-junioren
1)12 z Tournooi te Osnabrllck, d.ames en meisjes-

junioren

Heren 3

1 O ' 1 1  . lVagekomen kostcn kwalificatie-tournooi
te Israël

1A71 r rlorr.r.nooi te Bremerhafen' . / t '

1)12 t Nederland.-West Duitsland ,/.

JongeïrsiunÍoren :

1)12 z Tournooi in Soest (ïrÍest- luitsland)
Kvralificatie-tournooi in GrÍekenland.

f  12 ,761  tg1
t '  19o377 t21
" 4"860126
" 7 "'l!t8,23

f  16 "016  r94
"  17 .1BgJg
n 26.057 t52
" l5:55f-,59.

laste van N.3,8.

f  11 .283 ,48
" 747 t5O

n 1 .429r20

il

t l

t l

3.364t39
2,399r40

351 ,01

1.257 t81
9.943r43

f  30.  074r2O

"  M.747 161n 21.767 rO5
+ ciÁ qAÊ, RÁ.  J u o  / r v v l v v

i l 74.821 tB1
f 21.767 rO:)

f
f f

TrainerL_ en _!ra:L nÍn gsEg.g t gg

Dames
Heren
Jrrnioren meísjes
Junioren jongens

Diversen i

Hiervan ten Laste van :
N.0.c .  1971
I\ï. S.F. 1971
N.0 .c .  1972
N.S.F .1972

Tlon
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Hoewel het bed.rag ten laste va:: d.e eigen mid.delon vrijwel overeenkomt met
d.e begroting is hier sprake van een ernstige tegenvaller. Ie oorzaak
hierva.n ligt in d-e Europese Kampioenschappen Darnes te Rotterd.am en Leeu;
ward.en (september 197O), waarvan d.e Gemeentelijke garanties en subsid.ies
niet hebben beantwoord aan d.e hieromtrent bij ons levend.e verwachtingen.

De oefenwed.strijd.en en tournooien d.ie het Ned.erland.s herenteam speeld.e in
het kad.er van de voorbereid.ing op het Pré 0lynpisch Tournooi zijn ten I-as-
te van de exploitatÍerekening d.aarva.n gebracht.

Oycrige nrbrieken I

De exploitatic va.n het bond.sorgaan v\ras ín 1)11-tl2 sterker verliesgevend.
dan verwacht, vooraL dankzij de lager beschikbare C,R.M.-subsid.ie en d.e
meer professionele aanpak.
De verarrd.eríng van drukkerij lieeft wel kostenbesparend. gewerkt en is in
e1k geval d"oelmatiger.

f  34"67716
n 5.882147
t r  1 .4A1  ,72

41,961 ,35
3 .501  ,16

Drrrkkosten
Red.aktiekosten
Verzendkosten

Ten laste vari het Pré Olympisch Tournooi
f
I t

Ten laste van 3
c.R.M. 1971
C.R"M,  1972

f  5 .213 r - -
n  11 .450132

f  38 .460119

Q 16 .663 r32

Ten laste van lJ.B, B" f  21  .796 rB7

Ten Laste van d.e elgen mid.d.elen komt, rekening houd.end met de inkomsten
uit aborurementen en advertentÍes, een bed.rag vaÍ) ca f 7.50Or--.

Prolagand.a :

De bruto uitgaven van Propaga.nd.a en ontwiklceling }iïinÍbasketball bed.roegen
bíjna f 6,OO0r--, waarvan dankzij een bsscheid.en commerciële begeleid.ing
slechts t f 1.OOO1-- ten laste van d-e bond-smid.d.elen komt.
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