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INLEIDING

De resultaten van het nationale herenteam zijn in het
verslagjaar uitstekend geweest. Hoewel het niet ge-
lukt is door te dringen tot de Olympische Spelen in
Montreal, is aangetoond in het toernooi van Sofia in
mei j.l. en in het Pré-Olympisch Toernooi in Hamil-
ton, dat ons nationale team aansluiting heeft bij de
wereldtop. Het herenteam is nog nooit zo goed ge-
weest. Het bestuur acht dit een duidelijke aanwijzing,
dat zijn beleid met betrekking tot dit team geslaagd
is. Het komende wedstrijdseizoen eindigt met de
Europese B-Kampioenschappen in Stockholm en
Helsinki, waar het herenteam zich moet kwalificeren
voor de Europese Kampioenschappen, die in septem-
ber 1977 in België worden gehouden.
Het damesteam is geslaagd zich in Israël te plaatsen
voor de Europese Kampioenschappen in Clermont
Ferrand. Daar werd echter een toch wel teleurstellend
resultaat geboekt, aangezien alleen België en West-
Duitsland werden verslagen. Door enkele nederlagen
met miniem verschil kwam het team niet verder dan
een elfde plaats. Het bestuur hoopt in het komende
seizoen eerr aarl.zet te geven voor een spelpeilverbete-
ring van het damesbasketball, w.urrvoor het jeugdige

nationale team en de nieuwe situatie in de dames-
eredivisie een stimulans kan zijn. Het zal hierover
overleg plegen met de besturen en coaches van de
ere divisieverenigin gen.
Inmiddels is de Topsport-Liga formeel ingesteld en
met haar werk begonnen. Het bondsbestuur is van
mening, dat dit een belangrijke stap is voor de verwe-
zenlijking v:rn een betere structuur in de NBB en met
nnme voor een grotere belangenbehartiging binnen
het topbasketball. Uiteraard heeft dit tot gevolg, dat
de Jaarvergadering van de NBB geen directe verant-
woordelijkheid meer heeft voor kwesties die het top-
basketball betreffen. Dit geldt bij voorbeeld voor de
kompetitievorÍn v:rn de eredivisie en eerste divisie
heren, maar ook voor de belangrijkste aspekten van
de sponsoring en reklame. Over dit laatste onderwerp
zijn in het afgelopen jaar weinig nieuwe ontwikkelin-
gen te melden. De Algemene Vergaderingvan de NSF
heeft een Reglement Sponsoring en Reklame aan-
vaard, waarin de invloed van de NBB duidelijk te zien
is. Dit reglement beoogt de sportbonden van nut te
zijn bij het ontwerpen van eigen reglementen, terwijl
tevens een nationale arbitragekommissie door de
NSF en de Vereniging Sportsponsoring Nederland is
opgericht, waarin Jan Loorbach zitting heeft. Het
bondsbestuur zal met een voorstel komen het eigen
reglement aan te passen, opdat ook binnen de NBB
alle geschillen aan deze arbitragekommissie worden
voorgelegd.
De financiële situatie van de NBB is weliswaar iets
beter, maar nog immer slecht. Mede door aktivitei-
ten van de NBB heeft de NSF een Nota Sportfinancie-
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ring het licht laten zien. In deze nota wordt onder
meer een betere en hogere subsidieregeling van de
overheid gewaagd. Gezien de slechte financiële situa-
tie van de overheid lijkt dit echter niet verwezenlijkt
te kunnen worden, Daar ook de andere grote subsidie-
gwer, de Stichting Nationale Sporttotalisator, haar
subsidiebeleid niet lijkt te wiizigen, is een fundamen-
tele verbetering van de financiële situatie van de NBB
op korte termijn niet te verwachten. Op langere ter-
mijn lijkt dit alleen mogelijk door een voortgaande
aanzienlijke toename van ons ledental. Het bestuur is
aktief bezig met de doorlichting van zijn eigen werk-
zaamheden en die van het bondsbureau. Het beoogt
daarmee een beter takenpakket te ontwikkelen, dat
in overeenstemming is met de huidige omvang en
kwaliteit van de NBB. Daarbij speelt de herstruktu-
rering en met name de decentralisatie door middel
van versterking van de rayons een grote rol. Het be-
stuur beseft, dat voor de verwezenlijking hiervan
financiële en vooral beleidsmatige steun aan de rayons
noodzakelijk zijn. In een in mei gehouden vergadering
van de Bondsraad bestond overeenstemming over de
in te slagen weg en het Bondsbestuur verwacht daar-
om, dat de Najaarsvergadering de toen aanvaarde
uitgangspunten formeel zal goedkeuren. In de loop
van het komende seizoen zal het bestuur intensief
met de distriktsbesturen overleg plegen over de ver-
wezenlijking per 1 juli 19 7 7.
In het kader van deze herstrukturering zal het naar de
mening van het bestuur eenvoudiger zijn een goed en
efficient beleid te voeren met betrekking tot de ont-
wikkeling van de regio. De laatste maanden is duide-
lijk voortgang gemaakt in het overleg met enige "ach-
tergebleven" gebieden, hetgeen onder meer geresul-
teerd heeft in een bijdrage aan de propaganda en an-
dere aktiviteiten in de distrikten Limburg en Zeeland.
Het bestuur is bereid ook aan andere distrikten fi-
nanciële steun te verlenen voor dit doel, indien en
voorzover zij een goed prograrnma ontwikkelen en
die financiële steun inderdaad no.rig hebben.
De aktiviteiten ter bevordering van het minibasket-
ball zullen weer sterk moeten toenemen, waarbij het
bestuur nog immer als eerste doelstelling heeft zoveel
mogelijk kinderen tot 13 jaar te laten kennis maken
met basketball. Gepoogd zal worden orn in overleg
met de lagere scholen regionale kompetities en andere
aktiviteiten op te zetten, zonder dat daarvoor een uit-
voerige administratie moet worden gevoerd. De
Mini- en Jeugdkommissie zal vooral een aktieve rol
moeten gaan spelen bij de uitvoering en begeleiding
van deze aktiviteiten.
Het bestuur is voorts van mening, dat deze betrekke-
lijk losse organisatievorm ook zou kunnen worden op-
gezet bij de lagere distriktskompetitie. Het onder-
scheid tussen algemene wedstrijdsport en sportieve
rekreatie is in die klassen zo gering, dat een meer re-
gionaal georganiseerde en vooral aan minder regels
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gebonden kompetitie mogelijk zou moeten zijn. In
het algemeen zal er bij de (ook regionale) overheid
voldoende steun voor deze vorm van basketballbe-
oefening zijn, welke zich kan uiten in het gemakkelijk
verschaffen van zalen en andere faciliteiten, alsmede
in financiële steun. Het zal duidelijk zijn, dat het
Bondsbestuur gaarne bereid is aan deze ontwikkelin-
gen mee te werken en deze te begeleiden, doch de
rayon- en/of distriktsbesturen zullen de verantwoor-
delijkheid voor de uitvoering moeten dragen.
Het Bondsbestuur besluit deze inleiding van zijn
laatste jaarverslag, waarin het verantwoording aflegt
voor het totale beleid van de NBB aan de Algemene
Vergadering, met de hoop uit te spreken, dat de tot-
standkoming van een nieuwe struktuur (zowel Top-
sport-Liga als sterke rayons) een kruispunt betekent,
vÍurwaar het gehele basketball in Nederland een nog
glotere en voorspoediger toekomst teg€moet gaat.

BONDSBESTUUR

Per 1 juli 1975 werd het Bondsbestuur gevormd door:

J. Berteling voorzitter
H.D. Oderwald-Mul - secretaris

tot penningmeester, aangezien de heer K. van Dijk als
vice-voorzitter financiën aftrad; wel blijft hij bestuurs-
lid tot de Najaarsvergadering. Voorts werd de heer

J.M. Bronneman tot lid van het bestuur gekozen; dit
lidmaatschap zal in beginsel duren tot de installatie
van het bestuur van de Topsport-Liga, waarin hij de
funktie van penningmeester moet gaan bekleden.

BONDSBUREAU

Ondanks aktieve pogingen is het niet gelukt een
nieuw bondsbureau te kopen, mede vanwege de li-
miet van f 285.000. Per l januari 1976 was het huur-
kontrakt van de kantoormimte aan Plein 4O45 op-
gezegd., zodat dan over een nieuwe ruimte moest
worden beschikt. De oplossing werd gevonden in een
driejarig huurkontrakt voor twee verdiepingen van het
pand Herengracht 570. Deze ruimte voldoet goed aan
de gestelde eisen, maar het Bondsbestuur blijft stre-
ven naaÍ het verwerven van een eigen pand.
De personeelsbezetting heeft in het verslagdaar enige
problemen opgeleverd, welke ertoe hebben geleid dat
met uitzondering van de direkteur, de heer W. Mate-
boer, een geheel nieuw€ groep medewerkers is aange-
trokken. In de eerste plaats verliet boekhouder F.
Hilgers ons op 1 oktobêr om een kans aan te grijpen
in Afrika te gaan werken, terwijl zijn opvolger, de
heer P. Hendriks, ons alweer op I maart verliet. Het
bestuur verwacht per 3 augustus een nieuwe boek-
houder in dienst te hebben. Uiteraard hebben deze
personeelswisselingen hun sporen nagelaten en is
een achterstand bij de werkzaamheden ontstaan.
Per 15 oktober 1975 kon de heer B. Barens met
medewerking van het Ministerie van Cultuur, Recrea-
tie en Maatschappelijk Werk in onze dienst treden;
hij zal zich vooral bezighouden met het opleidings-
wezen, maar ook verricht hij diverse werkzaamheden
ten behoeve van de Bondswedstrijdkommissie. Voorts
gaf mej. A. Hoffman ons in januari tot onze spijt te
kennen n:urx een andere baan uit te zien. In haar
plaats is per 15 maart mej. M. Erdewijk benoemd.
Voorts werd mevr. M. v. Hilten op 1 maart 1976 als
administratief assistente aangesteld.

LEDENADMINISTRATIE

In de loop van de maand september ontstond een
grote achterstand in de verwerking van spelerskaarten
vanwege de sterke groei van ons ledental en het te
laat insturen van de ledenopgaafformulieren en spe-
lerskaarten. Dit leidde tot problemen bij diverse dis-
trikskompetities. Het Bondsbestuur heeft toen dras-
tisch ingegrepen door tijdelljk de kontrole op speel-
gerechtigheid achterwege te laten en te vertrouwen op
de nauwgezetheid en goedwillendheid van verenigings-
besturen. De heer Brun heeft de achterstand snel
kunnen inlopen en de werkzaamheden tot ieders

J.W. Borgers
I. Rotteveel
K. van Dijk
R. Marcus
H. Blom
T. Eekhout
H. de Groot
A.G. Mandersloot

vice-voorzitter algemeen
vice-voorzitter topsport
vice-voorzitter financiën
penningmeester beheer
kommissaris
kommissaris
kommissaris
kommissaris

ïjdens de Najaarsvergadering van 4 oktober 1975
trad de heer A.G. Mandersloot af. ln L972 was hij
één van de grondleggers van het nieuwe bestuur,
waarin hij dtijd een positieve en inspirerende rol
heeft gespeeld. De Jaarvergadering heeft hem voor
zijn vele verdiensten, waaronder ook nog zes jaar

bestuurslidmaatschap in de jaren zestig, benoemd
tot Lid van Verdienste. Tevens trad de heer H. de
Groot op die vergadering af; hij werd vervangen
door de heer B. den Broeder, die zich dus ook ging
bezighouden met jeugd- en minibasketball.
De voorgestelde werkwijze van het bestuur, waarbij
deelbesturen onder leiding van de respektieve vice-
voorzitters telefonisch vergaderen ter voorbereiding
van de totale bestuurwergadering heeft niet goed
voldaan. Het Kernbestuur, bestaande uit de Voor-
zitter, sekretaris, vice-voorzitters en direkteur heeft
ook veelvuldig telefonisch vergaderd, terwijl het
totale bestuur gemiddeld elke zes weken bijeen-
kwam. Door de instelling van de Topsport-Liga en
een andere taakverdeling kan het bestuur worden in-
gekrompen, zodat ook kan worden teruggekeerd
naar meer klassieke werkmethoden. Op de Voorjaars-
vergadering werd de heer R. Marcus feitelijk benoemd



tewedenheid in het afgelopen seizoen verricht.
Het BondsbestuuÍ voert overleg over een decentrali-
satie van de ledenadministratie, mede in het kader
van de herstrukturering van de Bond. Het distrikt
Haarlem zal bij wijze van proef in het seizoen 1976-
1977 zijn eigen afwikkelen.

BONDSVERGADERINGEN

Naast de twee Algemene Vergaderingen (op 4 okto-
ber 1975 en 8 mei 1976) is de Bondsraad in het ver-
slagiaar vier maal bijeengeweest, Naast de voorbe-
reiding van de Algemene Vergaderingen is daarbij
grote aandacht geschonken aan de benarde finan-
ciële situatie van de NBB en aan de herstnrkturering.
Het bliift te betreuren, dat diverse distrikten en
kommissievertegenwoordigers kennelijk onvoldoende
belangstelling hebben voor dit werk van de NBB,
aangezien zij herhaaldelijk afwezig zijn.

KONTAKTEN MET DISTRIKTEN EN KOMMIS-
SIES

In het afgelopen bondsjaar is intensief overleg ge-
pleegd met de distriktsbesturen over de herstruktu-
rering. Dit heeft uiteindelijk geleid tot overeenstem-
ming op de vergadering van de Bondsraad van 22 mei,
waarin enkele principeafspraken zijn gemaakt. De
belangrijkste daarvan zijn: vorming van vijf rayons,
instellen per rayon van werkgroqren ter voorbereiding
van de invoering per I juli 1977.
Voorts is het kontakt met distriktsbesturen over an-
dere zaken het afgelopen jaar veelvuldiger en bewedi-
gender geweest dan in voorgaande jaren, hoewel een
verdere verbetering noodzakelijk is. Ook dit kan ver-
beteren, indien in plaats van veertien distrikten
slechts vijf rayons worden bemand.
De kontakten met de bondskommissies zijn van een
wisselend karakter geweest, waarbij de oorzaak van
gebrekkige kontakten bepaald niet uitsluitend bij het
bondsbestuur gezocht kan worden. Bii een doorlich-
ting van de bondskommissies door het bestuur zijn
voorstellen geformuleerd om tot effektievere kontak-
ten te komen; hierover zal op korte termijn overleg
plaatshebben met de betrokken kommissies.

MINISTERIE VAN CULTUUR, RECREATIE EN
MAATSCHAPPELIJK WERK

De kontakten van het Bondsbestuur met CRM zijn
het afgelopen jaar geintensifeerd en ontwikkelen zich
positief. Deze kontakten hadden vooral betrekking
op de bezetting van het bondsbureau en met name
de hogere posities van enkele medewerkers van het
bondsbureau en de aanstelling van een opleidings-
funktionaris. Daarnaast heeft er een intensief kontakt
plaatsgehad over opleidingskwesties en mini- en jeugd-
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basketball.
Met betrekking tot het subsidiebeleid van CRM geldt,
dat naar ziin eigen mening de Minister 60% van bu-
reaukosten en van het opleidingswezen subsidieert.
Door een momenteel nog immer onduidelijk proces
van het "schonen" van begrotingen, waarbij allerlei
posten op een begroting alsnog als niet subsidiabel
worden gedefinieerd, wordt deze norm gehaald; in
feite is er echter sprake van een aanzienldke onder-
subsidiëring, waarin op korte terrniin waarschijnlijk
niet veel verandering zal komen.
Hoewel het Bondsbestuur veel sympathie heeft voor
de opvattingen van de Minister over sportieve'rekrea-
tie, is het van mening dat de steun hiervoor teveel
wordt gegeven zonder inschakeling van de sportbon-
den. Diverse sportbonden, waaronder zeker ook de
NBB, zijn bereid de sportiwe rekreatie te bevorde-
ren, ook binnen de bedoelingen en opzet van het
Ministerie, doch de deskundigheid van deze sportbon-
den wordt te gemakkelijk terzijde gelaten. Daarnaast
spelen uiteraard kaderproblemen een grote rol; om
deze reden kon ook niet intensief genoeg worden
ingehaakt op de Aktie Sportreal, op touw gezet om
de mensen meer in beweging te krijgen.

NEDERLANDSE SPORT FEDERATIE

Met de NSF werd op prettige wijze kontakt onder-
houden, waarbij vooral het maandelijkse overleg op
Papendal met bondsdirekteuren van groot belang
wordt geacht. Op deze bijeenkomsten worden proble-
men van gemeenschappelijk belang besproken, zo-
als de financiële situatie en het subsidiebeleid. Onze
direkteur heeft zitting genomen in twee werkgroepen,
namelijk die strukturele problemen bespreekt en die
de ontwikkeling van zaalsporten onderzoekt. In deze
laatste werkgroep heeft overigens ook een vertegen-
woordiger van de KNVB zitting in verband met de
opkomst van zaalvoetbal. Voorts is een werkgroep
financiële aangelegenheden ingesteld door het direk-
teurenoverleg.
De NSF heeft enkele belangwekkende rapporten ge-
produceerd, zoals het rapport Sponsoring en Rekla-
me, de Nota Sportfinanciering en een ontwerp-Tuèht-
reglement. Voorts is een nota in voorbereiding betref-
fende de problemen rond de Topsport. De eerste ont-
werpen van deze laatste nota zijn echter nog weinig
bewedigend, doch gehoopt mag worden, dat uiteinde-
lijk een rapport tot stand komt, waar de overheid en
andere betrokkenenen niet omheen kunnen.
Nadat onze bondwoorzitter was uitgenodigd lid te
worden vzrn een kommissie inzake de herstrukturering
van de NSF, is hij begin juni door deJaarvergadering
van de NSF tot bestuurslid van het NSF gekozen. Het
is overigens te hopen, dat de plaatshebbende verjon-
ging van het NSF-bestuur zal leiden tot een slagvaar-
diger en dynamischer beleid.
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In het jaarliikse overleg over de ingediende begroting
werd overeenstemming bereikt over de financiering
van het kadettenplan 1976. Dit betekende dat het
NSF via de Stichting de Nationale Sporttotalisator
de divisietrainingen subsidieerde, en de mogelijkheid
schiep een goed trainingsprogrzrmma voor de nationa-
le kadettente:rms op te zetten. Wellicht heeft het goe-
de resultaat van het jongensteam op de Europese
Kampioenschappen in juli 1975 (zesde plaats) hieraan
bijgedragen.

NEDERLANDSCH OLYMPISCH COMITE

Met het bestuur van het NOC hebben vooral voorzit-
ter Berteling en vice-voorzitter Rotteveel dit jaar een
intensief kontakt gehad, vooral vanwege de voorbe-
reidingen van het nationale herenteam op de Olym-
pische Spelen. Aangezien het NOC in dit olympisch
jaar niet veel meer geld beschikbaar had dan in andere
jaren, kon het NOC slechts in beperkte mate tege-
moet komen aann orrze verlangens voor subsidie voor
onze nationale teams. In feite werd slechts een toe-
name ten opzichte van 1975 van l0o/o toegestaan,
maar wel werden diverse wedstrijden als "eenmalig"
beschouwd, waardoor extra subsidies mogelijk ble-
ken.
In juni 1975 had het NBB-bestuur met het NOC-
bestuur afgesproken, dat de dames niet in aanmer-
king zouden komen voor uitzending naar het Pré-
Olympisch Toernooi, omdat hun kansen als miniem
moesten word€n beschouwd om tot een aanvaardbare
pÍestatie te komen. De diverse toernooien van de he-
ren zouden moeten bepalen, of het herenteam in aan-
merking kwam voor uitzending naar Hamilton. Het
uitstel van het toernooi in Sofia en het wat onver-
wachte grote belang, dat het NOC aan dit toernooi
zou hechten, betekende een bijna niet acceptabele
vertraging in de beslissing inzake uitzending naar }Ja-
milton. Hoewel het kontakt tussen het NOC-bestuur
en de chef de mission, de heer Leeuwenhoek, en het
Bondsbestuur in een prettige verstandhouding plaats-
vond. bleek het NOC onvermurwbaar en wilde niet
eerder over uitzending naar Hamilton beslissen,
Het Bondsbestuur hoopt, dat het subsidiebeleid ten
aanzien van de nationale teams - waarvoor feitelijk
het NOC verantwoordelijk is - gewijzigd kan wor-
den, opdat meer rekening kan worden gehouden met
verandere omstandigheden en bijzondere evenemen-
ten.

PROPAGANDA

Het Bestuur heeft in de eerste helft van 1976 zijn
aktiviteiten op het gebied van de propaganda en
bevordering van basketball in z.g, achtergebleven ge-
bieden aanzienlijk uitgebreid. Het hoopt, dat deze
ontwikkeling kan worden voortgezet. Het is echter

niet gelukt de Kommissie Basketballontwikkeling tot
nieuw leven te brengen. Het bestuur en het bondsbu-
reau zullen vooralsnog zelf deze taken op zich nemen.
Zij kunnen deze taak echter alleen bewedigend uit-
voeren, indien alle distrikten bereid zijn hieraan
voldoende mee te werken.

JEUGDBASKETBALL

Op diverse wijzen is gepoogd meer kontakt te krijgen
met de verantwoordelijke personenen van de distrikts-
besturen voor het jeugdbasketball. Het Bondsbestuur
hoopt, dat alle distrikten bereid en in staat zijn inder-
daad aparte bestuursleden voor jeugdbasketball aan
te trekken. Voorts is een enquete gehouden teneinde
een inzicht te verkrijgen in de opbouw van de jeugd-

kompetitie in de distrikten.
Voorts is van belang, dat de NBB zich heeft aangepast
aan de leeftijdsgrenzen van de FIBA door nu een
aparte klasse en leeftijdsgroep voor kadetten in te
stellen. Tevens zijn in 1976 voor de eerste maal Ne-
derlandse kampioenschappen voor welpenteams geor-
ganiseerd.

ROLSTOELBASKETBALL

Naast de voortgang van de rolstoelbasketballkompeti-
tie, waarvoor wij verwijzen naaÍ het verslag van de
Rolstoelbasketballkommissie, hebben er diverse ge-
sprekken plaatsgehad over de verdere integratie van
het rolstoelbasketball in de NBB. Vanwege een voor-
zitterswisseling in de Nederlandse Invaliden Sport-
bond (NIS) en een andere minder vergaande opvatting
vaÍr de nieuwe voorzitter met betrekking tot de inte-
gratie is daarbij een aanzienlijke vertraging opgelopen.
Het Bondsbestuur hoopt, dat binnenkort de bespre-
kingen kunnen worden afgesloten en dat binnen de
NBB tot de oprichting vÍrn een Rolstoelbasketball-
Liga kan worden overgegaan. Het bestuur van die Liga
zal dan tevens de basketball-kommissie van de NIS
moeten zijn.
Het bestuur verwacht voorts, dat met de nieuwe
kommissie een even goede samenwerking kan worden
opgebouwd als met de vorige kommissie, die zich
om persoonlijke redenen geen kandidaat voor her-
kiezing heeft willen stellen. Het is in het belang van
het rolstoelbasketball, dat tussen alle hierbij betrok-
ken groeperingen en mensen een goede samenwerking
zal plaatshebben.

SPORTFONDS LEO VAN DER KAR

René Vervoorn van de vereniging Transol/RZ heeft
in juli 1975 op kosten van het Sportfonds Leo van
der Kar een suksesvolle trainingsstage vzrn drie weken
in de Verenigde Staten mogen uitvoeren. Hij heeft
hierover gerapporteerd aarL het Sportfonds, het



Bondsbestuur en de Kommissie Topsport.
Voor het jaar 1976 had het Bondsbestuur in overleg
met de Kommissie Topsport en de bondscoaches vi€r
kandidaten gesteld: twee meisjes en twee jongens. Het
bestuur van het Sportfonds honoreerde deze azn-
vraag met het uitzenden van Meggy Steenmetz (Rot-

terdam Zuid) en Miriam Delrnée (Fortuna/Flash)

naax Polen in juli van dit jaar.

BASKETBALLFESTIJN

Na de min of meer geslaagde Basketballfestijnen van
1974 en 1975, waarbij het vooral een probleem was
de diverse huldigingen op de juiste wijze te laten
plaatshebben, heeft het Bondsbestuur gemeend het
festijn 1976 op een andere leest te moeten schoeien.
Met medewerking van het distrikt Amsterdam en
Mart Smeets werd op 11 april 1976 een basketballgala
georganiseerd, waarbij de nationale teams van Nedei-
land en West-Duitsland elkaar bestreden en vervol-
gens de buitenlandse spelers (vooral Amerikanen) die
in de kompetitie van die landen uitkomen. Het gala

werd een groot sukses, zowel door de gekozen

formule als door een goede public relations en het
feit, dat het gala op de eerste zatetdag na het einde
van de kompetitie werd georganiseerd. De Apollohal
was overvol en vele mensen gingen onverrichter zake
naar huis.
Het Bondsbestuur hoopt in staat te zijn op basis van

de dit jaar gekozen formule voort te gaan met de bas-
ketballfestijnen. Europese Kampioenschappen kun-

nen dit misschien verhinderen in 1977.

JUBILEA

Op 1 mei 1976 was de oprichter van de vereniging

Landlust (Delta Lloyd), A. Brakel, 25 jaax voorzitter
van deze vereniging. Mede om zijn grote verdiensten
voor basketball in het algemeen werd hd tijdens de
Algemene Vergadering d.d. 8 mei 1976 benoemd tot
lid van Verdienste.
W. Hakman legde, na meer dan 25 jaar de voorzitters-
hamer gehanteerd te hebben, zijn funktie in het dis-
triksbestuur van Rotterdam neer. Hij blijft aan als
adviseur voor dit distrikt.

KONTAKTEN MET PUBLICITEITSMEDIA

Het basketball mag zich blijven verheugen in een
groeiende belangstelling, zowel van aktieve beoefe-
naren als van toeschouwers. Dit wordt zeker mede
veroorzaakt door de elk jaar toenemende aandacht
die de publiciteitsmedia aan basketball wijden. De
toewijding en deskundigheid van de meeste verslag-
gevers zijn uiteraard ook van nut. Dat niet elke akti-
viteit van het Bondsbestuur in de pers positief wordt
gewaardeerd, is logisch en onverrnijdelijk en is vaali
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voor het Bondsbestuur een stimulans zich te blijven
bezinnen op de gebeurtenissen.
Uiteraard gaat de publieke belangptelling en dus ook
van de pers vooral uit naar de wedstrdden van het na-
tionale herenteam en van de eredivisie. Misschien
kan een spannende kompetitie in de dames-eredivisie
een gtotere aandacht voor het damesbasketball be-
werkstelligen.
Hoewel het bestuur goede kontakten heeft met de
vertegenwoordigers van de publiciteitsmedia kan niet
ontkend worden, dat er soms nog wel eens iets schort
aarr orllze eigen voorlichting. Door financiêe beperkin-
gen is een uitgebreide voorlichting echter ook onmo-
gelijk. De NBB zal in elk geval blijven trachten iedere
verslaggever de gewaagde informatie te verschaffen.

NATIONALE TEAMS

Dit seizoen had als uitgangspunt voor de nationale
teams de pogrng om zich te plaatsen voor het Olym-
pisch Spelen. Aangezien het damesteam hierbij echter
geen kans zou maken, werd de nadruk gelegdop het
herenteam. De coach kreeg als "opdracht" het Pré-
Olympisch Toernooi in Hamilton te halen en daar een
goed resultaat te bereiken. Daaraan is zonder meer
voldaan, al hadden enkelen wel gehoopt dat het team
zicll. zou plaatsen voor Montreal. Tevoren was over-
eenstemming bereikt, dat niet zou worden deelgeno-
men aan het Pré-Olympisch Toernooi in Edinburgh en
alleen aan dat van Hamilton, indien tevoren goede
prestaties zouden worden geleverd. Zonder opnieuw
geheel in te gaan op de gevoerde diskussies en op de
vele moeilijkheden moge hier worden opgemerkt, dat
de resultaten van de toernooien in Praag, Bremerha-
ven en Luik weliswaar wisselend waren geweest, doch
voldoende om uitzending naar Hamilton te Íechtvaar-
digen. Een beslissing na het met een maand uitgestel-
de toernooi van Sofia zou teveel moeilijkheden ver-
gen, doch het NOC-bestuur wenste de eerder gemaak-
te afspraken niet te herzien, Na een uitstekend toer-
nooi in Sofia met onder meer overwinningen op
Oost-Duitsland, Canada en Cuba (bronzen medaille
winnaar bij de Olympische Spelen van Miinchen)
was uitzending verzekerd. In Hamilton is in het alge-
meen eveneens goed gespeeld en had het team tot
de laatste wedstrijd de mogelijkheid zich te plaatsen
bij de eerste drie en daarmee Montreal te halen. Dat
dit uiteindelïk niet lukte, doet niet af aan de goede
prestaties, waaronder overwinningen op Brazilië,
Bulgarije en Polen. Het Nederlands team leunt aan
tegen de wereldtop en dat is vooral te danken aan de
inzet van alle spelers en coach Sheridan.
Het damesteÍrm was dit jaar minder suksesvol. Wel
werd het kwalificatietoernooi in Israël winnend afge-
sloten, zodat deelname aan de Europese Kampioen-
schappen (Clermont Ferrand, 20-29 mei 1976) ver-
zekerd was. De daar bereikte elfde plaats w:$ een
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teleurstelling, ook voor coach Hoek. Het Bondsbe-
stuur v€rtÍouwt er echter op, dat de coach met dit
sterk verjongde damesteam en een intensieve trai-
ningsaanpak over twee jaar tot betere resultaten kan
komen en dat er gedacht kan worden aan deelname
aan het Pré-Olympisch Toernooi in f 980 en de Olym-
pische Spelen in Moskou. Hopelijk zullen de rr,1974
begonnen kadettentrainingen vnrchten gaan afwer-
pen, terwijl tevens wordt onderzocht op welke wijze
het damesbasketball in de lift omhoog kan komen.
Daarbij wordt gedacht aan divisietrainingen voor
dames langs dezelfde lijnen als het kadettenplan.
Het jongensjuniorenteam onder leiding van coach
Zwezerijnen moest zich dit seizoen zien te plaatsen
voor deelname aan de Europese Kampioenschap-
pen. In een sterk bezet kwalifikatietoernooi in Sofia
werd van de sterke Bulgaren in eigen huis gewonnen,
doch het doelsaldo van Nederland was slechter dan
van de gelijk met ons geëindigde Bulgaren en Grieken.
Ondanks deze teleurstelling was de prestatie er niet
minder om.
Het meisjesjuniorenteam begon in november met een
dubbel verlies tegen België. Het traditionele vierlan-
dentoernooi met Kerstmis, dat dit jaar in Schotland
verspeeld werd, werd met een 3e plaats besloten. De
meisjesjunioren speelden begin 1976 in Polen op €en
toernooi, hetgeen resulteerde in een 2e plaats. Zowel
door geldgebrek als vanwege het feit, dat een groot
deel van de groep zich moest gaan voorbereiden op de
Europese Kampioenschappen Kadetten (Polen, 15-22
augustus 1976) werden de trainingen van die selektie
stopgezet. De meisjeskadetten speelde tijdens het car-
navalsweekend een dubbel tegen België en begin
augustus zal dit team een trainingsstage met Polen
doormaken ter voorbereiding van die Europese Kam-
pioenschappen.
Het jongenskadettenteam heeft onder leiding van
coach Lubeek in juli 1975 zeer suksesvol deelgeno-
men iurn de eerste Europese Kampioenschappen. Het
team eiste een zesde plaats op uit het 'ïeld" van acht-
tien. Dit niet verwachte resultaat is mede veroorzaakt
door de kadettendivisietrainingen, aarrgezien die ook
de keuzemogelijkheid voor de kadettencoaches heb-
ben vergroot.

FIBA

Zowel de bondwoorzitter als het bondsbureau heb-
ben intensief kontakt met de FIBA. Aangezien de
voorzitter door werkzaamheden niet in staat was de
Europese Konferentie van de FIBA begin juni in
Brussel bij te wonen, werd de NBB vertegenwoordigd
door de heer Mateboer.
Voorts heeft aán het slot van deze konferentie een
bespreking plaatsgehad tussen de FIBA en de NBB
(de heren Rosebeek en Blom) over spelregelinter-
pretaties en scheidsrechtersproblemen.

Zoals reeds enkele jaren geleden was afgesproken,
werd het lidmaatschap van de Vrouwenkommissie
van de FIBA van de heer P. Storm beëindigd na de
periode 1972-1976. Overigens hoopt de NBB wel een
lid te kunnen aanwijzen in enkele andere belangrijke
kommissies van de FIBA.

LEDENSTAND

De groei van de Nederlandse Basketball Bond gaat ge-
stadig door, ten opzichte van 1974175 bedraag de
ledenaanwas L2.2o/o. Het distrikt Zeeland, is procen-
tueel het sterkste gegroeid, t.w. 41.8%. Distrikt IJs-
selstreek geeft een lichte teruggang te zien, hetgeen
veroorzaakt is door twee verenigingen die op hun ver-
zoek bij distrikt Twente zijn ingedeeld. De ledenaan-
was in distrikt Amsterdam is helaas tot stilstand ge-
komen.
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Overzicht vanaf seizoen 1969/70 tlm 1975176

VERENIGINGSGROOTTE

Het aantal verenigingen is in het seizoen 75176 met
L0 toegenomen tot 382 verenigingen.
Het gemiddeld aantal leden per vereniging bedroeg
69,9, een stijgns ten opzichte van 1974175 (64) van
5,9.
Distrikt Haarlem heeft wederom het grootste aantal
leden per vereniging, 101,3.
Boven het gemiddelde liggen weneens:
Distrikt Amsterdam 79.8



Ledenstand per SOjuni 1976

niet sp. senloÍen JUnroren welpen totaal aantal
verenigingen

Amsterdam 140 (r47) 234 (22er) 1570 (1688) 523 (336) 4467 (4462) 56 (61)

Friesland 1 3 (21) 346 (2s4) 417 (348) 1 8 794 (663) 1 5 (13)

Gelderland (28)2630 (2e) 786 (637) 463 (40r) r27e (1067)

's-Gravenhage (66) 1066 (e5e) 1275 (1175) 285 (83) 2680 (2283) s2 (33)

Groningen 45 (431 685 (5 70) 8 1 8 (734), (2) 1548 (1349) 28 (25)

Haarlem 6 1 (64) 987 (ee6) rr49 (r103) 335 (184) 2532 (23471 25 (28)

Limburg (5)3 l (25) 287 (27e) 32t (222) (53r) l 5 (13)

Noord-Holland Noord (22',) (473) (342)- 153 (e3) r075 (e3o) l 5 (14)

Oost Brabant (60) 1306 (1020) 1530 (1353) ro2 (55) (2488) (431

Rotterdam (63) 1103 (1032) 1687 (1496) 361 (262) 3220 (2853) (35)

Twente (40) (611 ) 730 (622) (24s) 1734 (1522\ 28 (27\

Utrecht (58) 901 (868) I 146 (ee2) r22 2215 (1er8) 28 (28)

IJsselstreek 24 (26) (378) 362 (343) 732 (747) l 3 (14)

Zeeland 63t 7 (26) 357 (243)i 356 (27r1 (1e) (55e) l 5 (15 )

Algemene Leden (85) (85)

Totalen 663 (775) r1609 (10651) 12216 (11090) 2228 (1288) 26716 (23804) 382 (8721



l0

Groeipercentage
per distrikt

7 5 1 7 6 74175 73174 gem. aantal leden
per vereniging
7 5 1 7 6  7 4 1 7 5

Amsterdam

Friesland

0 .1

t9.7

1 .9

10 .3

5 .1

48.9

7e.8  (73 .1)

52.e (51)

Gelderland 19.9 1 1 . 1 t4 4s.2 (46.41

's-Gravenhage 17 .4 L4.7 I  1.9 83.7 (6e.2)

Groningen 14.7 28.6 65.8 (54)9.4

Haarlem 1 07.9 6 .7 101 .3  (83 .8 )

Limburg 2 720 20.8 42.6 (40.8)

Noord-Holland Noord 15.6 .1. t .4 24.9 7r.7 (66.4)

Oost Brabant 20.6 22.3 2r.2 60 (57.e)

Rotterdam 12.9 23 22.9 89.4 (81.5)

Twente 13 .9 1 7 . 2 8 .5 61 .9 (56.4)

Utrecht 15 .5 16.2 t6.2 79.r (68.5)

IJsselstreek .t. 15 .6 t5.4 56.3 (53.4)

Zeelartd 41 .8 3.28.5 52.9 (37.3)

Distrikt Rotterdam
Distrikt Utrecht
Distrikt Friesland
Distrikt Groningen
Distrikt Oost Brabant
Distrikt's-Gravenhage
Distrikt Noord-Holland Noord

89.4
79.1
52.9
55.3
60
83.7
7  t . 7

61 .9
56.3
52.9

49.2
42.6

Distrikt Twente
Distrikt IJsselstreek
Distrikt Zeeland
Onder gemiddeld 50 leden per vereniging:
Distrikt Gelderland
Distrikt Limburg

Boven gemiddeld 50 leden per vereniging:

VERIIOUDING TUSSEN SENIOR ENJUNIOR LEDEN

senioren procent junioren pÍocent welpen pÍocent

1964165
1965/66
rs66l67
1967/68
1968/69
r969/70
r97Ol7r
r97r l72
r972173
r973174
rs74l75
1975176

3885
4735
4962
5560
6228
6398
7t37
8767

10186
10785
t1426
12272

2729
2772
2892
3075
3709
4234
5086
6909
7b94

10285
t2378
t4444

59
63
63
64
63
60
58
56
D C

5 1
48
46

4 l
3 7
8 7
3 6
3 7
40
42
44
45
49
52
54

(incl. 768 welpen 5%\
(incl. 797 welpen 4Yo\
(incl. 853 welpen 4Yo)
(incl. 1288 welpen 5.4%)
(incl. 2228 welpen 8.3%)



De twintig grootste verenigingen van de laatste vijf jaren

r97r172

Racing Agon
AMVJ/Amsterdam
Fiat Stars
Amstelveen
Landlust
Wilskracht
Bona Stars
Transol/RZ
Exercitia
Akrides
Frisol/R
S.C. Hoogvliet
H.A.V.

Jugglers
Zaandam
Haarlem Cardinals
White Stars

Jumpers
Ola Stars
The Wolves

Totaal

r972173

AMVJ/Amsterdam
Fiat Stars
Amstelveen
Racing Agon
Wilskracht
Akrides
DSS/Epibratos
Landlust
The Wolves B/W
Jumpers
Jugglers
A.H.S.
H.O.C.
Ceres
Frisol/R
Bona Stars
Ola Stars
Uitsmijters
The White Stars
Zaandzm

Totaal

259
242
226
2 1 0
t97
r96
165
160
1 5 1
150
146
t44
t43
143
t4l
t40
t40
138
137
L34

269
248
243
240
222
22L
r95
189
t74
173
165
t62
r62
151
1 5 1

r973174

AMVJ/Amsterdam
Akrides
Racing Agon
Kinzo
Wilskracht
Delta Lloyd
Gerard de Lange
The Wolves B/W
Frisol/R
Uitsmijters
Zazndam
Ola Stars
B.S. Leiden
Transol/RZ
H.O.C.
AMVJ/de Dunckers
SV Hoofddorp
idem/Jumpers
DSS/Epibratos
Zodiac

Totaal

3362

257
251
232
224
2ll
2 1 0
208
r97
196
t94
189
l 8 t
165
163
158
155
r55
154
152
145

3797

r974175

Akrides
AMVJ/Amsterdam
Kinzo
The Wolves
Racing Agon
Delta Lloyd
D.A.S.
Uitsmijters
S.V. Hoogvliet
Facinox
Red Stars
Wilskracht/SNL
B.V. Zaandarn
De Dunckers
Rick Stars
Luba
De Cangeroes
B.S. Leiden
Frisol/R
Gerard de Lange

Totaal

149
148
r48
148
146

370+

294
269
243
235
229
225
2r3
209
197
190
190
188
186
t79
176
t75
172
t7 l
170
168

4079
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r975J76

Akrides
Red Stars
Kinzo
AMVJ/Amsterdam
Delta Lloyd
D.A.S.
Sporting S.D.O.
The Wolves
Vastgoed Strijen (BOB)
S.V. Hoogvliet
De Dunckers
Uitsmijters
Racing Agon
Piazza Stars
Black Eagles (Coppens Eagles)
Gerard de Lange
Noordkop
Early Bird
B.V. Lisse
Lions

Totaal

INTERLANDS EN OEFENWEDSTRIJDEN
NALE TEAMS

288
263
258
257
250
242
241
230
230
218
2r7
209
204
194
190
1 8 7
184
180
1 7 8
174

4394

NATIO-

DAMES

Trainings-stage in Brugge (België), 30 oktober, I en
2 november 1975.

I november 1975 België - Nederland 44 - 65
2 november 1975 België - Nederland 58 - 59

Speelsters: L, van Reemst (Gerard de Lange); C.
de Liefde (Vastgoed Strijen); G. de
Ridder, M. Steenmetz, I. Maarschal-
kerweerd (Transol/RZ); K. Bos (The
White Stars); J. Geurts, R. v.d. Meys,

J. ".d. 
Meys (Wilskracht/SNl); L.

Groothuis (folly Jumpers); T. de la
Haye (Delta Lloyd).

Trainer/coach: R. Hoek.

Training-stage met de Poolse dames in Nederland,
18 - 22 maart 1976, op Papendal.

19 maart 1976 's-HeerenbergNed. - Polen 85 - 89
20maafi 1976 Barneveld Ned. - Polen 72 - 79
2l maart 1976 Wychen Ned. - Polen 55 - 68

Speelsters: R. v.d. Meys, M. v.d. Meys,J. Geurts
(Wilskracht/SNl); L. van Reemst
(Gerard de Lange); K. Bos (The

White Stars); C. de Liefde (Vastgoed
Strijen); F. Brakel (Delta Lloyd); L.
Groothuis (Jolly Jumpers); G. de
Ridder, I. Maarschalkerweerd, M.
Steenmetz (Transol/RZ); A. Blangé
(BV Voorburg).

Trainer/coach: R. Hoek.

Kwalificatie toernooi Europese Kampioenschappen,

Jerusalem (Israël),8 - l0 apri l  1976.

Nederland - België
Nederland - Engeland
Nederland - Israël

5 6 - 3 2
8 0 - 3 2
8 3 - 6 5

Speelsters: C. de Liefde (Vastgoed Strijen); L.
van Reemst (Gerard de Lange); G. de
Ridder, I. Maarschalkerweerd, M.
Steenmetz (Transol/RZ); K. Bos
(The White Stars); R. v.d. Meys, J.
Geurts (Wilskracht/SNl); F. Brakel
(Delta Lloyd); L. Groothuis (jolly

Jumpers).
Trainer/coach: R. Hoek.

Toernooi in Faenza (Ital ië), l3 - 15 mei 1976.

Nederland - Italië
Nederland - Hongarije
Nederland - Canada

5 0 - 6 2
5 5 - 7 4
c J - o 5

Speelsters: L. van Reemst (Gerard de Lange); I.
Maarschalkerweerd, G. de Ridder, M.
Steenmetz (Transol/RZ); K. Bos
(The White Stars); R. v.d. Meys, M.
v.d. Meys, J. Geurts (Wilskracht/
SNL); F. Brakel (Delta Lloyd); L.
Groothuis (follyJumpers);,\ Blangé
(BV Voorburg).

Trainer/coach: R. Hoek.

Europese Kampioenschappen Frankrijk, 20 - 29 mei
t976.

fiecho-Slowakije - Nederland 68 - 49
Nederland - Spanje 57 - 56
Bulgarije - Nederland 73 - 69
Nederland - Hongarije 65 - 73
Nederland - Roemenië 57 - 8l
Nederland - West Duitslard 70 - 68
België - Nederland 46 - 63

Nederland eindigde op de elfde plaats.

Speelsters: C. de Liefde (Vastgoed Strijen); L.
van Reemst (Gerard de Lange); I.



Maarschalkerweerd, G. de Ridder, M.
Steenmetz (Transol/RZ); K Bos
(The White Stars); R v.d. Meys, M.
v.d. Meys, J. Geurts (Wilskracht/
SNL); F. Brakel (Delta Lloyd); L.
Groothuis (folly Jumpers) ; À Blangé
(BV Voorburg).

Trainer/coach: R. Hoek.

MEISJESJUNIOREN

Stage in Brugge (België)

I november 1975 België - Nederland 53 -45

2 november 1975 België - Nederland 59 - 40

Speelsters: M. Delmee, M. Kropman (Fortuna);
l. Bieze (Fortuna); J. Schut (The
White Stars); M. Stevens, R. Joosten
(JRC Boxtel); T. de Waard, E. Bosch
(Transol/RZ); .A,. Blangé (BV Voor-
burg); M. Bosman, M. van Gennip
(Mercasol/Leiden); E. Posthumus
(AMVJ/A'dam).

Trainer/coach: D. de Liefde.

Vierlanden-toernooi, Cumbernauld, Schotland, 26
t/m 30 december 1975.

Frankrijk - Nederland
Schotland - Nederland
België - Nederland

4 t - 4 3
3 3 - 6 5
7 t - 5 4

Speelsters: M. Delmee, M. Kropman (Fortuna);
M. Bosman (Mercasol/Leiden); E.
Posthumus (AMVJ/A'dam); T. de
Waard, E. Bosch (Transol/RZ); I.
Rietschoten (Anows); À Blangé (BV
Voorburg); M. Stevens (JRC Boxtel);

J. Schut (The White Stars).
Trainer/coach: D. de Liefde.

Toernooi in Bialistoc (Polen), 2 tlm 5 januari 1976.

Roemenië - Nederland 56 - 66
Po len I -Neder land 48-63
Polen II - Nederland 83 - 63

Speelsters: I. Bieze, M. Delmee, M. Kropman
(Fortuna); R. Joosten, M. Stevens
(JRC Boxtel); M. Bosman, M. van
Gennip (Mercasol/Leiden); E. Post-
humus (AMVJ/A'dam); J. Schut
(The White Stars); T. de Waard
(Transol/RZ); A. Blangé (BV Voor-
burg); C. van Elferen (Red Stars).

Trainer/coach: D. de Liefde.
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MEISJES KADETTEN

Tlainings-stage met Belgisch team te Hasselt, 1 en 2
maart 1976.

België - Nederland 37 - 74
België - Nederland 43 - 58

Speelsters: M. Delmee, W. Verstege, J. Bièze
(rortuna); J. Geerdink (folly Jum-
pers); B. Steenmetz (SOVB); ,{.
Blangé (BV Voorburg); T. de Groot
(Racing Agon); E. Posthumus, I. v.d.
Veen (AMVJ/A'dam); B. uhl (Zee-
macht); M. Bosman (Mercasol/Lci-
den).

Trainer/coach: mevrouw B. v.d. Groep.

HEREN SENIOREN

Zeslanden toernooi in Praag, Tjecho-Slowakije, 18 -
22 december 1975.

Nederland - Bulgadje 6 8 - 6 7
Nederland - Tjecho-Slowakije 90 - 71 (B)
Nederland - Tjecho-Slowakije 70 - 71 (A)
Nederland - West Duitsland 75 - 7l n.v.
Nederland - Hongarije 8 4 - 8 2

Spelers: W. Gorter (Delta IJoyd); C. Sideris

J. Sikking (Pioneer Punch); H. Harre-
wijn (Buitoni); J. Woudstra (Pioneer
Punch); M. ter Hoeve, E. Fopma,
D. Cramer, H. Pluim, H. Kip (Kinzo);

J. van Miet (Sperry Remington);
T. van Helfteren (Pioneer Punch).

Trainer/coach: B. Sheridan,

Basketball Gala, Apollohal, Amsterdam, 17 april
1976.

Nederland - West Duitsland 97 - 67

Spelers: J. Dekker (Transol); W. Ombre, H.
Harrewijn (Buitoni);J. Sikking, C. Si-
deris, J. Woudstra, T. van Helfteren
(Pioneer Punch); J. van Vliet, K.
Akerboom (Sp"tty Remington); W.
Gorter (Delta Lloyd); H. Kip (Kinzo)

Trainer/coach: B. Sheridan.

Bremerhaven toernooi 2l - 25 april 1976.

Nederland - Israël 62 - 63
Nederland - Engeland 88 - 65
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Nederland - West Duitsland 82 - 62
Nederland - België 82 - 84

Spelers:

Trainings-stage in lJsland, l2 en 13 juni 1976.

IJsland - Nederland

Spelers: J. Dekker (Transol); W. Ombre, H.
Harrewijn (nuitoni);J. Sikking, C. Si-
deris, J. Woudstra, A. van Helfteren
(Pioneer Punch); J. var Miet, K.
Akerboom (Spetry Remington); W.
Gorter (Delta Lloyd); H. Pluim, H.
Kip (Kinzo).

Trainer/coach: B. Sheridan.

Pré-Olympisch Toernooi, Hamilton, Canada, 21 juni
- 3 jul i  1976.

J. Dekker (Transol); W. Ombre, H.
Harrewijn (Buitoni); J. Sikking, J.
Woudstra (Pioneer Punch); W. Gorter
(Delta Lloyd);J. lan Miet, K. Aker-
boom (Sperry Remington); H. Pluim,
H.Kip (Kinzo).

Trainer/coach: B. Sheridan.

Drielanden toernooi in Luik
mei  1976.

Nederland - Israël
België - Nederland

(België), 30 april en 1

8 3 - 8 1
7 0 - 9 1

Spelers: J. Dekker (Transol); W. Ombre, H.
Harrewijn (Buitoni);J. Sikking, C. Si.
deris, J. Woudstra, T. van Helfteren
(Pioneer Punch); J. van Miet, K.
Akerboom (Sperry Remington); W.
Gorter (Delta Lloyd); H. Kip (Kinzo)

Trainer/coach: B. Sheridan.

Toernooi in Sophia, 14 - 22 mei 1976.

Nederland - Cuba 86 - 83
Nederland - Canada 87 - 81
Nederland - Oost DuitslaÍrd 83 - 68
Nederland - Rusland 81 - 83
Nederland - Roemenië 64 - 77
Nederland - Bulgarije 78 - 81
Nederland - Hongarije 69 - 50

Spelers: J. Dekker (Transol); W. Ombre, H.
Harrewijn (Buitoni);J. Sikking, C. Si-
deris, J. Woudstra, T. van Helfteren
(Pioneer Punch); J. van Miet, K.
Akerboom (Sperry Remington); W.
Gorter (Delta IJoyd); H. Kip, H.
Pluim (Kinzo)

Trainer/coach: B. Sheridan.

Delft 8 juni 1976.

Nederland - Israël 79 - 85

Spelers: J. Dekker (Transol); W. Ombre, H.
Harrewijn (Buitoni);J. Sikking, C. Si-
deris, J. Woudstra, A. van Helfteren
(Pioneer Punch); J. ran Miet, K.
Akerboom (Sp.""y Remington); W.
Gorter (Delta Lloyd); H. Kip, H.
Pluim (Kinzo).

Trainer/coach: B. Sheridan.

Joego-Slavië - Nederland IOZ - 78
Brazilië - Nederland 9 0 - 9 5
ïljecho-Slowakije - Nederland 90 - 79

Spelers: J. Sikking, C. Sideris, A- van Helfte-
ren, J. Woudstra (Pioneer Punch);
W. Ombre, H. Harrewijn (Buitoni);

J. Dekker (Transol); W. Gorter (Del-
ta Uoyd); J. van Miet, K. Akerboom
(Sperry Remington); H. Kp, H.
Pluim (Kinzo).

Trainer/coach: B. Sheridan.

JONGENSJUNIOREN

Kwalificatie toernooi in Vidin (Bulgarije), 14 - 18
april 1976.

Portugal - Nederland 35 - 66
Bulgarije - Nederland 68 - 72 n.v.
Nederland - Oostenrijk 46 - 45
Nederland - Criekenland 40 - 52

Nederland plaatste zich niet voor de Europese Kam-
pioenschappen door een zeer gering verschil in de
doelsaldi.

Spelers: J. Wolfs (Kimbria); W. Oosterwijk
(PSV); A. Boekhoudt (Nationale Ne-
derlanden); J. Ronnenbergh (Racing
Agon); G. Rijks (Punch); B. van
Doorn (BC Markt); J. Verkerk
(Transol/RZ); P.P. Maassen, H. van
Roden, EJ. Berendsen (Mercasol/

Leiden).
Trainer/coach: G. Zwezerijnen.

Nederland - Mexico
Spanje - Nederland
Engeland - Nederland
Nederland - Zweden
Nederland - Polen
Bulgarije - Nederland

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

---



JONGENS KADETTEN

Europese Kampioenschappen, Griekenland, l5 - 24
juli 1975.

Italië - Nederland 9 5 - 5 4
Nederland - West Dritsland 69 - 59
Nederland - Israël 6 5 - 6 1
Nederland - Engeland 75 - 64
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(SV Hoogvliet); B. Kragtwijk (Smirn-
hof SI/ASVU); J. Rabs (|atrn II);
M. Scheltes (Nationale Nederlanden/
Donar).

Ttainer/coach: L. Lubeek.

Vierlanden toernooi in Brugge (België), 2l rlm 23
december 1975.

België - Nederland 8l - 66
Nederland - West Duitsland 49 - 42
Luxemburg - Nederland 65 - 55

Spelers: J. Wolfs (Kimbria); H. Gootjes, S.
Bruinestein (Gerard de Lange); T.
Siersma, R. Ravensberg (Zeemacht);
R Ridderhof, H. Heideman (Frisol/
R); H. Keppy (Racing Agon);J. Es-
veld (Transol/RZ); T. Kallenberg
(Luba); H. Macknack (Buitoni);
E. Treffers (Tetra Devils).

Trainer/coach: L. Lubeek.

Nederland - Wales
Rusland - Nederland

1 1 8  -  4 1
8 4 - 5 0

Nederland - ïliecho-Slovakijc 64 - 63
Spanje - Nederland 9 2 - 4 9

Nederland eindigde op de zesde plaats, een voor-
treffelijk resultaat.

Spelers: S. de Winter, H. Kuipers, J. Verkerk

J. Sn[iders (Transol/RZ); J. Wolfs
(Kimbria); R. Valkenburg (BC
Markt); H. Stam (Racing Agon);
W. Oosterwiik (PSV); E. van Solm
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JAARVERSLAG KOMMISSIE VAN BEROEP

In het verslagjaar L975176 is het aantal in behandeling
genomen zaken, vergeleken met het voorgaande sei-
zoen. verminderd.
In totaal werden 28 nieuwe zaken behandeld, hetgeen
in vergelijking met vorig jaar een afname van 2 bete-
kent.
Van de ingestelde beroepen hadden 22 zaken betrek-
king op uitspraken van de Tucht en Geschillen Kom-
missie en 6 zaken hadden betrekking op beslissingen
van andere bondsinstanties.
De invoering van het nieuwe Reglement Tucht en
Geschillen Rechtspraak heeft er in het afgelopenjaar
toe geleid, dat het aantal beroepszaken relatief toe-
genomen is nu de Kommissie val Beroep in protest-
zaken niet meer als hoogste beroepsinstantie fungeert.
Het is de Kommissie gebleken, dat de vele procedure-
le problemen, die in het verleden gerezen zijn ten

JAARVERSLAG TUCHT- EN GESCHILLENKOM.
MISSIE

In vergelijking met vorig jaar nam het aantal zaken
dat ons werd voorgelegd toe. In 238 strafzaken (te-
genover vorig jaar 192), werd 7l maal geseponeerd,
werden 27 boekingen opgelegd en kwam het in 140
gevallen tot een uitspraak in andere vorm, die meestal
een hetzij voorwaardelijke, hetzij onvoorwaardelijke
schorsing inhield. Bovendien werden ons 2 klacht-
zaken en 3 geschillen ter beoordeling voorgelegd.
De kamers van onze kommissie kwamen 22 maal
bijeen, voorgezeten door onze kernleden de heren
Blommestein, de Boer, Brakel, van Leeuwen, Mul-
der en Wiersma. Voorzitter en Sekretaris kwamen
32 maal bijeen op de dinsdagavonden om de bin-
nengekomen zaken te behandelen.
Het aantal behandelde Eredivisiezaken bedroeg dit
jaar 16 tegenover het vorig jaar 11. Een aantal van
deze zaken deed wat stof opwaaien. Wij zouden in
dit verband nog gaurrne naar voren willen brengen,
dat voor onze werkzaamheden de medewerking
van betrokkenen voor een reglementaire en vlot-
verlopende gang van zaken onmisbaar is. Daarbij
menen wij in het bijzonder te mog€n rekenen op de
medewerking van die instantie die de zaak bij ons

aanzien van de diskwalificerende fout door de in wer-
king treding van het nieuwe reglement grotendeels
verdwenen zijn. Voor het eerst in haar bestaan heeft
de Kommissie van Beroep moeten vaststellen, dat een
vereniging, wiens zaak volledig en uitgebreid behan-
deld is, ondanks uitdÍukkelijke toezeggingen, niet
voldaan heeft aan de verplichting een waarborgsom te
storten. De Kommissie van Beroep hoopt, dat een
dergelijke zaak zich niet meer zal herhalen, daar an-
ders de kommissie haar soepele houding ten aanzien
van de waarborgsom zal moeten herzien.
De vergaderfrequentie van de Kommissie van Beroep
bedroeg meestal L x 14 dagen, waardoor een vlotte

afwerking plaatsvond van de aanhanging gemaakte
zaken,
De samenstelling van de Kommissie van Beroep heeft
dit jaar geen wijziging ondergaan.

F. de Vries Lentsch (sekr.)

aanhanging maakt. Wij baseren dit met name op de
omstandigheid dat zowel de scheidsrechter als
onze kommissie hetzelfde voor ogen staat, namelijk
het bevorderen dat de door de leden geformuleerde
gedragslijnen in acht worden genomen. Met name in
het belang van de scheidsrechter trachten wij dan ook
zijn beslissingen, indien deze reglementair juist zijn,
van enig gezag te voorzien. Indien de scheidsrechter
evenwel laat blijken dat hij een behandeling door
onze kommissie niet van zodanig gewicht acht, dat
hij binnen redelijke grenzen bevordert dat deze be-
handeling kan plaats vinden, menen wij enigszins
terughoudend te moeten zijn om een dergelijke zaak
desondanks door te zetten, aangezien een funktio-
nele benadering van orrze taakomschrijving ons
inziens zich er tegen verzet om te straffen waar dat
kennelijk niet als zinvol wordt ervaren. Het verheugt
ons dat moeilijkheden als hierboven geschetst thans
niet meer aan de orde zijn.

Gaarne spreken wij tenslotte onze waardering uit voor
het vele werk dat onze administratrice mewouw
Wink-Duyf voor ons het afgelopen jaar heeft verricht.

P.B. Polet
Sekretaris T.G.C,



JAARVERSLAG BONDSPROTESTKOMMTSSIE

In het seizoen 75176 is het aantal door de Bondspro-
testkommissie behandelde zaken met 30% ged"ald
t.o.v. het seizoen 74175.
De BPC heeft in totaal 28 protesten behandeld. Hier-
van werden vier protesten toegewezen en zeven afge-
wezen. Vijfmaal werd het ingediende protest
ingetrokken en vieÍ protesten werden verwezen naar
de Bondswedstrijdkommissie en twee naar de Dis-
triktsprotestkommissies, Slechts éétmaal werd een
protest niet in behandeling genomen wegens het niet
voldoen aan de reglementen.
Van deze ingediende protesten was slechts 40Á afkom-
stig van de ere-divisieverenigingen, 26% kwam van de
eerste-divisieverenigingen. Van het resterende percen-
tage viel vooral op dat l8o/o betrekking had op Beker-
wedstrijden en een evenhoog percentage op deJunio-

JAARVERSLAG BONDSWEDSTRTJDKOMMISSTE

ALGEMEEN

Aan het begin van dit seizoen is, na overleg met het
bondsbestuur, de heer C. de Rooy aan de Bondswed-
strijdkommissie toegevoegd. E.e.a. ter ondersteuning
van de heer T. Kloek, kompetitieleider. Tot onze zeer
grote teleurstelling moest om persoonlijke redenen
de heer T. Kloek zijn werkzaamheden voor onze
Bond met ingang van 1 december 1975 beëindigen.
Vanaf deze plaats nog onze hartelijke dank voor het
vele werk dat hij gedurende enige jaren voor ons
heeft verricht.
De kommissie is nu als vol6 sarnengesteld:

D. Wesselsz - voorzitter
C. de Rooy - begeleider kompetitie "Niet Top"

en "Beker"
J. Hórchner - vice-voorzitter en toernooibehan-

deling
D. Grootveld - speelzalen
H. Looyer - lid

Door de uitbreiding van het personeel op het bonds-
bureau is door de heer W. Mateboer. de heer B. Ba-
rens beschikbaar gesteld om de dagelijkse werkzaam-
heden voor de wedstrijdkommissie te verrichten.
Mede gezien de zeer positieve samenwerking van onze
kommissie met de heer B. Barens is er, in overleg,
door het bondsbestuur besloten géén kompetitie-
leider aan te stellen voor de Eredivisies en Eerste
divisies dames en heren.
De heer FJ. Duijf heeft ook dit seizoen de uitslagen-
dienst verzorgd.
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ren-Rayonklassen.
Helaas heeft ook dit seizoen de behandeling van de
protestzaken uit de lagere regionen meer tijd ge-
vergd dan noodzakeliik zou zijn door het steeds weer
ontbreken van de vereiste verklaringen van arbiters,
tegenpartij, de kommissie betreurt dit ten zeerste.
Van de nieuwe mogelijkheid om in beroep te gaan bij
de Bondsprotestkommissie tegen een uitspraak van de
Distriktsprotestkommissie werd éénmaal gebruik
gemaakt. Dit beroep werd toegewezen.
De kommissie bestond het afgelopen seizoen uit:
A. Renout - voorzitter
M. Buitenhuis - sekretaresse
H. Snel - lid
G. Brinkman - plv. lid
C. Roos - plv. lid

M. Buitenhuis (sekr.)

KOMPETITIE I975_L976

Basis voor deze kompetitie is, evenals in het vorige
seizoen 74-75, een totaal, voor zover mogelijk op el-
kaar afgestemd, programma geweest.
Dat er toch wederom voor ons en de verenigingen di-
verse grotere en kJeinere problemen overwonnen
moesten worden, lag vooral aan het feit, dat ervan
was uitgegaan dat net als in het seizoen ervoor 14
ploegen aan de kompetitie Heren Ere divisie zouden
deelnemen.
Op het laatste moment echter bleken er "slechts"
tien (10) ploegen te hebben ingeschreven.
Er moest nu worden overgegaan naÍu een volledige
dubbele kompetitie, welke, zoals iedereen heeft
moeten erkennen een ongemeend spannend verloop
heeft gehad.
Een en ander heeft natuurlijk wel tot gevolg gehad,
dat van de voorlopig opgegeven speeldata een groot
deel gewijzigd moest worden, met alle problemen
m.b.t. zaalhuur en afstemming met andere ploegen.
Toch kunnen wij als wedstrijdkommissie stellen dat
ondanks verschillende terechte en onterechte kritie-
ken van vooral "Eredivisie Heren" zijde, over het
algemeen een positieve medewerking van deze vere-
nigingen hebben gekregen. Hiervoor onze dank,
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Er zijn door de Bonds Wedstrijd Kommissie in het sei-
zoen 1975-1976, 2998 wedstrijden vastgesteld, te
weten 2615 kompetitiewedstrijden en 350 bekerwed-
strijden.
Hieronder volgen de kampioenen van het seizoen
1 9 7 5 - 1 9 7 6 :

ERE DMSIE: Dames:

Dapes "B" beker: D.A.S.
Heren "8" beker: Hertog Ballers

Meisjes beker:
Jongens beker:

Mercasol/Leiden
Mercasol/Leiden

VOORBEREIDING VOOR HET SEIZOEN T976_
t977

Ook dit jaar, en wel op 3 april j.l. heeft de voltallige
wedstrddkommissie, aangevuld met de heer B. Barens
van het bondsbureau en als gasten de heer W. Mate-
boer, directeur Bondsbureau en de heerJ. Borgers, af-
gevaardigde van het Bondsbestuur, vergaderd met alle
districtswedstrijdkommissies te Amersfoort.
Agenda: - bespreking kompetitie opzet t976-1977

- algemene punten ter bespreking
- voordracht door en discussie met J. Bor-

gers m.b.t. het overhevelen van de kom-
petitieplanning en begeleiding van de 2e
divisies na:r s:rmenwerkende districten.

Door de naar onze mening positieve inbreng van alle
deelnemers aarr deze vergadering, zijn wij van mening
dat deze tot een jaarlijks terugkerend gebeuren dient
te behoren.

SLOT

Tot slot bedanken wij allen, die ook dit jaar weer v:rn
hun positieve samenwerkingszin hebben blijk gegeven.

le Divisie:

2e Divisie: Dames:

Jugglers

Ger. de Lange BC

Dames:

Juventus

Coppens Eagles
Outsiders
Voorburg

Meisjes:
Celeritas
AMVJ A'dam

Heren:
Kinzo

Heren:
BC Markt en
Zaandam

Heren:
Celeritas 65
Hertog Ballers
The Wolves
Achilles

Jongens:
Nat.Ned.Donar
OBC Oss
Tetra Devils
Mercasol

Rayon:

Bekerwinnaars:

Dames t'A" beker:
Heren "A" beker:

Ger. de Lange BC
Buitoni



EINDSTANDEN

EREDIVISIE HEREN

gesp.
I Kinzo 36
2 Buitoni 36
3 Remington 36
4Pioneer 36
5 Delta Lloyd 36
6Transol RZ 36
7 Nat. Ned. D. 36
8 G. de Lange 36
9 Arke Stars 36

10 Mercasol 36

EREDIVISIE DAMES
KAMPIOENSPOULE

1 G. de Lange 32
2 Transol RZ 32
3 Vastgoed St. 32
4 White Stars 82
5 Fortuna 32
6 Kinzo 32

DEGRADATIEPOULE
l Wilskracht 32 20
2 Delta Lloyd 32 16
SJollyJumpers 32 72
4DED 32  10
5 AMVJ A'dam 32 4
6 Noordkop 32 3

gew. verl. pnt.
2 9 7 5 8
26  10  52
24 12 48
23 13 46
23 13 46
2t  15 42
20 16 40

7 2 9 1 4
4 3 2 8
3 3 3 6

9 Kimbria 28
10 Akrides 28
Ll Fortuna 28
12DED 28
13 Tekon Arriba 28
14 Almonte 28
lSJugglers 28

lJuventus 22
2JRC Boxtel 22
3 Olympia 22
4Amical 22
5 Mercasol 22
6 Red Stars 22
7 Duivesteijn 22
8 Arrows 22
9 Racing Agon 22

l0 Wartburgia 22
11US A'dam 22
12 Groene Uilen 22

44
34
32
32
26
24
24
t4
t4
r2
4
2

12 16 24
1 1  1 7  2 2
l t  1 7  2 2
1 1  t 7  2 2
8 2 0 1 6
4 2 4 8
3 2 5 6

20
l9
t4
l4
13
t 2
t 2
l l

7
c

4
I

2 4 0
3 3 8
8 2 8
8 2 8
9 2 6

10 24
l0 24
r l  22
15  t4
t 7  l 0
1 8 8
2 1 2

HEREN 2e DIVISIE C
l The Wolves
2 Noordkop
3 Hoofddorp
4 Haarlem Card.
5 Lisse
6 Herly
7 Zodiac
8 Ariola
9 Racing Agon

l0 Germaan
I I Exercitia
12 APGS

2 6 2 5 2
2 4 4 4 8
2 4 4 4 8
t 7  l l  8 4
t6  t 2  32
t5  l 3  30
t4 14 28
t4 t4 28

2794-1440
2450-1526
261 7-1 698
r948-l 731
1718-1862
t44r-2r68

2166-1821
r634-1625
1688-1625
L413-2091
r203-2t75
t253-2299

2590-1936
2595-2L12
2608-204r
r98r-1894
2t6r-2032
2391-2366
2182-2085
2022-199r

2286-2349
2080-2190
1972-2t22
1978-2158
r916-2161
t735-24t2
r624-2222

t328- 904
15r3-1085
1053- 960
r  r99-1057
1082- 937
1 1 7 6 - l l l l
r043-t072
990- 965
950-l l6l
903-l r 7 r
868-1 130
746-t298

HEREN Ie DIVISIE A
1 BC Markt 28
2 Vastgoed St. 28
3PSV 28
4Tor Line/M 28
5 AMVJ A'dam 28
6 Hoechst 28
TJumpers 28
8 ASVU 28

HEREN 2e DIVISIE A
I Celeritas 65
2 Pohai
3 Ceres
4 Olympus
5 Sporty
6 Ymir
7 Groene Uilen
8 Gala Menhir
9 Pentia

10 BV Groningen
I I Martini Stars
12 Rebound Hard

3303-2956
3230-2805
3t56-2920
3 I 10-2898
288r-2762
2959-2814
2926-2706
2683-31 l3
2709-3292
2460-315r

2 0 2 6 0
2 8 4 5 6
2 5 7 5 0
19  13  38
13  19  26
12 20 24

HEREN Ie DIVISIE B
lZaandam 28 23 5 46 1899-f666
2 Arrows 28 22 6 44 1919-f6f4
3 Argus 28 21 7 42 2029-1787
4 BV Haarlem 28 18 l0 36 1974-f 881
5 Paulus 28 15 13 30 f843-1903
6Cangeroes 28 14 14 28 1965-1930
TJRC Boxtel 28 14 14 28 1996-1967
8 Wilskracht 28 l3 15 26 1925-1993
9 Frisol R. 28 L2 16 24 1957-1886

f0 AMVJ R'dam 28 12 16 24 1998-1979
11 US A'dam 28 12 16 24 f  856- f  866
12 Enos 28 11 17 22 1685-1762
13 Treffers 28 1l 17 22 1722-1895
14 Orca's 28 9 19 18 1819-201I
15 Uitsmijters 28 3 25 6 f 642-2089

EERSTE DIVISIE DAMES

t2 40
16 82
20 24
22 20
2 8 8
2 9 6

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
2 l
2r

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

42
34
30
26
26
24
22
20
l 6
t 2
l0
2

42
36
34
24
22
20
20
l4
t4
l4
t4
10

HEREN 2e DIVISIE B
I Hertog Ballers
2 BV Sphinx
3 Wyba
4 Breda Pioniers
5 Coppens Eagles
6 OBC
7 Van Toor Fashion
8 Pluto
9 Arnhemia Eagles

l0 Braggarts
1l Maawogels
12 Tantalus
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HEREN 2e DIVISIE D
1 Achilles
2 BVO Alphen
3 Spakenburg
4 Luba
5 Midland
6 Juventus
7 Red Stars
8 Smit Slikkerveer
9 Ros Forcial

10 Matador
l1 The Lakers
L2Piazza Stars

DAMES 2e DIVISIE A
I Jugglers
2 Orca's
3 Ymir
4 Sporty
5 Celeritas
6 Ceres
7 Uitsmijters
8 Groningen

DAMES 2e DIVISIE B
I Coppens Eagles
2 Sphinx
3 Wyba
4 PSV
5 Paulus
6 Arnhem Eagles
7 Condor
8 Brunssum Eagles
9 Van Toorn Fashion

l0 Hoppers
I I Trajeunum
12 VBV Veenendaal
13 Braggarts

DAMES 2e DIVISIE C
I Outsiders
2 Hoofddorp
3 Akrides
4HOC Haarlem
5 Kometen
6 DSS Haarlem
7 Early Bird
8 The Wolves
9 Windmills

10 Haarlem Card.

40
84
32
30
28
26
22
20
l 2
1 0
1 0
0

42
82
28
, 2

l 8
t 2
8
6

llZodiac
12 ASVU

DAMES 2e DIVISIE D
I Voorburg
2 SOV Bernisse
3 DAS Delft
4Midland
5 Smit Slikkerveer
6 Cangeroes
T O e n O R o t t .
8 SVS Spakenburg
9 AMVJ R'dam

10 Piazza Stars
l1 BC Markt
12 Frisol R

RAYONJONGENS
I Nat. Ned. Donar
2 Arke Stars
3 Celeritas
4Jahn II
SJolly Jumpers
6 Uitsmijters
7 Scylla

42 8 SV Olympia
36 9 Ceres
36 10 Mustangs
g4 11. BV Groningen
26 12 MSK Musselk.
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ZO I OBC Oss
20 2 Springfield
14 3 Kimbria
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12 5JRC Boxtel
3 6 Fortuna

7 Van Toor Fashion
8 PSV

42 9 BC Paulus
36 10 Buoyancy
32 11 Wyba
32 12 Breda Pioniers
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7 Red Stars
8 Noordkop
9 G. de Lange

10 DED
1l Komby
l2 Wilskracht

RAYON DJONGENS
I Mercasol
2 Transol R.
3 BC Markt
4AMVJ R'dam
5 Luba
6 Aarnoudse/Binn.
7 D/W/Jumpers
8 DAS Delft
9 Cangeroes

10 ROS Forcial
1l Hoogvliet
l2 Argus

RAYON A MEISJES
1 Celeritas
2Jolly Jumpers
3 Olympia
4 Orca's
6 Ceres
6 Uitsmijters
7 Kroon
8 Mustangs
9Jahn II

10 Groningen
11 Exercit ia
12 Vademo Stars

RAYON C/D METSJES
I AMVJ A'dam
2 Mercasol/Leiden
3 Wilskracht
4 Red Stars
5 The Wolves
6Zeemacht
7 Zaandam
8 Wartburgia
9 Cangeroes

10 Zoebas
11 WGW Den Helder
12 Hoppers H



JAARVERSLAG KOMMTSSTE TOPSPORT

De kommissie bestond dit jaar uit:

J. Janbroers, voorzitter
R. Schuurhuizen, sekretaresse

J. Bruin

J. Burgert
K. Burgert
R. de Jong
J. Sterkman

In het afgelopen seizoen kwam de kommissie negen
maal bijeen, waarvan diverse malen met "gasten",
Koen van Dijk (financiën), Jan Berteling (Nederlands
heren seniorenteam), Rob Bosman (Reglementswijzi-
gingen), Jaap van Beek (struktuur kommissie), Wim
Mateboer (chef d'equipe) en Bill Sheridan (bonds-
coach).

Het Nederlands heren seniorenteam eiste veel aan-
dacht. Ook dit seizoen ging het weer niet onder pro-
blemen. Ten eerste was er al direkt een financieel pro-
bleem, waardoor de aanstelling van Bill Sheridan als
coach voor een tweede periode wij lang op zich moest
laten wachten.
Toen er eindelijk een selektie kon worden gemaakt,
bleken de Kinzo-spelers niet mee te mogen doen. Ze
deden tenslotte wel mee tijdens het toernooi in
Tsjechoslowakije en het team bereikte goed€ resulta-
ten (2e). Vanaf januari was de financiële armslag wat
ruimer, maar het bleef allemaal moeizaam gaan. Het
toernooi in Bremerhaven verliep teleurstellend, maar
de revanche een week later in Luik was fraai, zodat
men toch wij opgewekt naar Sofia vertrok, waar het
Nederlands team zich waar zou moeten maken. Het
Nederlandsch Olympisch Comité was niet gezwicht
voor smeekbeden van het bondsbestuur om toch voor
Sofia bekend te maken of men wel of niet naar
Hamilton mocht vertrekken. Het team bewees zijn
ambities in Sofia overduidelijk en het was voor het
NOC nu ge€n enkel probleem meer: Nederland gaat
naar het Pre-Olympische toernooi in Hamilton. Door-
dat het NOC de beslissing zo laat nam, was het erg
moeilijk van te voren iets relevants te organiseren in
de periode tussen Sofia en Hamilton. Tenslotte werd
er toch nog een wedstrijd tegen Israël gespeeld en ging
men naar IJsland, waar twee wedstrijden werden ge-
speeld en een klein trainingskampje werd gehouden.
Een paar dagen later vertrok de ploeg naar Hamilton.
Hoe het daar gaat en of het Nederlands team ooit de
Olympische Spelen haalt, zal officieel pas in een vol-
gend jaarverslag komen te staan, maar niet meer in
dat van de Kommissie Topsport. Als per I juli 1976
de Topsport Liga gaat werken, dan zaf de Kommissie
Topsport immers overbodig worden. De kommissie
zal echter nog een tijdje blijven fungeren als adviesor-
gaurn voor het bestuur van de Tport Liga.

2l

Het afgelopen seizoen was "de Liga" trouwens ak
onderwerp van gesprek in de vergaderingen. Men ont-
wierp de procedure voor het verkiezen van de ver-
tegenwoordigers voor de Topsport Liga.
Het handelt om de volgende groepen:
- verenigingsbesturen
- zes nationale equipes, die elk een vertegenwoordi-

ger hebben (aanvoerders van dames en herenteams,
chef d'equipes vanjunioren en kadetten)

- topcoaches en trainers (met een C-licentie), verkie-
zing in twee fasen (kandidaatsstelling en daarna
verkiezing)

- toparbiters (via Bonds Scheidsrechters Kommissie)
- spelers uit ere divisie heren, dezelfde procedure als

bij topcoaches en trainers
- sponsors, via de Vereniging Sportsponsoring

Nederland.
Er waren nog meer "grote" zaken, die de Kommissie
Topsport dit seizoen ter hand nam, en dan vooral de
overschrijvingsbepalingen. Met de gewaardeerde hulp
van Rob Bosman kon men het bondsbestuur een aan-
tal wijzigingen doorgeven, die op de afgelopen Jaar-
vergadering zijn aanvaard, behalve het voorstel van de
zgn. pendelspelers, inderdaad een nog te moeilijk be-
gïip voor de meesten, maar een zaak waarmee de Top-

sport Liga misschien nog wat meer kan bereiken, De
kompetitie stond uiteraard ook op de agenda. Hoe-
wel oppassen geboden is, zag de Kommissie Topsport
de sponsoringproblemen niet als onoplosbaar, Andere
zaken tenslotte, zoals het basketballfestijn en de voor-
stellen voor uitzending van het Leo van der Kar-
fonds, werden evenals vorige jaren door de Kommissie
Topsport behandeld.

Bij het (zelf-ingeleide) afscheid van onze kommissie is
de konklusie gerechtvaardigd, dat er ongetwijfeld een
meetbare, dus voor de NBB belangrijke, bijdrage aan
de ontwikkeling van basketball als topsport, door de
Kommissie Topsport is gegeven, zowel presentatief als
organisatorisch. Dit heeft de kommissieleden veel vol-
doening gegeven. Een groep met sterk uiteenlopende
achtergronden heeft met €en opmerkelijke inzet en
eensgezindheid zijn ideeën en inzichtenaan hetbonds-
bestuur overhandigd. Een aantal van die ideeën heb-
ben het grote publiek van de NBB niet gehaald, maar
elk schot is nog geen doelpunt. Ongemerkt voor de
buitenwacht was het schotpercentage van de Kom-
missie Topsport hoog genoeg voor een goede plaats
binnen de NBB-organisatie.

Zij die verdwijnen, groeten u.

Ria Schuurhuizen, sektetaresse
en Jan Janbroers, voorzitter
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JAARVERSLAG MEDTSCHE KOMMISSTE

Een voor de kommissie (en de NBB) belangrijke zaak
was het voornemen van het kommissie-lid Jager om te
bedanken voor het lidmaatschap en voor al daaraan
verbonden aktiviteiten (begeleiding Ned. herenteam,
keuringen e.d.). Onderling overleg heeft de situatie
opgeklaard. De oorzaak van het besluit was vooral de
gang v:rn zaken rond het medisch begeleiden van de
nationale herenploeg tijdens de trip n,rar en in Tjecho-
slowakije, waarover in de driehoek bondsbestuur,
Kommissie Topsport en Medische Kommissie kort-
sluitingen waren gemaakt,

De Kommissie heeft vragen beantwoord omtrent rust-

tijden van welpen en omtrent dispensaties.
Voorts is een afgevaardigde gestuurd naar een bijeen-
komst van medische en para-medische begeleiders, ge-

organiseerd door het Ned. Olympisch Comité.

De diverse aktiviteiten konden onderling telefonisch
en/of schriftelijk worden afgedaan.

De Medische Kommissie werd gevormd door K. Bak-
ker, E.G.H. Jager en J.M. Janbroers (vz-sekr.).

J. Janbroers (vz-sekr.)

Kursus: Kursusleider/-ster:

TA mw. A.F. van Engen-Rol, Zwolle
& dhr. O.H. Cazemier, Zwolle;

dhr. J.H. Dalenberg, Den Helder

dhr. L. Lubeek, Capelle a.d. IJssel
& dhr. JJ. v.d. Linden, Rotterdam-
Hoogvliet

dhr. R.W.M. Vogels, Geffen

dhr. P.A.M. Hulsbosch, Varik

TA dhr. FJ. Mook, Rijswijk

1) een geringer aantal kursussen in dit verslagiaar in
vergelijking tot het vorig verslagjaar: bij de kursus-
planning heeft de kommissie rekening te houden
met twee wezenlijke verschillende uitgangspunten,
d.w.z. enerzijds de organisatorische kant van de
materie (kursussen dienen te worden uitgevoerd
tijdens een zekere werkperiode, d.w.z. het bonds-
jaar van I juli t/m 30 juni, in feite nog korter: het
seizoen van september t/m mei, daar daarbuiten op
grond van onvoldoende beschikbaarheid van do-
centen/examinatoren/oefengroepen het onmoge-
lijk is om op enigerlei verantwoorde wijze een kur-
sus/eksamen uit te voeren) en anderzijds de finan-
ciële kant van de materie (financiering van kursus-

sen/eksamens worden zoals bekend voor een zeer
aanzienlijk deel gesubsidieerd door de overheid,
waarbij bepalend is voor het betreffende subsidie-

OPLEI.

In het verslagiaar werden zes trainerscursussen gehou-
den te weten:

Plaats:

1. Zwolle

Den Helder

Hoogvliet

4. Den Bosch

5. Arnhem

6. Den Haag

Organisatie:

distrikt lJsselstreek

distrikt Noord-Holland-Noord

distrikt Rotterdam

distrikt Brabant

distrikt Gelderland

distrikt Den Haag

TA

TA

TB

TA

Via de afsluitende eksamens werden in dit verslag-
jaar 82 bevoegde trainers afgeleverd, tegenover vorig
verslagjaar een aantal van 129. Het aantal van 82 is
daarbij onder te verdelen in 65 trainers met diploma
TA en 17 met diploma TB. Ten aartzien van de in
dit verslagiaar door CIOS Overveen afgelwerde bas-
ketball-trainers met aantekening "differentiatie bas-
ketball" (TA) en "speci"lisatie basketball" (TB)
kan in dit verslag geen melding worden gemaakt
daar hierover op het moment van verslaggeving (me-

dio juni) nog geen gegevens van het CIOS waren ont-
vangen (bebeffende eksamens liepen gedeeltelijk
door tot in de maand juni).

Het in dit verslagiaar relatief lager aantal afgeleverde
aantal trainers valt te verklaren uit hoofde van een
kompleks van faktoren, met name:
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jaar/kalenderjaar, de datum van het afsluitende
eksamen van de kursus; verder komen de gegevens
van de toewijzing van subsidies vaak eerst laat be-
schikbaar, tegen het eind van het eerste kwartaal
van het betreffende subsidiejaar, terwijl daarnaast
de subsidie-politiek van de overheid uiteraard niet
altijd voorspelbaar noch konstant behoeft te zijn,
afhankelijk van wijzigingen in inzichten van minis-
ter/regering/volksvertegenwoordiging m.b.t. staats-
huishouding/begroting). Aan het begin van dit ver-
slagiaar (jAV) liet zic}a aanzien dat binnen de NBB
een bepaalde liquiditeitsproblematiek zou voor-
doen, bij voorziene krapte in eigen middelen
was het niet verstandig om een te opportunis-
tisch beleid te volgen t.a.v. de medio het bondsjaar
te verwachten overheidssubsidies, ergo werd de
kursusplanning aan de voorzichtige kant gehouden;
tegen de tijd dat meer doorzicht in de financiën
van de NBB kwam (financièle yoorjaars-BAV) en
dat duidelijk werd dat meerdere kursussen zouden
kunnen worden toegwoegd aan het aantal reeds
geplande c.q. in uitvoering zijnde kursussen, was
organisatorisch de tiid te ver verstreken om zulks
nog voor de zomervakantieperiode c.q. het eind
van het verslagiaar te kunnen verwezenlijken (kur-
sussen worden nu in feite van dit verslagiaar
overgeheveld naar najaar 1976, d.w.z. begin vol-
gend verslagjaar;

2) een toename van aantallen afvallers bij de kursus-
sen, d.w.z.
a) kursisten die aan een kursus beginnen, doch het

einde niet halen, al dan niet uit eigen verkiezing
(presentienorm);

b) kursisten die aan het eind van de kursus toch
maar afzien van het doen van eksamen (niet op-
komen bij eksamen);

c) hereksamen-kandidaten die afzien van hereksa-
men(s) (niet opkomen bij eksamen);

d) afname van aantallen deelnemers aan eksamens,
die nog in aanmerking komen voor hereksa-
men(s);

e) toename van aantallen deelnemers aan eksa-
mens die moeten worden afgewezen.

Analyse van de eksamencijfers in dit verslagjaar in ver-
gelijking tot die van het vorig verslagiaar, geeft de vol-
gende tabel:

L974175 Yo

aantallen deelnemers eksamens
aantallen geslaagden
aantallen uitgestelde eksamens
aantallen hereksamens
aantallen afgewezenen

r975176 %

rzl 100.00
82 67.77
3 2.48

11 9.09
25 20.66

De konklusie luidt, dat zonder dat van verandering in

normering sprake was, het p€rcentage afgewezenen op
de eksamens niet minder dan verdrievoudigd is. (De
BCO heeft dan ook van de docenten vernomen, dat
bij aanvang van de kursussen de kursisten ditjaar dui-
delijk over minder achtergrond-ervaring beschikten,
waardoor gesteld kan worden dat de in voorgaande
jaren enigszins geflatteerde ciifers van eindresultaten
van de eksamens thans terugyallen naar een meer
doorsnee niveau van ongeveer 2 geslaagden op 3 eksa-
men kandidaten)

Voornoemde faktoren in aanmerking genomen, is de
kommissie derhalve ondanks de in dit verslagiaar iets
lagere resultaten dan in voorgaande jaren behaald,
niet onteweden, temeer daar het zich laat aanzien dat
het totale opleidings(kalender)jaar door meer-plan-
ning van najaarskursussen dan antders, als geheel zeker
niet tegenvallend zal uitwerken.

Ten aanzien van hereksamens (oproep in het alge-
meen niet eerder dan 3 maanden en niet later dan 12
maanden na de oorspronkelijke eksamendatum) kan
worden gemeld:

% T B %

aantallen aan het eind

van 1975 resterende
hereksamens
dit verslagiaar
oPgEroepenen
afgemeld/verhinderd uit
hoofde voor BCO aan-
vaardbare force majeur

niet af gemeld/weggeble-

ven bij eksamens

hereksamen positief

hereksamen negatief

20 100.00

100.00

l 0

l0

TA

20 100.00

100.00

2 10.00

7 95.00
8 40J0
3 15.00

0 0.00

6 60.00
4 7o-oo
0 0.00

aantallen deelnemers eksamens
aantallen geslaagden
aantallen uitgestelde eksamens
aantallen hereksamens
aantallen afgewezenen

1 5 9
r29

0
1 9
1 l

r00.00
8 1 . 1 3

0.00
11 .95
6.92

Kenmerkend is hierbij dus dat op een totaal van 30
hereksamens een zeer hoog aantal van l3 niet plaats
konden vinden (43.33%l door wegblijven van betrok-
kene, d.w.z. daar niet werd afgemeld op grond van
force majeur moet worden gekonkludeerd, dat kandi-
daten zijn afgevallen op grond van verminderde be-
langstelling.

Uit het eerste halfjaar 1976 resteren thans de volgen-
de aantallen hereksamens:
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a) opleiding TA: 6
b) opleiding TB: 2
plus dus uit 1975 overgebleven c) opleiding TA: 2.

Ten aanzien van hernieuwde eksamens (zonder op-
nieuw kursus te volgen, op :ranvraag, oproep in het
algemeen niet eerder dan 12 maanden en niet later
dan 24 maanden na de oorspronkelijke eksamen-
datum, voor zoverre plaatsruimte aanwezig) kan
worden gemeld:

TA OÁ TB

a) opleiding TA: 15
b) opleiding TB: 8
plus dus resterend uit periode 1974175t
c) opleiding TA: 5
d) opleiding TB: 4 (waarvan I aanmelding)

De stand van zaken voor wat betreft de in het seizoen
197611977 te organiseren c.q. mogelijk te organiseren
kursussen is op het moment van schrijven van dit ver-
slag als vol6:

A. Wachtlijst t.l.v. begroting f 976 (start kursus najaar
1976, eksamendatum vóór eind 1975)

1. gedetailleerde Írawragen ontvangen, toewijzing
geschiedt eW. op korte termijn in overleg met
bondspenningmeester:

1. distrikt Groningen : kursus TA
kursusleider: dhr. J. Kamman, Groningen;

2. distrikt Utrecht : kursus TA
kursusleider: dhr. WJ.M. Bolwerk, Baarn;

2. in voorbereiding, gedetailleerde aanwaag ont-
breekt vooralsnog:

l. distrikt Brabant : kursus TA
kursusleider: dhr. R.W.M. Vogels, Geffen;

B. Wachtlijst t.l.v. begroting 1977 (start kursus vanaf
najaar L976, eksamendatum ná 1 januari 1977 en
vóór  31  mei  1977)

1. gedetailleerde aanwagen ontvangen, toewijzing
geschiedt evt. zo spoedig mogelijk in overleg
met bondspenningmeester:

geen.

2. in voorbereiding, gedetailleerde aanvraag ont-
breekt vooralsnog

1. distrikt Haarlem : kursus TA

2. distrikt Den Haag : kursus TB, d,.w.z.
regionale kursus bedoeld voor deelnemers
uit distrikten Den Haag, Rotterdam, Haar-
lem, enz. (randstadkursus) met toelatingseis
bezit van diploma TA plus aantoonbaar
na behalen diploma TA tenminste 2 jaar

praktijkervaring als basketball-trainer.

Ten aanzien van de voorgaand genoemde mogelijke
kursussen zal de kommissie zich nog nader moeten
beraden over eventuele uitvoerbaarheid, waarbij afge-
zien van beschikbare financiën (subsidiegelden van

%

aantallen aan het eind

van 1975 resterende her-

nieuwde eksamens 16

aangemeld voor her-

nieuwd eksamen 0
opgeroepen/geplaatst
aangehouden tot vol-
gende gelegenheid

resultaat eksamen:
geslaagd

hereksamen
afgewezen

100.00 7 100.00

3 42.86
T 

-6637

I 33.33

0 0.00
0 0.00
2 100.00

Kenmerkend is hierbij dus dat op een totaal van 23
eventuele hernieuwde eksamenkandidaten, slechts een
3-tal in feite een herkansing hebben aangewaagd op
grond van deze nieuwe regeling; hiervan konden 2
kandidaten worden geplaatst, terwijl plaatsing van de
derde door late aanmelding moest worden aangehou-
den tot een latere gelegenheid; de bedoeling bij de in-
stelling van deze nieuwe regeling was om kandidaten
die bij een eerdere gelegenheid bij een eksamen waren
afgewezen, de mogelijkheid te bieden om, als zij zich
voldoende sterk voelden en/of zelfvoldoende gelegen-
heid zouden hebben zich in de tussentijd verder te be-
kwamen theoretisch en/of praktisch, dan zonder het
opnieuw te volgen van een volledige nieuwe kursus,
een herkansing te verkrijgen door opnieuw eksamen
te kunnen doen voor een nieuwe eksamenkommissie
(hierbij ingebouwd een soort beroepsmogelijkheid
voor de kandidaat om voor een nieuwe eksamenkom-
missie te kunnen bewijzen dat de eerdere eksamen-
kommissie hem/haar zou hebben kunnen laten sla-
gen); van het 2-tal geplaatste kandidaten bleek na ver-
gelijking dat de resultaten van het 2e eksamen zelfs
minder waren uitgevallen dan bij het oorspronkelijke
eksamen; de kommissie wacht nog verdere gegevens/
eksamens af om tot een definitieve konklusie te ko-
men, voorlopig tenderen de gegwens naar onderstre-
ping van de stelling geen resultaten/eksamens dan na
opleiding/kursus. De "beroepsmogelijkheid" zou dan
vervallen.

Uit het eerste halfjaar 1976 resteren thans de volgen-
de aantallen mogelijke hernieuwde eksamens:



rijk, provincies en/of gemeenten, alsmede bondsmid-
delen) bij de beoordeling mede betrokken zullen
worden faktoren als b.v.:
- voldoende waarborgen tot deugdelijke lokale orga-

nisatie/uitvoering van kursussen en eksamens (ga-
ranties door distriktsbesturen t.a.v. aantallen deel-
nemers c.q. inschrijf- en kursusgelden; kursus-
leiding, oefengroepen, enz.\ ;

- voldoende waarborgen tot peil van kursussen en
eksamens (toelatingseksamen TA, evt. bijlessen
onderdeel eigenvaardigheid TA door en voor reke-
ning van distrikten, toelatingsbeoordeling TB; TA
kandidaat deelnemers in bezit bewijs ABO of equi-
valent hebben voorrang bij aanmelding/plaatsing,
e .d . ) ;

- eventuele te verlenen prioriteiten (o.-. met
betrekking tot spreiding van kursussen, frequentie
van kursussen in bepaalde regio's, frequentie van
types kursussen, behoefte planning t.a.v. soorten
opleidingen, e.d.).

Naar zich laat aanzien zal voor 1977 ruimte zijn voor
meer kursussen dan hiervoren gemeld, als zijnde in
voorbereiding. Derhalve geeft de kommissie de dis-
trikten in overweging zo snel mogeliik in hun distrikt
te onderzoeken of er voldoende belangstelling bestaat
voor het volgen van een trainerskursus en op grond
daarvan op korte termijn een a:rnvraag voor het kun-
nen organiseren v:rn de betreffende kursus te richten
aan de kommissie.

In het algemeen gaat de kommissie ook het komende
seizoen van de gedachtegang uit dat eventuele oplei-
dingen TA (en speciaal die in qua opleidingen moge-
lijk wat achtergebleven regio's, c.q. stimuleringsgebie-
den) dienen te prevaleren boven opleidingen TB
(voorbehoudens korrektie i.v.m. afwijkende uit-
komsten van het onderzoek inzake behoefte plan-
ning). Ten aanzien van de (centrale) opleiding TC kan
worden gesteld dat de kommissie momenteel denkt
(afhankelijk van nog te houden enquete, inzake vol-
doende belangstelling voor deelname) een dergelijke
kursus mogelijk te organiseren najaar 1977 of najaar
1978 startend.

Met betrekking tot speciale evenementen (bijscholing
trainers en coaches, alsmede docenten, applikatie
basketball voor vakleerkrachten lichamelijke opvoe-
ding, enz.) heeft de kommissie gedurende dit verslag-
jaar helaas wederom geen enkele aktiviteit kunnen
ontwikkelen op grond van de overweging dat bij be-
perking van de beschikbare financiële middelen (ten-
minste zo dtt zich tot voorjaar 1976 liet aanzien) de
kommissie evenals vorig jaar moest besluiten de ter
beschikking staande middelen volledig aan te wenden
voor de organisatie van primaire sport-technische op-
leidingen, d.w.z. prioriteit geven aan het doen door-
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gaan van de geplande/aangewaagde NBB-trainerskur-
sussen TA en TB. De kommissie is zich daarbij steeds
zeer wel bewust gebleven dat zulk een eenzijdige
oriëntering qua type opleidingen niet dient te worden
gekontinueerd en nu inmiddels wat meer doorzicht is
verkregen t.a.v. de uiteindelijke financiële mogelijk-
heden t.l.v. de begroting 1976, zal de kommissie in
het najaar 1976 zo mogelijk uitvoering gaan geven aÍrn
het achtergebleven werk met betrekking tot speciale
evenementen, met lurme b.v. t.a.v. aantrekking
nieuwe docenten, bijscholing docentencorps en appli-
katie-kursussen.
In het vorig verslagiaar maakte de kommissie reeds ge-
wag v:rn de met zorg vervullende constatering met be-
trekking tot de toename van langere tijd bij het
bondsbureau in depot blijvende speciÍieke NBB-
trainers diploma's zonder dat van kompletering van
de betreffende opleiding middels het behalen van be-
wijs ABO c.q. equivalent sprake is. Daarbij kqnÍtigde
de kommissie reeds aan zich op maatregelen te zullen
bezinnen om tot inperking van dit enigermate kwa-
lijke verschijnsel te komen, onder meer met het oog-
merk tot rendementsverbetering van de opleidingen
(voltooiing van betreffende trainersopleiding) te
komen.

Inmiddels heeft de kommissie per 19 augustus 1975
besloten (waarvan publikatie plaatsvond enqrzijds in
het Weekbulletin van de NBB nt. 241 van 27 augustus
1975 en anderzijds middels stencilschrijven aan alle
betrokkenen) dat:
1) ten aanzien van de zich per f jdi f975 op het

bondsbureau in depot bevindende oefenmeester/
trainer-diploma's (diploma's welke ten tijde van
het slagen voor het specifieke NBB eksamen niet
aan betrokkenen konden worden uitgereikt en
waarvan uitÍeiking eerst volgt nadat bewijs ABO,
akte LO-J, akte MO-P of diploma CIOS kan
worden overlegd), wordt bepaald dat overlegging
van het betreffende bewijsstuk dient te geschieden
vóór uiterlijk 1 juli 1977; indien hieraan niet
wordt voldaan, zil - behoudens aantoonbare ge-
vallen van force majeur, zulks ter beoordeling van
de Bondskommissie Opleidingen - het betreffende
NBB-diploma worden vernietigd, waarvan het
Ministerie van CRM in kennis zal worden gesteld;

2) met ingang van I januari 1976 moet ten laatste
binnen een termiin van I jaar na het behalen van
het TA-diploma het bewijs ABO of equivalent
worden behaald; indien hieraan niet wordt voldaan
zal, na een periode van 2 maanden daarna, het be-
treffende NBB-diploma worden vernietigd, waar-
van het Ministerie van CRM in kennis zal worden
gesteld.

Verder krdgen inmiddels kandidaat-kursisten, ge-
slaagd voor het toelatingseksamen (eigenvaardigheid)
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voor de kursus TA, welke in het bezit zijn van bewijs
ABO of equivalent, bd plaatsing op de kursus voor-
rang op geslaagden, niet in bezit van bewijs ABO (of
equivalent).

Ofschoon het tijdstip van sanering/vernietiging van
diploma's in depot nog niet is aangebroken (f jdi

1977), heeft het genomen maatregelen-pakket klaar-
blijkelijk toch reeds enig effekt gesorteerd, gezien de
ontwikkeling van de c{ifers met betrekking tot de zich
per I juli 1976 nog bij het bondsbureau in depot be-
vindende aantallen diploma's, te weten:

jaargang van depot depot toena- evt. ver-
het eksamen: l-7-75 I-7-76 me c.q. nietiging

afname L-7-77

en TC, definitieve vaststelling kursus inhoud TA
en uitgave lesstof TA voor TTC uitgebreid met
nadere uitwerking algemene methodiek en didak-
tiek (principes) alsmede oefenstof ;

5) eerste aarLzet uitgave lesstof TB en TTC;
6) eerste a:rnlzet voorbereiding centrale kursus TïC

(mogelijk te organiseren startend najaat 1977 of
re78)

7) evaluering kursussen en eksamens in dit verslag-
jaar, bespreking met docenten/eksaminatoren,
inzake waagstelling/beoordeling/normering
eksamens;

8) eerste a rl;zet tot nadere uitwerking van oplei-
dings- en eksamenprogr:rmma voor kursus Coach
B NBB (CB);

9) voorbereiding uitgave lesstof MBT;
10) nadere uitwerking van lesonderdelen TB Leiding-

geven, Sportgezondheidsleer, Spelregelkennis en
Konditietraining;

1l) nadere uitwerking c.q. nieuwe redaktie van het
zgn. "tode boek" oftewel de "Regeling met be-
trekking tot de organisatie, inhoudsbepaling en
eksamens van kursussen voor technisch en be-
stuurlijk kaderpersoneel in de NBB";

12) nadere uitwerking van opleidings- en eksamen
progïamma m.b.t. onderdeel Techniek & Taktiek
bij scheidrechterskursussen niveau D en hoger;

l3) nadere uitwerking met betrekking tot verdeling
werkzaamheden met betrekking tot de oplei-
dingen in de NBB tussen bondsbureau en kom-
missie;

14) nadere uitwerking met bondsbestuur t.a.v. aan-
stelling en werkzaamheden van full-time NBB op-
leidin gsfunktionaris.

Het is de kommissie alleszins duidelijk dat vorenge-
noemd pakket nogal omvangrijk is en dat derhalve
mogelijk niet alles in het komende verslagiaar zal kun-
nen worden verwezenlijkt. In het pakket zijn namelijk
enkele punten opgenomen, waarvan de kommissie in
het afgelopen verslagjaar had gehoopt meer te kunnen
verwezenlijken, echter door omstandigheden kon
e.e.a. nog niet worden afgerond. Hierbij speelde een
belangrijke rol enkele (organisatorische) moeilijk-
heden binnen de kommissie, met name bleek het veel-

al moeilijk om speciaal voor de technische werk-
groepen zowel als voor de planaire kommissievergade-
ring geschikte vergaderdata te vinden door een teveel
aan niet met elkaar gekombineerde andere verplich-

tingen van technische mensen. Eerst tegen het eind
van het seizoen is de kommissie erin geslaagd oplos-
singen te vinden, waardoor het enigszins stagnerende
technische werk inmiddels weer goed op gang ge-
bracht kon worden, de kommissie hoopt dan ook dat
zonder verdere tegenslagen in dit aspekt, de intussen
opgelopen achterstand in het technische werk in de
loop van het komende seizoen geleidelijk weggewerkt
zal kunnen worden.
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totaal I2l 111 - 8.3o/o 81

Uiteraard zou een mogelijke vernietiging van depot-
diploma's van 81 stuks per I juli 1977 op een totaal
bestand van 111 stuks (73%), ook voor de kommissie
eela zeer betreurenswaardige zaak worden, echter
heeft de kommissie het vertrouwen dat betrokkenen
thans duidelijk zullen beseffen, en distrikten c.q. ver-
enigingen doen er uiteraard goed aan e.e.a. nogmaals
en bij herhaling betrokkenen er op te wijzen wat er te
wachten staat, dat het niet in belang is van basketball
om het niet voltooien van een gevolgde trainersoplei-
ding, en zeker niet in een dergelijke omvang, te blij-
ven gedogen en dat de aangekondigde maatregelen
zeker tot uitvoering zullen worden gebracht. Derhalve
zal voot betrokkenen het komende seizoen t9761
1977, beslist de laatste gelegenheid zijn om door vol-
tooiing van hun studie, het bezit van het betreffende
NBB-trainersdiploma veilig te stellen.

Met betrekking tot het komend seizoen hoopt de
kommissie de volgende zaken te kunnen verwezen-
lijken:

l) begeleiding c.q. reaktivering aktiviteiten in het
kader van basketbatl ontwikkeling, o.m.'applika-
tie bijeenkomst(en) voor vakleerkrachten licha-
melijke opvoeding;

2) opleiding c.q. bijscholing docenten, o.m. sanering
bestaande bondsdocentenco{ps, alsmede uitbrei-
ding daarvan d.m.v. aantrekken nieuwe docenten;

3) bijscholing trainers en coachesl
4) bijwerken technische inhoud kursussen TA, TB



Ook in dit vcrslagiaar heeft de kommissie wederom de
bond vertegenwoordigd op de vergaderingen van de
Nederlandse Sport Federatie met de aangesloten
bonden betreffende de opleidingen. De kontakten
met het bondsbureau, alsmede met de andere partner
in het opleidingswerk, de Bonds Scheidsrechterskom-
missie, waren ook in dit verslagiaar wederom uitste-
kend. Met name is de kommissie zeer gelukkig met
het feit dat de BSC in haar scheidsrechtersopleidingen
van een zeker niveau (D en hoger) thans in het les- en
eksamenprograÍnma aandacht besteedt aan het onder-
deel Techniek & Taktiek (waarvoor zowel voor het
lesgeven en afnemen van eksamen BCGbondsdo-
centen TTC werden aangetrokken). Nadat jarenlang

dus bij de NBB-trainersopleidingen uitgebreide aan-
dacht werd besteed aan spelregelkennis, wordt thans
dus bij de NBB-scheidrechtersopleidingen eveneens
uitgebreide aandacht besteed aan techniek en taktiek.
Niet bepaald gelukkig is de kommissie met het feit
van te moeten konstateren dat in het afgelopen ver-
slagiaar het (zakelijke) kontakt met het bondsbestuur
niet zodanig is als de kommissie wel voor gewenst
acht. Met name wijt de kommissie zulks aan het niet
als zodanig funktioneren van het dairrtoe geëigende,
door het bondsbestuur daarvoor aangewezen, kom-
munikatie kanaal van de kontaktman van het bonds-
bestuur met de kommissie. Dit kanaal werkte het
afgelopen verslagjaar naar de mening van de kommis-
sie nogal gebrekkig t.a.v. de frequentie van de kontak-
ten, alsmede nogal eenzijdig qua richting van de kom-
munikatie, hetgeen resulteerde in een naar mening
van de kommissie onvoldoende aandacht c.q. begrip
van de zijde van het bondsbestuur met betrekking tot
problematiek van de opleidingen binnen de bond. Met
name vindt de kommissie dat op het moment van
schrijven van het verslag, dat onvoldoende begrip
werd ondervonden meter betrekking tot:
a) de kontrole op uitvoering van, c.q. afdwinging tot

naleving, het bepaalde ten aanzien van de verplich-
te begeleiding van teams boven een bepaald niveau
door bevoegde trainers c.q. coaches;

b) de aanstelling c.q. in funktie komen van de full-
time NBB-opleidingsfunktionaris, alhoewel op ver-
zoek van het bondsbestuur de kommissie in het af-
gelopen verslagiaar een duidelijke taakomschrijving
te dien aanzien heeft uitgewerkt;

c) procedure kwesties, met betrekking tot het tarie-
venstelstel van de opleidingen binnen de NBB
(vaststelling procedure NBB)

d) procedure kwesties met betrekking tot verslag-
geving en begroting van het opleidingswerk binnen
de NBB; alhoewel de kommissie reeds in het voor-
gaande verslag duidelijke bedenkingen c.q. aanbe-
velingen heeft geuit ten aanrzien van de verplaatsing
c.q. uitstel van de datum van de najaars (techni-
sche) JAV van de NBB wordt de ingeslagen weg
t.a.v. verwoeging van de JAV-datum voortgezet,
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resulteerde in - in eerste instantie - deadlines
t.a.v. verslaggeving (deadline zelfs liggend voor

afloop van reglementair bondsjaar) c.q. begroting
(binnen een week), e.e.a. ook zonder mogelijk

begrip voor mogelijke vakantieafspraken van

betrokkenen.

Gezien de importantie van deze zaken heeft de kom-

missie aan het eind van het verslagiaar besloten e.e.a.

nogmaals schriftelijk bij het bondsbestuur aanhangig

te maken, teneinde te kunnen komen tot een beter

begrip van c.q. ondersteuning door het bondsbestuur
van de kommissie in de gekenschetste problematiek.

De samenstelling van de kommissie was dit verslagiaar

als volgt:

B. Rosebeek
G. Zwezerijnen

J. Hórchner

- voorzitter, koórdinatie
- vice-voorzitter, techni-

sche zaken
- sekretaris, financiën, kur-

sussen en eksamens
A.A. Rolvink - 2e sekretaris, technische

zaken, evenementen
W.MJ.M. v.d. Sommen - docentenkorps, techni-

sche zaken
- mini-basketball, techni-

sche zaken
- technische zaken, techni-

sche werkgroep(en)

Aan het eind van het verslagiaar, toen duidelijk werd
dat qua beschikbare tijd voor het opleidingswerk hij
uit hoofde van andere verplichtingen niet voldoende
tijd vrij kon maken om voldoende te kunnen funktio-
neren t.a.v, diverse technische opleidingszaken, heeft

G. Zwezerijnen helaas moeten besluiten zijn funktie
in de BCO ter beschikking te moeten stellen, hetgeen
door de kommissie onder dank voor de bewgzen
diensten werd aanvaard. Inmiddels is de kommissie
doende om in de ontstane vakature op korte termijn
te voorzien.

Tot besluit dankt de kommissie ook dit jaar weer
allen, die in de distrikten bij het opleidingswerk
waren betrokken en speciaal daarbij de diverse kursus-
leiders. De kommissie hoopt ook in het komende sei-
zoen wederom op hun hulp en inzet te mogen reke-
nen, daar zonder de inspanningen en opofferingen van
deze medewerkers in de distrikten, het beslist niet
mogelijk zow zijn geweest de bereikte resultaten te be-
halen.

J. Koper

AJ. Kallenberg

J. Hórchner, sekretaris.



28

JAARVERSLAG BONDSSCHETDRECHTERSKOM-
MISSIE.

Aanschr[ivingsbeleid.
Het aantal wedstrijden dat door onze kommissie van
scheidrechters moest worden voorzien nam dit sei-
zoen, zoals de laatste jaren al te doen gebruikelijk
was, wederom toe. Voor de gewone kompetitie wer-
den in eerste instantie ongeveer 1850 scheidrechters
aaageschreven, een toename ten opzichte van het
vorig seizoen van een kleine 107a Ten aanzien van af-
schrijvingen en niet opkomen c.q. niet aanschrijven
van scheidrechters voor wedstrijden, lijkt de laatste
jaren een redelijk stabiele situatie te zijn ontstaan. De
percentages vertoonden op deze gebieden wijwel geen
afwijkingen met die van de laatste voorgaande seizoe-
nen. Vermoedelijk zijn de cijfers hier slechts voor veÍ-
betering vatbaar als een aantal niet door onze kom-
missie te beihvloeden randvoorwaarden worden ver-
anderd. Ook dit seizoen werden er weer vrij veel ver-
anderingen in het wedstrijdprogramma aangebracht.
Hoe meer wijzigingen hoe meer mogelijkheden er
voor ons bijvoorbeeld zijn om fouten te maken.
Daarbij moet worden bedacht dat er in het begin van
dit seizoen een goed kontakt was tussen de bonds-

"kompetitieleider, Mej. Hoffman op het bureau en
onze kommissie, ten aznzien van het wedstrijd- en
scheidrechtersprograrnma. Het vertrek van de Heer
Kloek en het door ons zeer betreurde vertrek van Mej.
Hoffman bracht met zich mee dat wederom anderen
in de problematiek moesten worden ingewerkt.
Wij zijn redelijk teweden met de cijfers voornoemd,
die de laatste jaren gerealiseerd zijn. Ze zijn het resul-
taat varr een goede samenwerking op dit gebied tussen
de bondsscheidrechters, de distriktsscheidrechters-
kommissies en onze kommissie.
Bondsscheidrechterskorps.
Afgevoerd werden dit seizoen uit de kategorieën Aen
B de scheidrechters Christiaanse, Day, v. Houten, v.
Vliet, v. Voorst en de Zwaan.
Voor de meeste van deze heren heeft gegolden dat
men in verband met veranderde omstandigheden in de
persoonlijke sfeer de tijd die men zelf nodig meende
te hebben om als scheidsrechter bewedigend te funk-
tioneren, niet meer kon opbrengen. Zonder de ande-
ren te kort te doen, lijkt het ons juist te boekstaven
dat speciaal het vertrek van de Heer v. Houten als een
ernstig verlies van de bond moet worden aangemerkt.
Op het ogenblik van zijn vertrek was hij ook op het
internationale vlak juist goed doorgebroken. Wij heb-
ben zijn vertrek betreurd. Weinig waardering hebben
wij voor de wijze waarop hij gemeend heeft zichzelf
tegenover de buitenwacht te moeten uitluiden, onder
andere middels een interview in ons bondsblad, dat
onzes inziens niet van erg veel goede smaak getuigde.
Van de C-groep gingen over naar de B-groep de Heren
Anchelon, Barrett, v.d. Berg, Eisma, Gorter, Hoft-

ijzet, Kijkuit, Langkamp, Snijders, Staarthof en
Troost. Ook aan het begin van het komende seizoen
zijn nog enkele mutaties in deze zin te verwachten.

De C-groep werd op zijn beurt weer aangevuld met

een aantal scheidsrechters, dat overkwam uit de dis-

trikten. Aan het einde van het seizoen bestond deze
groep uit 20 scheidsrechters.
Aan het begin van het seizoen vond voor de start van

de kompetitie de zo langzamerhand traditionele be-

spreking met de scheidsrechters plaats te Utrecht.
Daarnaast werd op 24 en 25 oktober in het KNVB

sportcentrum te Zeist een scheidsrechtersstage gehou-

den voor de A- en B-scheidsrechters en een deel van

de C-scheidsrechters. Wij betreuren het dat vanwege

de moeilijke financiële steun van de bond op dat

moment, het niet mogelijk was alle C-scheidsrechters
voor deze stage op te roepen en ook dat het bij deze

ene stage moest blijven. Onderwerpen van de stage

waren arbitragetechniek, konditietraining, spelregel-
kennis, spelregelinterpretatie en een gedachtenwisse-

ling over de op handen zijnde topsportliga en de
plaats van de scheidsrechterskommissie en de scheids-
rechters daarin.
Het lijkt ons juist op deze plaats te vermelden dat
inderdaad dit seizoen de in ons vorige jaarverslag

reeds vermelde figuur van NBB-kommissaris zijn in-
trede heeft gedaan. De ervaringen vÍrn zowel de
scheidsrechters als onze kommissie op dit gebied zijn
zeer positief. Wij hopen en verwachten dat dit insti-
tuut niet alleen gekontinueerd, maar ook nog iets uit-
gebreid zal worden. Voor wat betreft de uitbreiding
hebben wij speciaal de laatste ronden van de heren-A-
beker voor ogen. Mede door de NBB-kommissarissen,
hoewel niet alleen daardoor. werd een flinke vooruit-
gang geboekt op het terrein van de scheidsrechtersbe-
oordeling en begeleiding.
Opleidingen.
Er werd verder gewerkt aan de uitbouw van de
scheidsrechtersopleiding volgens het konsept dat is
voortgekomen uit het scheidsrechterspromotieplan.
Wij zijn nog niet geheel voldaan over de kursus die is
opgezet voor aanstaande D-scheidsrechters. Het pro-
gï:rmma, dat het vorige seizoen werd opgezet werd dit
seizoen getest op kursussen te Nijmegen, Tilburg en
Amsterdam. Naar aanleiding van de ervaringen opge-
daan op deze kursussen en kommentaar dat wij
kregen van de bondskommissie opleidingen, wordt
aan de kursusinhoud geschaafd.
Daarnaast zijn wij begonnen met een verkenning van
de kursus voor aanstaande B-scheidsrechters, ten aan-
zien van het onderdeel spelregels. Er werd hiertoe
door de Heer C. Onrust aan een achttal C-scheids-
rechters een kursus gegeven v:rn een viertal avonden te
Utrecht. De deelnemers hebben deze kursus positief
ervaren.
Wij zijn zo lzrrgzamerhand met de uitbouw van de
scheidsrechtersopleiding zo ver gevorderd dat het ge-



wenst lijkt ook de spelregeldocenten thans te gaan rn-
strueren, aang:umde de nieuwe opzet. tirij hebben dit
punt voor het begin van het volgende seizoen op onze
agenda staan, omdat wij dan tegelijkertijd de nieuwe
spelregels met de docenten kunnen bespreken.
Kontakten met de distrikten.
Aan het begin van het seizoen hadden wij te Utrecht
een goede bijeenkomst met de scheidsrechterskom-
missies van de distrikten, waarbij afspraken werden
gemaakt over de scheidsrechtersbeoordeling, de be-
schikbaarheid van de C-scheidsrechters en de taakaf-
bakening tussen de distriktskommissies en onze kom-
missie bij het aanschrijven van scheidsrechters.
Spelregels.
Wij speelden dit seizoen geheel volgens de officiële
spelregels. Alle wijzigingen die het vorige seizoen door
de technische kommissie van de FIBA werden inge-
voerd, werden voor ons van kracht.
Inmiddels hebben de voorstellen van de technische
kommissie van de FIBA voor de veranderingen in de

AKTIVITEITEN INTERNATIONALE SCHEIDSRECHTERS

A. BRAKEL:
Radivoj Korac Beker

4-ll-75, Monceau a. Sambre, België
Eveil Monceau - Paninios (Griekenland)

Europa Cup I Dames
20 -ll -7 5, Dusseldorf, West Duitsland

DJK Agon '08 - CB Evax (Spanje)
Radivoj Korac Beker

6- l-76, Barcelona, Spanje
F.C. Barcelona - Olympique (Frankrijk)

Europa Cup I Dames
8- l-76, Barcelona, Spanje

CB Evax - C.S.F. Le Logies (België)
Europa Cup I Heren
28- l-76, Villeurbanne, Frankrijk

A.S.V.E.L. - Turun NMKY (Finland)

Europa Cup II Heren
4- 3-76, Londen, Engeland

Sutton & Crystal Pal. - SSV Hagen
(Duitsland)

Kwalifikatie toernooi voor de Europese Kampioen-
schappen Jongens Jun.
l4-19 april 1976 te Unna, West Duitsland

2 wedstrijden.

H. BORST
Radivoj Korac Beker
25-Ll-75, Luik, België

Royal Standard Boule d'Or - Gammel-
stads IF
(Zweden)

n

regels, die eens per vier jaar worden aangebracht, ons
bereikt. Wij zijn niet even gelukkig met elk wijzigings-
voorstel en daarin staan wij niet alleen, evenmin zijn
wij erg blij met de nevelen die nog hangen rondom de
datum van invoering van deze nieuwe regels.
Internationale zaken.
De FIBA arbiters stage werd dit jaar in Straatsburg ge-
houden. Voor ons werd deze stage bijgewoond door
de Heren Hogetoorn en l{essels, die beide slaagden
voor het eksamen voor internationaal scheidsrechter.
Buitendien had onze kommissie een onderhoud met
sekretaris-generaal Stankovic te Brussel, waarop vÍrn
gedachten werd gewisseld over diverse zaken betref-
fende de spelregels en over de nederlandse internatio-
nale scheidsrechters. Uit het hieronder volgende over-
zicht van de aktiviteiten van onze internationale
scheidsrechters, blijkt wel dat zij hun partijtje goed
meeblazen. Ook uit de benoeming van de Heer C. On-
rust tot FlBA-kommissaris blijkt de waardering die
men internationaal voor onze scheidsrechters heeft.

4 landen toernooi voor kadettenjongens

2l-23 december 1975 te Brugge, België
België - West Duitsland
Luxemburg - België
West Duitsland - Luxemburg

Europa Cup II Heren
14- l-76, Londen, Engeland

Sutton & Crystal Pal. - Estudiantes
(Spanje)

Kwalifikatie Toernooi voor Europese Kampioen-
schappen Jongens Jun.
l4-18 april 1976 te Vidin, Bulgarije

Griekenland - Oostenrijk
Portugal - Griekenland
Portugal - Oostenrijk

C. v. DISHOECK
Europa Cup II Heren

4-ll-7 5, Caen, Frankrijk
Caen BC - Bavi Astroturf (België)

Lilian Ronchetti Beker
26-ll-75, Gent, België

Carpentier Stars -

Europa Cup I Dames

27 -lL-7 5, Brussel, België

CD Hispano Frances
(Spanje)

CSF Logis - Yiikselis Genc SK (Turkije)

Toernooi in Praag
18-22 december 1975 te Praag, Tjecho Slowakije

5 wedstrijden.
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Radivoj Korac Beker
6- 1-76, Le Mans, Frankrijk

S.C.M. Le Mans - Eveil Monceau (België)
Europa Cup II Heren

7- l-76, Tours, Frankrijk
A.S.P.O. - KK Rabotnicki (foegoslavië)

Europa Cup II Heren
2l- l-76, Londen, Engeland

Sutton & Crvstal PaI. - Cinzano Pallaca-
nestro (Italië)

Toernooi in Bremerhaven
22-25 april 1976 te Bremerhaven, Duitsland

4 wedstrijden

F. HOGETOORN
Lilian Ronchetti Beker
l9-l 1-75, Mersch, Luxemburg

Black Stars Philips - Stade Montois
(Frankrijk)

Europa Cup I Heren
20-ll -7 5, Duddelange, Luxemburg

T 71 Sanichaufer - Birra Forst (Italië)
Europa Cup II Heren

7- l-76, Hagen, West Duitsland
SSV Hagen - Cinzano Pallacanestro (Italië)

Radivoj Korac Beker
20- l-76, Monceau, België

Eveil Monceau - Juventud Schweppes
(Spanje)

Europa Cup voor Landenteams
6- 6-76, Ludwigsburg, West Duitsland

West Duitsland - Turkije

D, WESSELSZ
Radivoj Korac Beker
25-Il-7 6, Leverkussen, West Duitsland

TuS 04 Leverkussen - Immo Scheers
(België)

Lilian Ronchetti Beker
26-Ll-7 6, Dusseldorf, West Duitsland

BG Dusseldorf - DBC Gorki (België)
Kwalifikatie toernooi voor Europese Kampioen-
schappen Dames
8-10 april 1976 teJerusalem, Israël

België - Israël

P. LEEGWATER
Europa Cup II Heren
26-lI-7 5, Londen, Engeland

Sutton & Crystal Pal. - Galatsary (Turkije)
Europa Cup I Heren
17 -L2-7 5, Turku, Finland

Turun NMKY - Maes Pils (België)
Landenwedstrijden
27-12-7b, Wolfenbuttel: West Duitsland - Tsjecho

Slowakije
29-L2-75, Hagen: West Duitsland - Tsjecho Slo-

wakije

Radivoj Korac Beker
I3- I-76, Berck, Frankrijk

Berck BC - Mobilquattro (Itafië)
Radivoj Korac Beker
20- l-76, Leverkussen, West Duitsland

TuS 04 Leverkussen - CS Akademik
(Bulgarije)

Europa Cup II Heren

21- 11-76,Hagen, West Duitsland
SSV Hagen - Estudiantes (Spanje)

Radivoj Korac Beker
lO- 2-76, Le Mans, Frankrijk

S.C.M. - Juventud Schweppes (Spanje)
Europa Cup II Heren
ll- 2-76, Tours, Frankrijk

A.S.P.O. - C.S.K.A. (Bulgarije)
Europa Cup I Heren

26- 2-76, Madrid, Spanje
Real Madrid - UBSC Sefra (Oostenrijk)

Europa Cup II Heren
17- 3-76, Turijn, Italië

SP Cinzano - A.S.P.O. (Frankrijk)
Europa Cup I Heren
18- 3-76, Cantu, Italië

Birra Forst - Pallacanestro Mobilgfugi
(rtalië)

Pre Olympisch Toernooi Heren
3-8 mei 1.976 te Edinburgh, Schotland

Ierland - Engeland
Italië - Polen
Italië - Israël
Frankrijk - Engeland
Frankrijk - Israël

Pre Olympisch Toernooi Dames en Heren
21 juni - 3 juli 1976, Hamilton, Canada

Amerika - Itdië (Dames)
Amerika - Cuba (Dames)
Cuba - Bulgarije (Dames)
Brazilië - Joegoslavië (Heren)

Tsjecho Slowakije - Joegoslavië (Heren)
Tsjecho Slowakije - IJsland (Heren)

P. v.d. WILLIGE
Europese Kampioenschappen Jongens Kadetten
15-24 }uli 1975, Griekenland

6 wedstrijden
Europa Cup II Heren
29-lO-7 5, Londen, Engeland

Sutton & Crystal Pal. - Bus Fruit (Betgië)
Radivoj Korac Beker
1 8-1 1-75, Wolfenbuttel, West Duitsland

M.T.V. Wolfenbuttel - Juventud (Spanje)
Europa Cup I Heren
20-ll-75, Giessen, West Duitsland

M.T.V. Giessen - Akademik (Bulgarije)

Landenwedstrijden
27-12-75, Wolfenbuttel: West Duitsland - Tsjecho

Slowakije



29-12-75, Hagen: West Duitsland - Tsjecho Slo-
wakije

Europa Cup I Heren
14- l-76, Varese, Italië

Pallacanestro Mobilgirgi - A.S.V.E.L.
(Frankrijk)

Europa Cup I Dames
15- l-76, Sestro San Giovanni, Italië

G.E.A.S. - C.U.C. (Frankrijk)
Radivoj Korac Beker
27- I-76, Badelona, Spanje

Juventud Schweppes - Eveil Monceau
(België)

Europa Cup I Dames
29- l-76, Barcelona, Spanje

CB Evax - C.U.C. (Frankrijk)

Topsportliga.
Bij de voorbereiding van deze liga zijn onze kommis-
sie en de scheidsrechters gelijkelijk betrokken middels
de heren C. Onrust en C.I.P, v. Dishoeck.
Slot.
De bondsscheidsrechters verleenden, als gebruikelijk,
wederom hun medewerking aan een gïoot aantal toer-
nooien en bijzondere wedstrijden.
Er is wederom een bespreking geweest tussen de
coaches van de teams, spelend in de heren eredivisie
en onze kommissie. Wij hopen dat in het komende
seizoen zal blijken dat alles wat daar is besproken niet
te wijblijvend is geweest.
De samenwerking met de overige kommissies kan
goed worden genoemd, speciaal met de bondskom-
missie opleidingen. In dit verband willen wij niet ver-
helen dat wij veel kritiek hebben ontvangen van

JAARVERSLAG VAN DE ROLSTOELBASKET-
BALLKOMMISSIE

De samenstelling van de kommissie was voor het
achter ons liggende verslagjaar als volgt samengesteld:

Voorzitter : M. Bosch Reitz
Sekretaris : H. van Dongen
Kompetitieleider : AJ. Russ

De kommissie kwam in het totaal 11 maal bijeen,
waarbij zij zich inspande de ingezette integratie bin-
nen de NBB meer gestalte te geven. Evenzo had de
kommissie haar taak te vervullen bij het verrveÍken
van de nationale kompetitie, de bekerkompetitie, de
voorbereidingen bij de uitzending van het nationale
team naar Canada en de bemiddeling bij het verzorgen
van een aantal demonstraties.
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Lilian Ronchetti Beker
30- 1-76, Barcelona, Spanje

CD Hispano Frances - DBC Cocri (België)
Vierlanden Toernooi Dames
13-15 mei 1976 te Faenza, I tal ië

Nederland - Italië
Italië - Hongarije
Canada - Italië

Europese Kampioenschappen Dames
20-29 mei 1976, Frankri jk

België -Joegoslavië

België - Rusland
Polen - Tsjecho Slowakije
Frankrijk - Rusland
Polen - Bulgarije

Joegoslavië - Italië
Frankrijk - Polen
Europese Selectie - Rusland

scheidsrechters over werkwijzen en uitspraken van de
Tucht- en Geschillenkommissie. Wij hebben het
bondsbestuur op de hoogte gesteld van onze zorgen in
deze sektor.
Aan het eind van dit jaarverslag willen wij graag allen
bedanken die ons het afgelopen seizoen op enigerlei
wijze hielpen, voor de ondervonden medewerking.
Moeten wij namen noemen dan niet in de laatste
plaats het bondsbestuur.
De kommissie was het afgelopen seizoen als volgt
samengesteld:
voorzitter : B. Rosebeek
sekretaris : A. de Zwaarr
leden : P. Leegwater

C, Onrust
P.F.C. v. Miet

B. Rosebeek

KOMPETITIE

Op de teambijeenkomst van 19 april 1975 is met de
team-afgevaardigden besloten een kompetitie af te
werken, waarbii de deelnemende teams in een 1e divi-
sie met 5 teams en een 2e divisie met 7 teams ond€r-
gebracht zouden worden. Door de frequente verzoe-
ken tot uitstel van wedstrijden, is de kommissie er
niet in geslaagd haar geplande schema aan te houden.
Het komende seizoen zal de kommissie strengere
nomen gaan stellen met betrekking tot wijzigingen in
het kompetitie-schema.
Het weer heeft geen invloed gehad op de voortgang
van de kompetitie.
Het punten-systeem bracht geen noemenswaardige
problemen met zich mee.
Naar het zich liet aarnien, heeft ISA 1 in de le divisie
het kampioenschap geprolongeerd, terwijl in de 2e di-
visie Redeoss het kampioenschap voor zich opeiste.



32

Eindstanden kompetitie 197 5 | 197 6:

1e DIVISIE
I .  ISA 1
2. Antilope I
3. RIS I
4. Antilope 2
5 .  RIS 2

GESPEELD
1 5
l 6
l 6
1 5
1 5

GEWONNEN
t 4
l 3
8
3
0

VERLOREN
I
J

8
t 2
1 5

PUNTEN
28
24
1 6

6
0

Ook dit seizoen zag de kommissie kans een beker-
kompetitie te organiseren met als inzet de van Loon
Wisselbokaal. De bekerkompetitie kenmerkt zic}:. o.a.
door een wije inschrijving, d.w.z. inschrijving van
teams, welke niet aan de nationale kompetitie deel-
nemen. De kommissie mocht zich verheugen met een
inschrijving van totaal 15 teams. Er werd volgens een
afvalsysteem gewerkt.

De le ronde en de kwart finale werden gespeeld in
sporthal Schiebroek te Rotterdam, de halve finale in
sporthal De Fakkel te Ridderkerk, terwijl de finale
tussen RIS 1 en ISA 1 op 16 apri l  1976 in de Olym-
pia-hal te Maassluis plaatsvond. Bekerwinnaar 1976
werd ISA uit Amsterdam.

INTERNATIONALE KONTAKTEN

Op de Stoke Madeville Games, welke van 19 tlm 26
juli 1975 in Engeland werden gehouden, behaalde het
nationale rolstoelbasketballteam een eervolle 5e
plaats. Met voldoening mogen wij hierbij aantekenen,
dat Nederland wiend en vijand verbluft heeft doen
staan over hetgeen trainer/coach R. Verheuvel onder
basketballen in een rolstoel verstaat. Overtuigend is
aangetoond, dat wij ons mogen rekenen te behoren
tot de zes sterkst€ rolstoelbasketballnaties. Op langere
termijn kan met het thans beschikbare spelersarsenaal
en de wil beter te worden een le plaats in Europa op-
geëist worden.
Direkt volgend op de wereldspelen in Engeland vond
te Brugge in België van 28 juli t/m 2 augustus 1975
een internationaal toernooi om de Golden Cup plaats.
Onder ondraaglijke temperaturen en een slechte akko-
modatie bereikte Nederland aldaar een 4e plaats.
Voor bovengenoemde uitzendingen kwam het natio-
nale team 19 maal bijeen, waarbij opgemerkt zij, dat

VOOR - TEGEN
1081  -
996 -
774  -
37 t  -
326 - 1047

zoveel als mogelijk rekening werd gehouden met de
wensen van spelers en trainer/coach.

De eerste training voor de uitzending naar Toronto
nam begin oktober een aanvang.

Op 30 augustus 1975 tenslotte vond te Raalte de in-
terland Nederland - België plaats, welke moeiteloos
met 81-41 door Nederland werd gewonnen.

INTEGRATIE

Op de teambijeenkomst van 19 april 1975 werden de
verenigingen in het bezit gesteld van een stencil,
welke als handleiding diende voor het invullen van de
diverse NBB-formaliteiten en een uittreksel van het
wedstrijdreglement met betrekking tot de strafgeval-
len. In z'n algemeenheid kunnen wij stellen, dat de
administratieve verwerking van de bescheiden geen
onoverkomelijke problemen heeft opgeleverd.
Iedere vereniging kreeg ook het NBB-Weekbulletin
thuis toegestuurd. De samenwerking met het NBB-
Bondsbureau was onberispelijk.

In het kader van de nieuwe NBB-struktuur is met het
NBB-Bondsbestuur van gedachten gewisseld over de
inpassing van het rolstoelbasketball in de nieuwe op-
zet. Een nadere verdieping zou echter nog moeten
plaatsvinden. Tot onze.grote verbazing wordt heel on-
verwachts op 17 februari een bijeenkomst tussen 2
leden van het NIS hoofdbestuur en de afgevaardigden
van de rolstoelteams belegd, om over de nieuwe struk-
tuur van gedachten te wisselen. Daar betreffende
stukken eerst laat ter beschikking van de belangheb-
benden kwamen, kan ook niet van een hearing gespro-
ken worden, waaruit veel response te verwachten viel.
Wij betreuren deze gang van zaken, daar hiermede de

441
540
7L5
8 1 5

2e DIVISIE GESPEELD GEWONNEN VERLOREN PUNTEN VOOR - TEGEN
1. Redeos 12 11 | 22 465 - 239
2. De Ooievaars 12 9 3 18 414 - 283
3.  DOV L2 8 4 16 460 -  330
4. Marathon 12 6 6 12 342 - 466
S.Hengelo L2 4 8 8 244 - 333
6 . r s A 2  L 2  4  I  8  2 0 3  -  3 5 0
7. Antilope 3 12 0 12 O 164 - 391

BEKERKOMPETITIE

I

I
I

i
I

L



achterban onvoldoende in de gelegenheid is geweest
zich een goed beeld te vormen, van wat er nu met een
basketballiga bedoeld wordt. Na deze bijeenkomst
zou er spoedig een gesprek tussen de beide hoofdbe-
sturen plaatsvinden, welke echter ten tijde van deze
verslaggeving nog steeds niet heeft plaatsgevonden. De
vorming van de liga wordt hierdoor onnodig ver-
traagd.

De huiÍlige voorzitter van de NIS heeft echtèr een
andere opvatting over integratie. In de huirlige maat-
schappij heeft men het bij voortduring over integratie
van de gehandicapte mens in de samenleving. Bij een
sportbond kan dit ineens niet het geval zijn en wordt
er gedacht aan samenwerking, een zienswijze welke
voor de kommissie kontroversieel is.
De kommissie blijft zich echter op het standpunt stel-
len, dat de kompetitie, overeenkomstig de gemaakte
en door alle niveau's aanvaarde afspraken, onder
auspiciën van de NBB verspeelt dient te worden.
Evenzo is de kommissie van mening, dat de aanwij-
zing van rolstoelbasketballscheidrechters door de
NBB dient te geschieden. Op verzoek van de NIS-
voorzitter om met de kommissie over de integratie te
praten is om niet uidelijke redenen niet meer gerea-
geerd.
Van mew. Q. Klaversteyn-Jonker, welke het rolstoel-
basketball in het NlS-Hoofdbestuur behartigt, hebben
wij nimmer vernomen in welk opzicht wij een ver-
keerde handelwijze betrachten.
Veel tijd heeft de kommissie gespendeerd aan het
Amsterdamse scheidrechtersprobleem. Naar verluidt
zouden de Amsterdamse scheidsrechters geen rolstoel-
basketball meer willen fluiten. De ISA-voorzitter ver-
wijt de kommissie hierin niet te willen bemiddelen.
In het geqprek met 2 leden van de Amsterdamse
scheidsrechterskommissie is nogmaals naaÍ voren ge-
bracht, dat overeenkomstig de gemaakte afspraken,
de distriktsscheidsrechterskommissie verantwoorde-
lijk zouden zijn voor de begeleiding van de rolstoel-
basketballscheidsrechters. Het is duidelijk, dat de
kommissie niet de instantie is, welke rechtstteeks
onderhandelingen met scheidsrechters aangaat.

Op 19 september 1975 vond er te Utrecht een bijeen-
komst met de rolstoelbasketballscheidsrechters plaats,
waarbij de heer P. Oosten over het wezen van het ge-
handicapt zijn sprak. Helaas lieten alleen de distrikten

JAARVERSLAG REDAKTIEKOMMISSIE

Voor de redaktiekommissie is het afgelopen jaar één
van de rustigste in haar bestaan geweest. Bij deze be-
danken we allen die dit wonder hebben mogelijk ge-
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Utrecht en Rotterdam zich vertegenwoordigen.

Onze overige kontakten, welke wij binnen de NBB
hadden, zijn uitstekend te noemen.

NAWOORD

De kommissie verzorgde nog de volgende demonstra-
tiewedstrijden:

- 2 september 1975 te 's-Gravenzande

- 13 en 27 september 1975 te Voorburg
- 18 oktober 1975 te Barneveld
- 6 februari 1976 te Alphen a/d Rijn
- 2 mei 1976 te Haarlem,
en leverde een bijdrage tot het leveren van scheids-

rechters voor toernooien op:
- 10 en Ll mei 1975 te Hengelo (14 NBB-scheids-

rechters)
- 11 oktobet 1975 te Enschede
- 8 mei 1976 te Delft
- 12 juni 1976 te Roosendaal.

Op 6 juni, 13 september, 21 november 1975, l7 janu-

ari en 10 april 1976 vonden de bijeenkomsten met de
technische kommissies plaats. Deze bijeenkomsten
hebben een informatief karakter en verlopen in een
prettige sfeer.

Met de teamafgevaardigden vond op 17 april 1976 de
jaarlijkse teambijeenkomst plaats, waarbij het totale
beleid voor de kommissie aan de orde kwam en de
goedkeuring van de vergadering kon wegdragen.
Tevens werd in gezamenlijk overleg de kompetitie-
vorm en -indeling voor het komende seizoen vastge-
legd.
De NBB liet zich door haar bondsvoorzitter vertegen-
woordigen. Het NlS-bestuurgafgeen acte de présence.

De scheidsrechterskommissies van de distrikten
Twente, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den
Haag, de rolstoelbasketballscheidsrechters en de rol-
stoelbasketballfunktionarissen willen wij tot slot in
dit verslag dankzeggen voor aI datgene, watzij gedaan
hebben om het rolstoelbasketballgebeuren op een
hoger plan te brengen.

H. v. Dongen, sekretaris

maakt en spreken de hoop uit dat ook het komende
jaar in weldadige rust doorgebracht mag worden.

Bob Lieshout
Eindredakteur.
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JAARVERSLAG JEUGD. EN MINIBASKETBALL
KOMMISSIE

De kommissie bestond afgelopen seizoen uit:

Voorzitter : J. Koper
Sekretaris : J.G. Reuvekamp
Leden : H. de Groot

w.c. Pijl

J. Stuurman

De heer Reuvekamp gaf in de loop van het seizoen te
kennen voor het lidmaatschap van de kommissie te
willen bedanken, i.v.m. drukke werkzaamheden. Zijn
plaats als sekretaris wordt nu ingenomen door de heer
Pijl. Als kontaktpersoon met het Bondsbestuur trad
de heer B. den Broeder op.

Er werden verschillende vergaderingen belegd waar
een veelvoud van onderwerpen werd besproken. We
zullen trachten hiervan in dit verslag een opsomming
te geven.

T.a.v. de organisatie van de Ned. Jeugdkampioen-
schappen werd een reglement opgesteld, zodat een
ieder die een dergelijk kampioenschap wil organiseren
nu precies w€et waar hij aan toe is.

De opzet van de Ned. Jeugdkampioenschappen onder-
ging enige wijziging. De junioren zullen deze nu b.v.
beslissen in een kampioens-kornpetitie en niet meer in
toernooivorm. Een grote verbetering dachten wij.

De leeftijdsgrenzen werden aangepast aan die van de
FIBA. De verschillen in leeftijd zijn hierdoor ver-
kleind, terwijl de mogelijkheden om in een hogere
leeftijdsgroep uit te komen juist zijn uitgebreid.
In hoeverre de invoering van de kadetten moeilijk-
heden ondervindt, was op het ogenblik dat dit verslag
werd geschreven niet bekend. Het zal duidelijk zijn
dat e.e.a. geleidelijk dient te gebeuren.

De jeugdkampen konden zich, ondanks een noodza-
kelijke prijsverhoging van f. 125,- naar f. 140,-, in
een zeer grote belangstelling verheugen.
Aantal inschrijvingen 1e kamp: 72; 2e kamp: 66.

Deugd doet het ons dat er nu ook bij de meisjes 4
rayonkompetities van start zullen gaan in seizoen
1976177. Weliswaar niet overal even gemakkelijk,
maar een begin is erl

Bij de Ned. Jeugdkampioenschappen konden enkele
verrassingen genoteerd worden. De kampioenen:
meisjes welpen
jongens welpen

S.V. Hoofddorp
S.V. Hoogvliet

meisjes aspiranten Delta Lloyd
jongens aspiranten Hertogballers
meisjes junioren Mercasol/Leiden
jongens junioren Tetra Devils

Zowel de meisjes- als de jongens-beker werden gewon-
nen door de vereniging Mercasol/Leiden, hetgeen een
speciale vermelding waard is.

T.a.v. het minibasketball loopt nog steeds de aktie,
dat verenigingen bij aanmelding van 50 welpenleden
5 miniballen en 10 minishirts kado krijgen.
De volgende verenigingen konden hiervan profiteren:
Kinzo; Herons; Sport ing SDO; S.V. Hoogvl iet;Jol ly

Jumpers; Vastgoed Strijen; Delta Lloyd en B.V. Lei-
derdorp.

Hieronder volgt een overzicht van de beschikbaar ge-
stelde bedragen en/of propagandamateriaal, t.b.v.
aktiviteiten betreffende minibasketball.

Early Bird, Purmerend f. 363,-
Distrikt Noord-Holland Noord f . 373.-
S.V. DIOS, Nieuw Vennep l0 posters
Distrikt Zeeland f. 132.50

400 stickers
22 posters

De Germaan, Amsterdam f .229,-
Hoogveldcollege, Rosmalen 5 posters
Scholengemeenschap, Papendrecht 500 minifolders
Distrikt Oost Brabant
Sporting SDO, Hillegom
Kombij, Badhoevedorp
De Kikkers

Onze Gezellen, Haarlem
Een school in Nunspeet

f .  165,-
f  . 3 7 2 , 5 0
f  . " 1 .25 , -
f  . 3 9 , 7 5
100 mini-stickers
120 mini-folders
100 mini-folders
100 mini-folders

Openb. Lagere School, Klaaswaal f. 30,-
W.V.G.V., Weesp f.  335,-

Teleurstellend is nog steeds dat verschillende distrik-
ten niet de noodzaak inzien om een aparte wouw of
man aan te trekken t.b.v. de jeugd.

Voor het nieuwe seizoen staan al weer enkele aktivi-
teiten op stapel, waarover u t.z.t. zal worden ingelicht.
Wij vertrouwen erop bij de uitvoering hiervan op
iedere medewerking te mogen rekenen.

O.a. zullen we gexamenlijk moeten komen tot een op-
lossing voor de "witte plekken" in Nederland, als-
mede tot eerr zo groot mogelijke bekendheid van de
basketballsport bij de fiongste) jeugd.



JAARVERSLAG REGLEMENTSKOMMISSIE

De Reglementskommissie bestond dit seizoen uit: J.
van Beek (voorzitter), R. ter Haar, B. de Haas, W.
Meijling en B. van Stempvoort. Na de uitgebreide wet-
gevende arbeid van het seizoen '741'75 (wedstrijdre-
glement) nam de kommissie geen nieuwe zaken ter
hand. De algehele herziening van het Huishoudelijk
Reglement, die op het programma stond, kwam op de
enige vergadering die gehouden werd in globale zin
aan de orde, omdat het weinig zinvol leek het Huis-
houdelijk Reglement ingrijpend door te lichten met
een herstÍukturering van de bond voor de deur. Nu de
principe-diskussies daarover nog in volle gang zijn, lag
er n:urr het oordeel van de kommissie voor haar nog
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geen taak op dit gebied.
Wèl deed de kommissie, middels haar voorzitter, mee
aan genoemde diskussies, met name op het stuk van
de instelling van de Topsportliga en de Rolstoelbasket-
ball-liga (totaal 4 vergaderingen). Ook woonde de
voorzitter de enige vergadering van de kommissie ad
hoc Herstrukturering (bestaande uit J. van Beek, J.
Berteling, J. Borgers, K. van Dijk enJ. Kerkman) bij.
Op deze vergadering werd met name aan.l"cht besteed
aan de voorlichting rond de herstrukturering.

De Reglementskommissie wacht vol ongeduld en
spanning de besluiten rond de nieuwe bondsstruktuur
af.

J.van Beek.
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