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Inleiding

Aleerder in een inleiding van het jaarverslag zijn de doeistellingen van het bestuur ge ëvalueerd, zoalsdezeinlgT2
bij de formatie van een vrijwel geheel ni€uw bestuur waÍen geÍormuleerd. Die formuleÍing luidde toen als volgt:

1. goede kontakten met FIBA, CRM, NSF, NOC en zusterbonden.
2. per 1 juli 1975 alle administratie op het bondsbureau
3. een vijfaren-beleid voor medische keuringen
4. oplossen van dubbelÍunkties binnen vijf jaar
5. modeÍne amateurbepalingen
6. sponsors van nationale teams
7. reglement reklame en sponsoring
8. groei van eigen vermogen met 107o per jaar
9. nieuwe overschrijvingsbepalingen voor het seizen 1973/74

10. voor het seizoen 7973/74 eenvie4arenbeleid ontwikkelen inzake kontributies, onkostenvergoedingen, boete-
beleid en loonderving van officials

11. moderne kompetitieopbouw
12. buiienlanders
13. vaste begeleiding - inkl. trainers - voor nauona€ teams
14. beleid gericht op Montreal
15. br€edtebeleid, gericht op zoveel mogelijk mensen basketball

in 1974: geen hal zonder basketbalball
in 1975: geen streek zonder basketball
stijging ledental met meer dan 10% per jaar
in 1976/77 moet het mogelijk zijn 30.000 leden te halen.

16. aandacht voor ledenverloop
17. meeÍ aandacht voor jeugd
18. permanente opleiding scheidsrechters, voorstel voor l januari 1974.
19. nieuwe reglementen klaar in november 1974.
20. betere kontakten met distrikten.

Viereneenhalí jaar na dato, met een bina geheel vernieuwd en hernieuwd bestuur, blijken vrijwel alle toen
geformufeerde - uiteraard soms vage - doelstellingen b€Íeikt te zín, hoewel ze toen als zeer ambitieus werden
beschouwd. Dit op zichzelÍ bevredigende resultaat houdt uiteÍaard niet in, dat het bestuur nu niets meer te
besturen heeft. Zowel in het kader van de toen geíormuleerde uitgangspunten als daarbuiten moeten nieuwe
doelstellingen worden geformuleerd en ander€ taken uitgeoefend gaan worden. Mede in hetlicht vande langzaam
voortkruipende herstruktuÍering worden nieuwe eisen gesteld aan het bestuur en de individuele bestuursleden;
het is daarom niet ondenkbaaÍ, dat een nieuw andersoortig bestuur de NBB moet gaan leiden.
Soms, en zeker niet altijd ten onrechte, is h€t bestuur bekritiseerd over zijn te geringe aandacht voor rekreatie, en
jeugdbasketball. De instelling van de Topsport-Liga, weliswaar op experimentele basis, heeft er echteÍ reeds nu
toe geleid, dat de specifieke problemen vande topsport - waarvoor het bondsbestuur direct verantwoordelijk was ,
nu binnen het Ligabestuur worden behandeld. Daardoor is het bestuur nu in staat de in 1972 geformuleerde
uitgangspositie van een evenwichtige aandacht voor top, rekreatie en jeugd meer gestalte te geven. Hetafgelopen
seizoen heeft echter geleerd, dat ook het bondsbestuuÍ zich nog moet inwerken in de nieuwe situatie.
Hoe moeten in de zich ontwikkel€nde omstandigheden de doelstellingen voor de toekomst nu luiden? Bij de
formulering van deze doelstellingen moet in het oog worden gehouden, dat de NBB steeds meer koórdinerend
(met liga's en rayons) en beleidsformulerend zal moeten optreden en steeds minder regulerend. De primaire
regulerende taak ligt bij de rayons en de liga's. Deze betrekkelijk nieuwe situatie beperkt niet de taak van de NBB,
maar wel de rechtstreekse mogelijkheden voor afdwinging door het bondsbestuur van een gewenst beleid.
De doelstellingen kunnen dan als volgt worden geformuleerd:
1. Een demokratisch georganiseerde bond, waarin zowel de centrale organen (bondsbestuur, algemene verga-

dering, bondsraad) als de delen (rayons en liga's) voldoende bestuurskracht, medewerking van betrokkenen
en financiële mogelijkheden moeten hebben.

2. Voortgezette groei van de NBB met meer dan 10% ledenaanwas per jaar; in 1980 moet de NBB dan tenminste
40.000 leden hebben.

3 Meerjarenplanning van het beleid, gebaseerd op financiële meerjarenramingen van inkomsten en uitgaven.
4. Een meerjarenbeleid is met name nodig met b€trekking tot

a. het jeugdbasketball;
b. het breedte,basketball (zowel wedstrijdsport als rekreatieve vormen):



5.

c. het bevorder€n van de kwaliteit van het damesbasketball, met inbegrip van de betrokken nationale teams
(in eerste instantie È dit de verant'.r,roordelijkheid van de Damesliga);

d. het bevorderen van de kwaliteit en van gezondere verhoudingen binnen de top van het herenbasketball,
met inbegrip van een meerjarenbeleid voor de betrokken nationale teams, gericht - voor zover van
to€passing - op de Olympische Spelen in Moskou (in eerste instantie is dit de verantwoordelijkheid van de
Topsport-Liga);

e. bevordering van de beoefening van rolstoelbasketball (in eerste instantie is dit de verantwoordelijkheid van
de Rolstoelbasketballliga);

f. het opleidingswezen;
g. de arbitrage.
Per onderwerp, voor zover dat onder de eerste verantwoordelijkheid van het bondsbestuur vait, moet het be-
stuur beleidsuitgangspunten íormuleren, in nauwe samenwerking met daaruoor verantwoordelijke bonds-
kommissies, welke aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering worden onderworpen.
Op basis van het uitgangspunt van een íinanciéel gezonde bond ende in punt 2 genoemde meerjarenramingen
een betere íinanciêle verhouding tussen NBB en Íayons, rekening houdend m€t nieuwe taakv€rdelingen €n
subsidiemogelijkheden.

7. Goede kontakten met overheid (CRM), sportkoepels (NSF en NOC), andere sportbonden en FIBA, op basis
van reële werkverdelingen en aanvaarding van elkaars uitgangspunten.

Uiteraard dienen deze uitgangspunten nader te worden uitgewerkt; het bestuur is daaÍmee bezig en hoopt op
korte teÍmijn befeidsnota's uit te brengen voor jeugd' en breedte-basketball. Tevens zal op deze witze de reeds
aanvaarde doelstelling van een programmabegroting, dus een begroting waarbij de uitgaven veel rechtstreekser
ztn gerelateerd aan bepaalde aktiviteit€n, kunnen worden verwezenlijkt. Een andere kwestie die nadere
uitwerking verdient is de kwaliteit en struktuur van het bondsbureau, hetgeen uiteraard nauw samenhangt met de
herstrukturering en met het subsidiebeleid van de overheid.
Het overheidsbeleid is de laatste jaren nogal in diskussie geweest, aangezien Minister van Doom van CRM zich
een aantal keren nogal kritisch heeft uitgelaten ten aanzien van de topsport en algemene wedstri.idsport; de
oveÍigens teÍecht grote aandacht voor de rekreatiesport van de zijde van CRM werd naar de mening van de
georganiseerde sport, met inbegrip van de NBB, in vele gevallen verkeerd gericht. De meningvan de bewindsman
zou niet zo belangrijk zijn geweest, indien deze in nieuw onhrorp€n subsidieregelingen voor de sport (voor
bondsbureaux en voor opleidingen) niet zo nadrukkelijk had gesteld, dat een sportbond alleen voor subsidie in
aanmerking zou kunnen komen indien die zijn beleid zou uitvo€ren. De inmiddels op gang gekomen dialoog
tussen de overh€id en de georganiseerde spoÍt, met name inhet zogenaamde NationaalSport Overleg,lijkt echter
te kunnen bijdragen de wellicht bij beide zijden bestaande misverstanden te verminderen. Naar de mening van het
bestuur- en daarin staat het geenszins alleen - mag de overheidsinvloed op het partikulier initiatieÍniet verder gaan,
dan een initiërend en voorwaardescheppend beleid, d.w.z. de overheid moet die voorwaarden, zowel in
akkomodaties als financiëel, scheppen die nodig zijn om het partikulier initiatieÍ in staat te st€llen een sportbeleid
te voeren, terwijl zij voorts nieuwe ideëen kan Íormuleren in nauw overleg met de geoÍganiseerde sport-
wereld. Daarnaast heeft de overheid uiteÍaard een taak, waar grenzen van de openbare orde en de volks-
gezondheid zouden worden overtÍeden, men kan daarbij denken als geweld in de sport, doping e.d,
Tenslolte heeft zi uiteraard het r€cht om de kontroleren, of de verleende subsidiebedragen op de juiste wijze zi.in
besteed. Het bestuur heeft goede hoop, dat deze uitgangspunten nu ook door de centrale overheid zijn
geaksepteerd; de provinciale en gemeentelijke overheden, die veel meer financiële middelen voor de sport ter
beschikking stellen, hadden dat al lang gedaan.

t
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Per 1 juli 1976 werd het bondsbestuur gevormd door:

Bondsbestuur

Bondsbureau

Leden administratie

tot voorzitter van de Topsport Liga, waardoor de
gewenste koppeling tussen algemeen bestuur en Liga-
bestuur werd bewerkstelligd. Tijdens de voorjaarsver-
gadering op \4 ínei, 1977 werd de Heer A. Marcus
heÍkozen tot penningmeester.
Het dagelijks bestuur vergaderde gemiddeld éénmaal
per veeÍtien dagen. Meestalwerden deze vergaderingen
telefonisch gehouden. Deze manier van vergaderen
werkt tijd- en kosten'besparend. Het totale bestuur
vergaderde gemiddeld éénmaal per 6 weken.

In het afgelopen seizoen kwam het Bondsbestuur en het
bestuur van de Topsprort Liga 2 x bijeen in een gekombi-
neerde vergadering waar onderwerpen werden bespro-
ken die raakvlakken hebben met hun beider werkter.
reinen.
De samenwerking tussen bondsbestuur en het bestuur
van de Topsport Liga is uitstekend. De terreinen die
beide besturen bestrijken zijn afgebakend, terwijl op
gemeenschappelijke gebieden goed overleg wordt ge-
pleegd.

t

Tijdens de algemene najaarsvergadering (18 september
1976) trad de Heer K. van Dijk af als lid van het
bondsbestuur wegens drukke werkzaamheden-
De heren I. RotteveelenJ.M. Bronnemanwerden tijdens
de Algemene Jaarvergadering van de Topsport Liga (dd.
26 november 1976) gekozen tot bestuurslid van de
Topsport Liga. Vanaf die datum maakten zij geen deel
meer uit van het Bondsbestuur.
De voorzitter de heer J. Berteling werd tevens benoemd

t

Ondanks meerdere pogingen is de aankoop van een
eigen bondsbureau nog niet geeÍfectueerd. De Algemene
Voorjaarsvergadering dd. 14 mei 1977 heeít to€stem-
ming gegeven om de limiet vooÍ het aankoopbedrag te
verhogen tot f 500.000, hetgeen meer mogelijkheden
biedt om tot aankoop te kunnen overgaan.
De werkgroep 'bankoop bondsbureau" vergaderde 2 x
en heeÍt verschillende plannen en ideëen besproken, die
door gebrek aan financiële middelen of door íeitelijke
belemmeringen niet uitgevoerd konden worden, b.v. de
bouw van een Basketball.Centrum, waarin en een
bondsbureau en een specifi eke Basketball-hal gesitueerd
waren. Na de Algemene Voorjaarsvergadering is de
werkgroep opgeheven.
Om sneller te kunnen reageÍen op eventuele aanbie'
dingen werd de verantwoordelijkheid voor de aankoop
bondsbureau in handen gelegd van het Dagelijks
B€stuur, in het bijzonder van de penningmeester deheer
A. Marcus.
Op uitnodising van de Kon. Ned. Baseball- en Softball
Bond en de Nederlandse Volieyball Bond zijn bespre-
kingen gevoerd om tot een gezamenlijk projekt te
komen. Gezien de zeer uitêênlooende wensen van de

verschillende bonden lijkt uitvoering van dit plan niet
realiseerbaar.

Helaas zijn ook dit jaar de personeelsproblemen niet aan
het bondsbureau voorbijgegaan. In het verslag 1975/76
werd melding gemaakt van de komst van een nieuwe
boekhouder. Na een proefperiode bleek dit niet "de
juiste man op de juiste plaats" te zijn. Met hulp van een
part time kracht werd de financiële administÍatie
bijgehouden, hetgeen een vlotte verwerking van de
gegevens niet bevorderde. Na in diensttreding van de
heer P. Muller, als boekhouder per 15 okto6er 1976,
waren deze problemen spoedig opgelost en kon tijdighet
financieel verslag 1976 geproduceerd worden. Mevr. M.
van Hilten verliet per 1 september 1976 op eigenverzoek
onze dienst en werd op 15 september 1976 opgevolgd
door Mej. A. Meijer, die te kennen heeft gegeven op 30
luni 7977 onze dienst te verlaten. Ztl zal worden
opgevolgd door Mevr. M. v.d. Zee,Rijksen.
Per 1 januari 1977 is, in overleg met de Financiële
Kommissie, de financiële administratie uitgebreid en
overzichtelijker gemaakt, waardoor verslaggeving snel
Ier en efíicienter kan geschieden.

Afgelopen seizoen verliep de verwerking van de aange-
melde leden goed. Mede dank zij de tijdige toezending
van de leden-opgaven ontstond aan het begin van het
nieuwe seizoen geen opstopping, Praktisch alle opgaven

konden binnen 14 dagen weer retour gezonden worden.
Het distrikt Haarlem verwerkte aÍgelopen seizoen, als
proef, zelf de ledenadministratie voor haaÍdistrikt. Deze
proef is geslaagd te noemen. Meerdere distrikten/rayons



hebben te kennen gegeven het volgend seizoen zelí de
ledenadministratie ter hand te willen nemen, nergeen
zeer zeket een snellere verwerking van de ledenopgaven
zal bevorderen.
Door de strengere maatregelen van de FIBA t.a.v.
buitenlandse spelers zal een uitgebreidere controle op

speelgerechtigdheid van buitenlandse spelers noodzake-
liik worden.
Door onze leden-administrateur de heer J. Brun werden
afgelopen seizoen, inklusieÍ de leden van het distÍikt
Haarlem, 30.032 leden der NBB geregistreeÍd.

3

Kontakten met landelijke bonden

t

Bondsvergaderingen
De Algemene Najaarsvergadering werd gehouden op l8
september 1976 te Nijkerk terwijl op 14 mei 1977 de
Algemene Voorjaarsvergadering te Utr€cht bÍeen
kwam. De agenda's en de bijlagen voor beide vergade-
ringen konden dank zij een ieders medewerking tijdig
toegezonden worden. Tijdens beide vergaderingen wor-
den voorstellen m.b.t. de Herstrukturering aan de orde
gesteld. De belangstelling voor de vergaderingen door de
distrikten was zeer goed, van de zijde van de bondskom-

Op initiatieÍ van onze voorzitteÍ de heer J. Bertelina
worden informele besprekingen gevoerd met de voorzitl
teÍs van andere bonden, in het bijzonder met de Neder,
landse Volleyball Bond, Kon- Ned. Baseball- en Softball
Bond, Ned. IJshockey Bond en de Ned. Taíeltennis
Bond. In de besprekingen worden gezamenlijke proble-

De kontakten tussen het bondsbestuur en de distrikts-
besturen zijn het afgelopen seizoen vrij frekwent ge-
weest, met name het overleg m.b.t. de herstruktureÍing.
Een groot aantal Algemene Vergaderingen van de
distrikten is bezocht door leden van het bondsbestuur;
eÍ wordt naar gestreefd om alle Jaarvergaderingm van

Kontakten met distrikten en kommiasies

missies echter minimaal.
Twee bondsraden werden gehouden en wel op 4
septemb€r 1976 en 23 april 1977, ter bespreking van de
agenda van de aansluitende Algemene Vergaderingen.
Tevens werd op 9 oktober 1976 een bondsraad
gehouden waarop de problematiek m.b.t. Jeugd- en
Minibasketball werd besproken. Voor deze vergadering
waren speciaal die distriktsbestuursleden uitg€nodigd
die belast zijn met jeugdzaken in de distrikten.

men aan de orde gesteld zoals: sponsoring, buiten-
landse spelers, etc,
Het ligt in de bedoeling om tot een meer peÍmanent
overleg te komen. Door andere bonden werd het
initiatieí van onz€ voorzitter enthousiast ontvanqen.

de distÍikten te bezoeken en de kontakten te intensi-
veren.
Met de bonds kommissies werd regelmatig kontakt
onderhouden door de verantwoordelijke bondsbe-
stuursleden, vooral met de bondswedstrijd kommissi€ is
het kontakt vrij intensi€f geweest.

Ministerie van cultuur rekreatie en maatschappelijk werk
In het subsidiebeleid van de Minister van CRM zijn voor
het jaar 1977 nog geen wijzigingen gekomen. Wel zijn
nieuwe regelingen in voorbereiding, die per 1 januari
1978 in werking moeten treden.
Er ztn nu 2 regelingen in voorbereiding; één voor het
gehele opleidingswezen en één voor de organisatie (tot
nu toe gold één regeling voor beide onderwerpen). Het
konsept van beide nieuwe regelingen is én door CRM én
door NSF met de bonden besproken. De besprekingen
werden door praktisch alle bonden bezocht, Oorsoron-
kelijk stonden de beide regelingen geheel los van elkaar.

Hierop is veel kritiek van de bonden gekomen, omdat
organisatie en opleidingen niet los van elkaar gezien
kunnen worden. Na uitvoerige diskussie werd door
CRM dan ook een koppeling tussen beide regelingen
aangebracht. Via de NSF is door de betrokken bonden,
diverse malen schriftelijk gereageerd op de voorstellen
van de Minister van CRM.
De gÍootste bezwaren m.b.t. de konsept-regelingen
richten zich tegen de gedetailleerdheid die zowel bij de
bonden ais bij CRM tot extÍa administratie zal leiden en
de beleidskontrole die de Minister van CRM op de



bonden willen kunnen uitoefenen. De sportieve rekreatie
is nog steeds e€n onderwerp van gesprek bí CRM. Ook
van onze zijde worden hierover kontakten g€legd met
CRM; helaas zijn nog geen konkrete resultaten beÍeikt.
De organisatie en de bez€tting van de bondsbureaux
worden door CRM dooÍgelicht. Als gevolg van het
gevoerde subsidie-beleid zijn verschillende bondsbu-
reaux onderbezet. Een organisatie-bureau heeft van

CRM de opdracht gekregen te onderzoeken waaruit de
bezetting van een bondsbureau behoort te bestaan.
CRM zal hierop. voor zover subsidie beschikbaar is, de
"subsidabele formatie" vaststellen. Vooruitlopend hier-
op ztn in de begroting voor 1978 aan de Algemene
Vergadering voorstellen gedaan voor de bezetting van
het bondsbureau.

Nederlandse Sport Federatie

De kontakt€n met de NSF worden steeds intersiever,
mede door het lidmaatschap van het bestuur van de NSF
van onze voorzitter J. Berteling. De direkteuren'overleg
(hooÍden van bondsbureaux) vindt regelmatig plaats.
Een belangrijk ondeÍwerp in deze vergaderingen was de
konseplsubsidie regeling voor opleidingen en organisa
tie van CRM.
De NSF organiseerde voor het eerst in de geschiedenis
een kursus'Sport en Management". Deze eerstekuÍsus
werd alleen gevolgd door direkteuren (hoofden van
bondsbureaux). Aan deze kursus werd deelgenomen
door 16 kursisten, waaronder onze direkteur. Het ligl in
de bedoeling van NSF ook dergelÍke, aangepaste,
kursussen te organiseÍen voor bestuursleden van bon-
den, afdelingshoofden van bondsbureaux, enz. NSF stelt
zich voor in de (verre) toekomst tot een sooÍt "SpoÍt
Akademie" te komen, waar opleidingen gevolgd kunnen
worden door proÍessionele krachten in dienst van de
sport. De aÍdeling Maatschappelijke Begeleiding Top.
sport vervult een steeds belangríkere rol. Deze aídeling
maakt het voor speleÍs en speelsters mogelijk om zonder
financiële zorgen aan evenementen deel te nemen. Ook

na beëindiging van een sport'karrière kunnen Topspor'
ters bij deze aídeling terecht om Maatschappelijk proble-
men te bespreken.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NSF dd.
9 iuni 1977 nam de heeÍ Feith aíscheid als voorzitter van
de NSF. Hij werd opgevolgd door Jhr. Quarles van
Ufford.

Op 26 april en 17 mei werden door CRM en NSF
diskussie dagen georganiseerd met als onderwerp "Top'
sport". Over dit onderwerp werd gediskussieerd tussen
een delegatie van CRM en den delegatie van de NSF.
Voorzitter J. Berteling maakte deel uit van de NSF-
delegahe. Deze Topsport-diskussie kan worden be'
schouwd als een eerste vorm van het zgn. Nationaal
Sport Overleg (NSO), dat de Minister van CRM wil
kreëren. Ook dit NSO zal moeten gaan bestaan uit
delegaties van CRM en NSF.
De diskussies zullen in sub-groepen van het NSO
worden voorbereid. Het Bondsbestuur staàt positieÍ
tegenover deze ontwikkeling in de richting van een
gestruktureerd overleg tussen overheid en spoÍt.

t
Nederlands Olympisch Comité

Naast de gebruikelijke Algemene Ledenvergaderingen
van het NOC werd dit jaar door het NOC een
vergadering belegd met de voorzitters van alle Olym-
pische Bonden, een zgn. presidenten-overleg.

Tijdens deze vergadering werden o.a. de amateur-
bepalingen aan de orde gesteld. Onze voorzitter J.
Berteling was de enige die te kennen heeft gegeven
behoefte te hebben aan modernisering van de verouder.
de opvattingen over d€ amateur-status, hetgeen in die
vergadering veel reakties veroorzaakte.

Er is voortdurend overleg geweest met het bestuur van
het NOC omtrent de subsidre toewijzing voor onze
nationale teams. Op het geplande programma voor onze
nationale teams moest weer besnoeid worden omdat
geen extra-subsidies verleend konden worden.
De voorbereiding van het Nationaal Herenteam voor de
Challenge Round kon mede daardoor niet optimaal
genoemd worden.
De uit de Lotto/Toto beschikbare middelen zijn nog
steeds niet toereikend om aan de wensen van de sport'
bonden t€ kunnen voldoen.

Propaganda

De kommissie BasketballOntrvikkelins is ditseizoen nog
niet van de grond gekomen. Daardoor is propaganda,
vooral in de "witte" basketball gebieden beperkt geble-

ven, Niettemin zijn in de "witte" gebieden door akties van
distÍiktsbestur€n nieuwe verenigingen opgericht.
Door het BondsbestuuÍ werd op verzoek van nieuwe



verenigingen in enkele gevallen financiële steun ver-
leend, uit het budget voor basketball ontwikkeling.
Er zijn plannen in voorbereiding om op het terrein van de

propaganda meeÍ aktiviteit€n te ontplooien, o.a. b€-
schikbaar stellen van films, organiseren van demonstra-
tiewedstrtden in onontgonnen basketball gebieden.

f

Het hoogtepunt van het Rolstoelbasketbail was in het
aígelopen seizoen ongetwijfeld de organisatie van het
Europees kampioenschap Rolstoelbasketball te Raalte.
De zeer goede organisatie maakte dit kampioenschap
tot een waar festijn- Mede dank zij de medewerking van
het Gemeentebestuur van Raalte verliep dit kampioen-
schap uitstekend.
Nederland eindigde als tw€ed€, Israël werd Europees
kampioen.
Het oveÍleg tussen het bestuur van de NBB en de NIS
omtrent de integratie van rolstoelbasketball werd door
het aÍtreden van de voorzitter van de NlS, de heer W.

Ruth zesr vertraagd.
Na aanvaarding van het voorzitterschap van de NIS door
de heer J. Bolk, werden de besprekingen opnieuw
geop€nd, hetgeen resulteerde in een nota tot instelling
van eeo Rolstoel Basketball Liga.
Deze nota werd tijdens de Algemene Jaarwrgadering
dd. 14 mei 1977 aanvaard. Dezelfde nota werd voorge-
legd aan de Algemene Ledenvergadering van de NIS dd.
4 juni 1977 . Qok deze vergadering ging akkoord met het
voorsret.
Het bestuur van de Rolstoelbasketball Liga zalbinnende
NIS de Rolstoelbasketball Kommissie vormen.

f

Jeugdbasketball
Dit seizoen is gestart met de organisatie van landskam-
pioenschappen voor de verschillende kategorieèn jeugd,
t.w. welpen, aspiranten en kadetten. De jeugd van de
lagere scholen is met medewerking van enkele distrik-
ten ook bij basketball betrokken. De finales van de scho-
lierenkampioenschappen werden gespeeld in Soest.
Om tot een goede opzet van de ieugdkompetitie le
komen is de hulp van de rayons c.q. distrikten dringend
noodzakeliik.
Toch hebben de jeugdkampioenschappen bÍ velen
vragen opgeroepen over de zin van kampioenschappen

Rolstoelbasketball

voor deze kategorieën spelers.

In het komende najaar zal een Bondsraad voor de jeugd
gehouden worden waar o.a. deze problematiek bespro'
ken zal worden.
ln het voorjaar 1978 is door de FIBA een vergadering
vastgesteld waar in het bijzonder de problematiek jeugd-
basketball besproken zal worden. Hoofdthema van deze
wrgadering is opvang van welpen basketballers. Hieruit
blíkt dat ook internationaal gezien meer aandacht aan
de jeugd gegeven zal gaan worden.

Kontakten met publiciteits media

Basketball blÍft in de publiciteit. De schrijvende pers en
radio schenken nog steeds veel aandacht aan hei
Basketball gebeuren. De aandacht van de televisie is
helaas minder geworden. De oorzaak daarvan ligt waar-
schijnlijk in de heÍoriëntatie t.a.v. sponsoring bij de
televisie.
En niet alleen herenbasketball kreeg publiciteit, dank zij
de spanning in het veÍloop van de Dames Eredivisie,
kwam ook deze aídeling in de schijnwerpers te staan.

Bondsbestuursleden en leden van het bestuur van de
Topsport Liga werden meerdere malen geintervieuwd-
Toch zijn de kontakten met de nieuws-media nog niet
optimaal, ook al vanwege het f€it dat de zaken waardoor
basketball in het nieuws kwam, niet altijd even positieí
waren. Het bondsbestuur streeft er naaÍ een speciale
funktionaris te belasten met de "public relations" en
daardoor de media beter en sneller te inÍormeren over
het wel en wee van de Nederlandse Basketball Bond.

SportÍonds Leo van der Kar

Door het Sportíonds werden 2 jeugdige speelsters die
deel uitmaken van onze damesselektie in de gelegenheid
gesteld een tÍainings-stage in het buitenland te volgen.

Mecky Steenmetz (RotteÍdam Zuid) en Mirlam Delmee
(Fortuna Flash) konden, dankzij de medewerking van de
Poolse Bond deelnemen aan een clinic in ZakoDane.
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Jammer dat Mirjam, door ziekte, na enkele dagen naar
huis moest terugkeren. Onder leiding van de coach van
het Nationale Poolse damesteam heeÍt Mecky Steen'
metz een uitst€kende stag€ kunnen volgen.
Het rappoÍt dat Mecky uitbracht aan het Sprortfonds Leo
van der Kar is ook gezonden aan het bondsbestuur en
hei bestuur van de Topsport Liga.
Als tegenprestatie zijn door het bondsbestuur op
v€rzoek van de Poolse bond, hvee Poolse train€rs
uitgenodigd om gedurende 10 dagen kennis te maken

Nationale

Na Hamilton kwam slechts een korte periode van rust
voor het Nationaal Herenteam. In december werd onder
leiding van bondscoach J.M. Janbroers een begin
gemaakt met de voorbereiding voor het Europees
Kampioenschap 1977 in Br"lgië.
De selektie werd samengesteld uit een aantal jonge
spelers en een kem van "oud-gedienden".
In lsraël werden begin januari 7977 enkele oefenwed-
strijden gespeeld, waar vooral de prestaties van de
'longe garde" opvielen.
Met wisselend sukses werd deelgenomen aan toer"
nooien te Bremerhaven en Luik, terwijlin Nederland drie
wedstrijden werden gespeeld tegen het FÍanseNationale
Team. In den lande waren de veÍwachtingen voor het
kwalifikatietoernooi voor de E.K. niet hoog gespannen.
In Zweden en Finland werd het tegendeel bewezen. Een
zeeÍ gemotiveerd team versloeg gedurende de "Challen-
ge Round" op één na (Frankrijk)al zijn tegenstanders en
eindigde als eeÍste, waardoor deelname aan het Euro-
pees kampioenschap verzekerd was.
Nederland werd ingedeeld in de poule Oostende, de
finale ronden zullen worden gespeeld in Luik.
Voor de dames waren er dit seizoen geen bïzondere
evenementen. Om de kontinuteit van het team te waar-
borgen werd onder leiding van bondscoach R. Hoek
reg€lmatig getraind. In december werd deelgenomen aan
€en internationaal toernooi in Roemeniê. In het voorjaar
w€rd een d etal wedstrijden gespeeld tegen het sterke
Poolse Nationale team. Gekonkludeerd mag worden dat
h€t spelpeilvan onze, uit veeljonge speelsters bestaande
s€lektie een opgaande lijn vertoont.
Eind juni werd deelgenomen aan een zeslandentoernooi
te Zakopane (Polen). Het blijkt dat kontinuteit in de
trainingen zeeÍ belangrijk is. Voorheen werd, alleen in

met het dames basketball in Nederland. Hun grootste
interesse ging uit naar de organisatie en training in de
verenlglngen.
De beide trainers konden tevens nog enkele trainingen
van ons Heren team volgen. Voor 1977 werd het
bondsbestuur weer in de gelegenheid gesteld kandidaten
te stellen vooÍ h€t volgen van een trainings,stag€.
Deze keer werd Bert Kragtwijk (Delta Lloyd) uitver-
koren. Bert gaat in juli 1977 een "clinic" volgen in de
Verenigde Staten.

teams
een jaar dat er een Europees Kampioenschap werd ge-
houden, aandacht besteed aan de trainingen.
Verwacht mag worden dat door een betere opbouw de
resulraten niet zullen uitblijven.
De meisies junioren, onder leiding van bondscoachD. de
Liefde, moesten dit seizoen deelnemen aan het kwalifika-
tieto€rnooi voor het Europees kampioenschap.
In de voorbereidingsperiode werden wedstrijden ge-
speeld tegen West Duitsland en werd in december deel
g€nomen aan het vierlanden toeÍnooi in Belgié. Begin
januariwerden twee wedstrijden gespeeld inPolen. Door
zeer slechte weersomstandigheden arriveeÍd€ ons team
twe€ dagen te laat in Polen waardoor de geplande
wedstrijd tegen Tsjecho-Slowakije geen doorgang kon
vinden.

De meisjeskadetten namen in augustus suksesvol deel
aan het Europees Kampioenschap in Polen. Het team
eindigde als 6e van de in totaal 18 deelnemende landen.
Ter voorbereiding op dit Europees Kampioenschap
werd van 2 tot 4 augustus een stage gehouden met het
Poolse team op h€t sportcentrum Papendal.
De jongenskadetten hebben zich dit seizoen intensief
voorbereid op h€t Europees Kampioenschap. Er werd
deelgenomen aan het vierlanden toeÍnooi in Luxemburg
eind oktober. Eind december werden wedstrijden ge,
speeld in Schotland en Engeland tegen de r€sp€ktieve-
lijke nationale teams. Begin januari moest deelgenomen
worden aan het kwalifikatie toernooi voor het Europees
Kampioenschap te West Berlijn.
Voor spelers en de bondscoach L. Lubeek werd dit een
grote teleurstelling. Door een verschil van 0,03 punt met
West Duitsland werd ons team uitgeschakeld voor
deelname aan het Europees Kampioenschap,

FIBA
De kontakten met de FIBA worden st€eds intensiever.
Qnze vcwrzilter J . Berteling werd benoemd tot lid van de
wouwen kommissie en vic€-voorzitter van de Topsport
Liga, l. Rotteveel maakt deel uit van de Financiële

kommissie.
Een plotseling besluit van de FIBA m.b.t. de nationali-
teit van de spelers bracht veel pennen in beroering. ln het
bijzonder van onze voorzitler, die zich ook tijdens de



Algemene Vergadering van de FIBA heftig heeft verzet
tegen het besluit, waardoor het bestuur van de FIBA het
noodzakelijk vond een kommissie te benoemen, die de
reglementen m,b.t. de dubbele nationaliteit van spelers
nader zal uitwerken. Tijdens de algemene vergadering,

die van 15 t/m 19 ju;i in Stresa (ltalië) werd gehouden,
werd onze bondscoach J.M. Janbroers kandidaat
gesteld voor de Medische kommissÈ van de FIBA. Deze
medische kommissie is tijdens de vergadering voor het
eerst samengesteld.

Ledenstand

De grens van 30.000leden is gepasseerd. Per 30juni 1977
waren 30.032 leden geregistreerd. Eengroeiten opzichte
van 1975/76 van 12,4%. In alle distrikten was een aanwas
van leden. Distrikt Limburg groeide procentueel het
sterkste, nl. 32,3%. Distrikt Friesland bleef helaas ver
achter en steeg sl€chts met 1,8%. Distrikt Amsterdam is
weer in de Íunning met een groeipercentage van 10%,
vorig seizoen nihil.

Verenigingsgrootte

Het aantal aangesloten verenigingen is in het seizoen
1976/77 met 30 verenigingen toegenomen tot 412 (382).
Het gemiddelde aantal leden per vereniging bedroeg 72,9
(69,9). De verenigingen in het distrikt Haarlem zijn het
grootst, gemiddeld 107 leden per vereniging (101,3).
Boven het gemiddelde liggen €veneens:

f,

Distrikt Den Haag
Distrikt Amsterdam
Distrikt Rotterdam
Distrikt Utrecht

Beneden het gemiddelde liggen:
Distrikt Noord.Holland Noord
Distrikt Oost-Brabant
Distrikt Twente
Distrikt Zeeland
Distrikt Groningen
Distrikt lJsselstreek
Distrikt Friesland
Distrikt Gelderland
Distrikt Limburg

87,8 (83,7)
86,4 (79,8',)
e|,6 (89,4)
78,1 179,1)

70,8 (7r,71
70,3 (60,0)
63,7 (61,9)
62,6 (52,9\
55,9 (55,3)
55,4 (563)
53,8 (52,9)
51,4 (49,2)
47,0 (42,61 f



Ledensfand per 30 juni 1977

niet sp. senroren lumoren welpen totaal aantal
verenigingen

AmsteÍdam ( 140) 2299 (2234) 1864 (1570) (523) 4921 (4467) (56)

Friesland (r3) 392 (346) 401 (417', (18) 808 (7 1 (1s)

Gelderland (30) 855 (786) 505 (463) ( - l 1388 (1279't (26)

's'Gravenhage (54) 1142 (1066) 1330 (r275',1 (285) 2988 (2680) (321

Groningen (45) 768 (685) 913 (818) ( - , 1732 (1548) (28)

Haarlem (61) 1158 (987) 1253 (n49) 2822 (2532) (25)

Limburg (31) 367 (287\ 445 (321J w (639) 18 (15)

Noord'Holland Noord 124\ 561 (506) (?o /20t \ 216 (153) 1346 (1075) ( 15)

Oost Brabant (62) 1469 (1306) 2033 (1530) (102) 3739 (3000) (50)

Rotterdam (6e) r29Íl (1103) 1829 (1687) (361) 3597 (3220\ (36)

(3e) 713 (699) 797 (730) (266) 1785 (1734) (28\

Utrecht (46) 961 (901) 1213 (114ó) (r22t 2345 12215) (28)

IJsselstreek (24\ 361 (346) 392 (362) 776 (732) (13)I4

(15)(  17)T7 337 (357) 426 (356) 159 (63) 939 (793)

Algemene leden (8)(8)

Totalen (663) 72687 (11609) 13940 (72216) 2689 (22281 30032 (26716) 4r2 (382)



Groei percentage per distrikt

?6/77 75/76 7 4/75

AmsteÍdam 10,0

Friesland 10,3

Gelderland

's'Gravenhage 17,4

Groningen 11,9

HaaÍlem

Haarlem

Limburg 32,3 20,0

Noord-Holland Noord 25,2 15,6

Oost'Brabant 24,6 20,6 22,3

RotteÍdam

t q0,1

1 0  71,8

1 1 , 1l q q8,5

14,111,5

28,614,7

10,01 q11,5

f10,011,5

27,0

1,4

11,7 12,9 23,0

Twente l C  O2,9

16,215,55,8

IJsselstreek 15,62,06,0

8,5á t R18,4

Verhouding tussen senior en junior leden

s€nroren procenl runroren procent

1966/67
1967 /68
\9ffi/69
1969/70
1970/?r
7971/72
1972/73
r973/74
r974/75
19',15/76
1976/77

4962
5560
6228
6398
7r37
8767

10186
10785
11426
12272
13()3

2892
3075
3',709
4234
5086
6909
7s94

10285
12378
t4444
l6a

63

63
60
58
5ó
55
51
48
46

37
36
37
40
42
tl4 (incl. 768 welpen 5%)
45 (incl.797 welpen 4%\
49 (incl. 853 welpen 4%)
52 (incl. 1288 welpen 5í%)
54 (incl. 2228 welxn 8.3%)
55 (incl. 2689 welpen 9%)



De twintig grootste verenigingen van de laatste vijf jaren

1972/73

AMVíAmsterdam
Fiat Stars
Amstelveen
Racing Agon
Wilskracht
Akrides
DSS/Epibratos
Landlust
The Wolves 8,4,V
Jumpers
Jugglers
A.H.S.
H.O.C.
Ceres
Friso/R
Born Stars
Ola Stars
Uitsmi.lters
The White Stars
Zaandam

7973/74

269 AMV/Amsterdam
2tE Akrides
2tl3 Racing Agon
240 Kinzo
222 Wilskracht
221 Delta Lloyd.
195 Gerard de Lange
189 The Wolves B/W
174 Frisol/R
173 Uitsmijt€rs
165 Zaandam
162 OIa Stars
1.62 B.S. Leiden
151 Transol,/RZ
151 H.O.C.
149 AMV/de Dunckers
148 SV Hoofddorp
148 ldempumpers
148 DSS/Epibratos
146 Zodiac

197 4/7s

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

186
779
176
175
172
171
170
168

294
269
243
235
229
225
273
2@
197
190
190
188

257
251
232
224
ztr
210
208
197
196
794
189
181
165
163
158
155
155
154
1.52

Totaal 3704 Totaal

242
24I
230
230
218
217
2@
2M
194

Black Eagles (Coppens Eagles) 190

1975/76

Akrides
Red Stars
Kinzo
AMV/Amsterdam
Deha Lloyd
u,4.5.
Sporting S.D.O.
The Wolves
Vastgoed Stri.ien (BOB)
S.V. Hoogvliêt
pe Dunckers
UitsmÍters
Racing Agon
Piazza Stars

Totaal

1976/77

Kinzo (BV Amstelveen)
Boetiek Waterloo (The Wolves) 268
Coppens Eagles (Black Eagles) 264
D.A.S.
s.D.o.
Akrides
AMV/Amsterdam
Delta Lloyd (Landlust)
Racing Amsterdam (Agon)
Noordkop
Vastsoed Strijen (BOB)
S.V. Hoogvliet
The Green Eagles
The Lions
B.V. Lisse
Jolly Jumpers
Piazza Stars (Goba)
Rush
J.R.C. Boxtel
UitsmijteÍs

260
257

28
263
258
257
250

276
212
208
799
79

252
247
240
233

Gerard de Lange
Noordkop
Early Bird
B.V. Lisse
Lions

Totaal

187
184
180
178
174

198
191
189
176
17s
169

Totaal



Interland- en oefenwedstrijden Nationale teams

Nederlands Damesteam

Internationaal toemooi van 19 t/m 21 december 1976 te
Clui. Roemeniê.

Nederland - Roemenië B 86 - 87
Nederland ' Roemenië A 105 -79
Hongarije ' Nederland 61 - 56
Nederland - Roemeniê B 95-57
Roemenië A - Nederland 6 -52

Speelsters: L. Groothuis (Jolly Jumpers); C. de
Liefde (Vastgoed Strijen); E. Bosch,
G. de Ridder, L Maarschalkerweerd,
M. Steenmetz (Disco Danser RZ); R.
v.d. Meys, J. Geurts (Wilskracht
SNL); L. van Reemst, K. Bos (Delta
Lloyd); A. Blangé (Voorburg).

Drie wedstriid€n tegen Poolse Nat. Dames Team op 23,
24 en 25 april \977.

14

Rotterdam: Nederland ' Polen
Steenwijk: Nederland - Polen
Tubbergen: Nederland - Polen

Speelsters:

7 8 - 7 1
7 0 . 7 9
6 r . 7 4

M. Steenmetz, G. de Ridder, E.
Bosch (Disco Danser RZ); L. van
Reemst, F. Brakel, K. Bos (Delta
Lloyd); C. de LieÍde (Vastgoed StÍij-

en); R. v.d. Meys, J. Geurts (Wils'
kracht SNL); L. Groothuis (Jolly
Jumpers).

In Rotterdam speelde C. de Lietde haar lfilste
Interland wedstrijd.

Zeslandentoernooi van 24 ll m 30 juni 197 7, Zakopano, te
Polen.

Nederland - Italië 58-53
Nederland - Polen B 86-54
Nederland - Cuba 51 -90
Nederfand - Polen A 69-82
Nederfand - Oost Duitsland 71 - 4L

Nederland eindigde op de derde plaats.

Speelsters: C. de Liefde (Vastgoed St!Íen); M.
Steenmetz, G. de Ridder, l. Maar-
schalkerweerd, E. Bosch (Disco Dan-
ser RZ); L. van Reemst, K. Bosch
(Delta Lloyd);J. Geurts, R. v.d. Meys
(Wilskracht SNL); A. Blangé (Voor-
ourgr.

I. MaarschalkerrleeÍd speelde tijdens dit toemooi haaÍ
50ste Interland wedstrijd.
Trainer/coach: R. Hoek.

f

Door weersomstandigheden op weg naar Polen (men
bleeí tíd€ns tussenlanding le Zweden steken), was het
niet mogeliik op ttd in Polen aanwezig te zijn, waardoor

de wedstrijd tegen Tsjecho-Slowakije niet doorging.

Speelsters: I. Verhoeven, L v.d. Veen (AMVJ); J.
Schut (White Stars); T. de Groot
(Racing Amsterdamh M. Bosman, M.
van Gennip (Mercasofleiden); l. Bie-
ze, M. Kropman (Fortuna); M. Ste-
vens (JRC Boxtel); A. Blangé (Voor-
burg); A. Thelissen (Fortuna);R. v.d.
Berg (JRC Boxtel).

Stage met West Duitsland op 2 en 3 april 1977.

Den Bosch: Nederland - West Duitsland 61 - 54
Le€rdam: Nederland - West Duitsland 6 - 49

Speelsters: M. Delmee, l. Bieze, M. Kropman, A.
Thelissen (Fortuna); E. Bosch (Dsco
Danser RZ); E. Posthumus, I. v.d.
Veen, Y. Verhoeven (AMVJ A'dam);
A. Blangé (Voorburg); M. Bosman,
M. v. Gennip (Mercasol,/Leiden); M.
Tol (White Stars); T. de Groot (Ra'
cing Amsterdam).

f

Nederland - Polen A
Nederland - Polen B

7 9 - 9 7
7 3 - 5 3

Meisjes Junioren

VieÍlandentoernooi van 28 t/m 30 december 1976, St.
Servais (Belgiè).

Nederland - Belgiè 49 - 54
Frankrijk - Nederland 62 - fr
West Duitsland ' Nederland 73 - 57

Speelsters: T. de Waard, E. Bosch (Disco Danser
RZ); J. Schut (White Stars); M.
Bosman, M. v, Gennip (Mercaso/
Leiden); L Bieze, M. Kropman(Fortu'
na); M. Stevens (JRC Boxtel); L. v.d.
Veen (AMVJ); A. Blangé (Voorburg).

Vierfandentoernooi van 2 l/m 6 januari 1977 in Byd-
goszcz té Polen-
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Kwalifikatietoernooi Europees Kampioenschap van 8
t/m 10 april 1977 te Lapeenranto (Finland).

(Fortuna,/Flash); E. Bosch (Disco
Danser RZ); E. Posthumus, J. v.d.
Veen, I. Verhoeven (AMVJ Amster
dam); A. Blangé (BV Voorburg); M.
Bosman, H. v. Gennip (Mercaso/Lei-
oenl.

Trainer/coach: D. de LiefdeSpeelsters: M. Delmee, J. Bieze, M. Kropman

Nederland - België
Joegoslaviê - Nederland
Finland - Nederland

Luxemburg - Nederland
West Duitsland - Nederland
Nederland - België

73 ,51
s0 -5Ó
7 3 - 6 7

8 8 , 8 4
5 6 - 5 9
6 8 , 8 8

Nederiand . Zwitserland 93 ' 33
Spanje ' Nederland 59 - 72
Hongarije ' Nederland & - 4f
Bulgarije - Nederland 62 - 45
Rusland - Nederland 724 - 39
Polen - Nederland 62 - 56
Nederland . Tsjecho-Slowakije 39 - 83

Speelsters:

Het Nederlands team eindigde op de 6e plaats.

Trainer/coach: Mw- B. v.d. Groep.

M. Delmee, I. Bieze, A. Thelissen
(Fortuna); E. Posthumus,l. v.d. Veen
(AMVJ Amsterdam); A. Blangé
(Voorburg); T. de Groot (Racing
Amsterdam); T. de Waard (Disco
Danser RZ); B. Steenmetz (SOVB);
J. Geerdink (Jolly Jumpers); M. Bos-
man, A. Kitselaar (Mercaso/Leiden).

?

Vierlandentoernooi van 29 oktobert/m l november 7976
te Luxemburg.

Jongens Kadetten

5 3 . 7 7
4 1  . 8 0

Sneltings (Zoebas); E. Snijders (Fri-
sol,/R); J. Stuyvenbers (JRC Boxtel);
O. van Timmeren (Groningen); L.
Devilee (Luba); T. Veldhuizen (Arke
Reizen).

Kwalifikatietoernooi voor het Europees Kampioenschap
van 4 t/m 8 januari 1977 te West Berlijn.

Nederland - Israêl 64 - 69
Nederland - Luxemburg 82 - 70
Nederland - W.Duitsland 50 - 49
Nederland - Wales 131 ' 37

Het Nederlandse Team kwam (het eindigde als derde),
na bepaling van het doelsaldo0,03 punt te kort om zich te
plaatsen voor de eindronde.

Speiers: J. Cornelissen (Mercaso/Leiden); J.
Esveldt (Disco Danser RZ); T. Kallen-
berg (Luba); H. Keppy (Racing Am.
sterdam); K. Macknack (Buitoni); E.
Snelting (Zoebas); E. Snijders (Fri'
so/R); J. Stuyvenberg (JRC Boxtel);
O. van Timmeren (BV Groningen); L.
Devilee (Luba).

Trainer/coach: L. Lubeek.

Nederland eindigde op de derde plaats.

Spelers: E. Ronnenbergh, H. Keppy (Racing
A'dam); K. Macknack (Buitoni); P.
Cortez (Tetra Devils); T. Kallenberg
(Luba); E. Snijders (Frisol,/R); O. van
Timmeren (BV Groningen); E. Snel-
ting (Zoebas); J. Comelissen (Merca-
soTleiden); J. Esveldt (Disco Danser
RZ).

Trip naar Groot Brittanië van 28 december t/m 31
december 1976.

Birmingham: Engeland - Nederland
Edingburgh: Schotland - Nederland

J. Cornelissen (Mercaso/Leiden); J.
Esveldt (Disco Danser RZ);T. Kallen-
berg (Luba); H. Keppy (Racing Am-
sterdam); K. Macknack (Buitoni); E.

Meisjes Kadetten
Trainingstage met meisjes kad€ttenteam van Polen van
2 Vm 4 augustus 1976 te Papendal.

Nederland . Polen 48 - 67
Nederland . Polen 32 -78
Nederland - Polen 39 - 75

Speelsters: A.Blangé(Voorburg);M.Bosman,T.
de Groot (Racing Amsterdam); I. v,d.
Veen, E. Posthumus, M. Oderwald
(AMVJ Amsterdam); A. Thelissen, I.
Bieze (Fortuna); A. Kitselaar (Merca-
soVLeiden); J. Blankenvoort (Jolly
Jumpers); I. Geerdink (Jolly Jum-
pers); T. v.d. Waard (Disco Danser
RZ).

Europees kampioenschap van 14 t/m 22 augustus 1976
te Stettin in Polen.

Spelers:
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Nederlands Herenteam
Wedstrijden tegen Israël op 4 en 5 januari 1977 te Tel
Aviv en Haiía.

Israèl - Nederland 94 - 84
Israël - Nederland %-82

Spelers: G. van Buren (Disco Danser RZ); P.
Bloemsma (Sperry Rernington); C.
v.d. Lagemaat (BC Markt); A. van
Helfteren (Pioneer Punch); C. Lim'
men, H. Harrewijn (Buitoni); R. Zeil-
stra, R. Zwi€rs (Nat. Ned. Donar); R.
Harrewijn (Arke Reizen).

Toernooi te Bremerhaven van 2I t/n 23 aprll 1977 .

Het Nederlands Team eindigde als tweede.

Spelers: P. Bloemsma (Sperry Remington); D.
Cramer, H. Kip (Kinzo); B. v. Doorn,
E. Hagens, C. v.d. Lagemaat (BC
Markt); H. Harrewijn, C. .Limmen
(Buitoni); R. Harrewi.in(ArkeReizen);.
A. van HelÍteren (Pioneer Punch); R.
Zeilstra, R. Zwiers (Nat. Ned. Donar).

Vierlandentoernooi te Luik (België), op 29130 april en 1
mei, 1977 .

Nederland - Frankrijk 90 - 84
België - Nederland 92 .74
West Duitsland ' Nederland 85 - 71

Spelers: K, Akerboom, J. Dekker, Th. Krop,
man (Sperry Remington); D. Cramer,
H. Kip, R. KruidhoÍ (Kinzo); C. v.d.
Lagemaat, E. Hagens (BC Markt/
Utrecht); A. v. HelÍteren (Pioneer
Punch); B. Kragtwijk (Delta Lloyd); R.
Zeilstra, R. Zwiers (Nat. Ned. Donar).

Wedstrijden tegen het Franse Nat. Team op 8,9 en 10
mei, 1977.

Den Helder: Nederland ' Frankriik
Amsterdam: Nederland - Frankrijk
Venray: Nederland - Frankrijk

4 nov. Maes Pils - Kinzo
18 nov. Kinzo - UBSC
25 nov. ASPO - Kinzo
(Buitoni)

Europa Cup Il

20 okt. Buitoni . Juventud (Spanje)
27 okt- Juv€ntud - Buitoni

Finland: Nederland - Oostenrijk
Nederland - Finland
Nederland - Frankrijk

EindStand: 1. Nederland, 2. Frankrijk, 3. oosten,
riik. 4. Finland.

Bovengenoemde vier landen hebben zich g€plaatst voor
de eindronde te Luik en Oostende van 15 t/m 24
septembeí 1977 .

Spelers: K. Akerboom, J. Dekker, Th. Krop-
man (Sperry Remington); D. Cramer,
A. Faber, H. Kip (Kinzo); E. Hagens,
C. v.d. Lagemaat (BC MarkV
Utrecht); H. Harrewijn (Buitoni); A.
van HelÍteren (Pioneer Punch); B.
Kragtwijk (Delta Lloyd); R. Zwiers
(Nat. Ned. Donar).
(Th. Kropman heeft de laatste wed-
strijd tegen Frankrijk niet meege-
speeld).

Trainer/coach: J.M. Janbroers.

8 2 . 8 5
100 . 98
78.  f f i

Spelers: K. Akerboom, J. Dekker, Th. Krop-
man (Sperry Remington);D. Cramer,
A. Faber, H. Kip (Kinzo); E. Hag€ns,
C. v.d. Lagemaat (BC Markt/
Utrecht); H. Harrewijn (Buitoni); A.
van Helfteren (Pioneer Punch); B.
Kragtwijk (Delta Lloyd); R. Zwiers
(Nat. Ned. Donar)

Kwalificatie wedstrijden voor Europees Kampioenschap
van 14 t/m 18 mei 1977 in Zweden en van 20 t/ m 22 mei
lvl / m rlntànd-

ZWedenl Nederland - Zweden 69 . 6
Nederland - West Duitsland 94 - 68
Nederland - Polen 93 - 87
Nederland - Schotland 108 - 72
Nederland - Hongarije 69 .67

f"
Nederland - Oostenrijk
Nederland - Zweden
Nederland - België

14 okt. Kinzo ' Maes Pils (België)
2l okt. UBSC (Oostenrijk) - Kinzo
28 okt. Kinzo - ASPO (Frankrrjk)

8 5 - 6 6
7 6 . 7 1
6 7  - 7 r

7 4 - 7 1
6 1  . 5 7
6 7 . 7 2

f,

62 -
r02 .
88 .

83
85

80- 64
9 1  . 9 0

121 . 100

&  - 7 4
115 . 87

Europa Cup wedstrijden
Uitsiagen van d€ wedstrtden, waaraan Nederlandse
teams de€lnamen.

(Kinzo)

Europa Cup I



Jaarverslag kommissie van beroep

De Kommissie uan Beroep heeft in de verslag periode 22
zaken ter behandeling voorgelegd gekregen; zes minder
dan in het voorígaande seizoen.
In elf gevallen betrof het beroepszaken tegen €en
beslissing van de Tucht- en Geschillen Kommissie. In
twee van deze beroepszaken moest een beslissing
achterwege bli.iven aangezien niet voldaan was aan de
verplichting een waarborgsom te stoÍten.
Daamaast werd negen keer bezwaar aangetekend tegen
een beslissing van een bondsinstantie. In vijf gevallen
daarvan betroÍ de klacht het bondsbestuur.
Tenslotte behandelde de Kommissie één geschil tuss€n

Onze kommissie kreeg het aígelopen jaar 264 zaken te
behandelen. In 163 zaken wsrd een straf opgelegd en in
4.5 gevallen werd volstaan met een boeking, terwijl 54
stÍafzaken werden geseponeerd. Twee geschilzaken
maken het getal van 264 vol.

Zoals bekend ging het vorE jaar om 238 zaken, zodat eÍ
sprake is van een toename met het vo ge verslagiaar.

Wij hebben de indruk dat deze toename in werkelijkheid
aanmerkelijk goter is, Het is echter zo, dat een aantal
distrikten thans als een zeeí íungeert, waarin een aantal
zaken blijven hangen. Het is duidelijk dat deze onregle-
mentaire situatie ongelukkig is. Het zou juist zijn indien
de Algemene Vergadering over deze gang van zaken

Het seizoen 1967/77 bel]c,oít weer tot het verleden, er
werden in totaal 32 pÍotestzaken en één beroepszaak
door de kommissie behandeld.
Ten opzichte van het vorig seizoen b€tekende dit toch
weer een stijging van 39%.
Van de ingediende protest€n werden er 6 toeEewezei,
12 aÍgewezen,6 werden doorgezonden naar andere
kommissies, 5 werden er niet-ontvankelijk verklaard,
2 war€n niet bestemd voor onze kommissie en I Drotest
werd ingetÍokken. Uit zowel de heren als de dames ere-
divisie, 1e en 2e divisie dames kwam 6% van de protesten
terwijl2l% uit de heren 1e divisie aÍkomstig was en de

Algemeen:
De Kommissie bestond gedurende dit seizoen uit de
volgende leden:
D. Wesselz - voorzitter

Jaarverslag Tucht- en Geschillenkommissie

twee verenigingen en mo€st zij zich in één aan haar
voorgelegd geschil tussen een vereniging en enige leden
daarvan onontvankelijk verklaren.
In genoemde periode kwam de Kommissie in totaal 11
keer bijeen- Op de Algemene Voorjaarsvergadering van
de NBB dd. 14 mei j.l. werd de heer B.P. van Baak
gekozen als sekretaris van de Kommissie, in welke
funktie hij de heer F. de Vries Lentsch opvolgde, die voor
het lidmaatschap van de Kommissie bedankte.

B.P. van Baak, sekretaris

duidelijk haar afkeuring uitsprak.

Nog enkele cijíers:
5 eredivisiezaken t€genover vorig jaar 16,

78 zaken tegen jeugdsp€lers,
17 zaken tegen coaches.

Wanneer wij het aÍgelopen jaar overzien, dan menen wij
dat er door ons vlot en efíiciënt is gewerkt. Verheugend
was de bereidheid van de leden van onze kamers om
indien nodig bU te springen indien een kamer door
absentie onvolledig was.
Het werk van onze administratrice werd hierdoor
belangrijk verlicht.

P.B. Polet, sekr.

kroon werd gespannen met 28% uit de heren 2e divisie.
Ook de reg. jeugd deed met 12% mee.
Het ingediende beroep werd toegewezen.
Zoals het bovenstaande reeds aangeeÍt was dit verslag"
jaar niet afwijkend van het vorige, evenals de samen'
stelling van de kommissie voor dit verslagiaar.

A. R€nout ' voorzitter
M. Buitenhuis - sekretar€sse
H. Snel ' lid
G. Brinkman . plv. lid
C. de Roos - plv. lid

C. de Rooy - begeleider kompetitie en beker
J. Hórchner - vice-voorzitt€r, reglementen
D. Grootveld - speelzalen
H. Looyer - lid

Jaarverslag bondsprotestkommissie

Jaawerslag van de Bonds Wedstrijd Kommissie
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De dagelijkse gang van zaken en de behandeling van
onderwerpen betreÍíende de Topsport Ligaende Dames
kompetitie lag in de vertrouwde handen van B. Barens,
medewerker op ons bondsbureau. Vanaí deze plaats
spreken wij onze dank uit voor de vele aktiviteiten in
deze door hem verricht.

Kompetiti€ 1976-1977

De kompetitie voor dit seizoen voorde Heren-Eredivisie,
die uit 10 ploegen bestond, en de beide Heren Eerste
Divisies, die ieder 14 ploegen bevatten, is og dezelíde
\',ijze owezel als in het seizoen 1975.1976.

Met betrekking tot de speeldata en -plaatsen zijn er
minder moeilijkheden geweest dan in voorgaande jaren,
al was er speciaal voor MercasoVleiden in het distrikt
Den Haag een probleem, aangezien de betreÍÍende 5
Meihal niet of zeer laat beschikbaar gesteld kon worden,
zodat hun thuisprogramma in 1976 reeds op 6 novemb€Í
moest eindigen. VanaÍ deze plaats onze excuses
daarvoor.
In de andere divisies liep alles naar wens.

Er werden door de BWC 3053 wedstrijden vastgesteld
waar\ran 2697 kompetitie-, 41 promotie/degÍadatie,/be-
slissingswedstrtden en 315 bekerwedstrijden. Voor het
volgende seizoen zal e.e.a. aanmerkelijk minder zijn als
gevolg van de herstrukturering.

Hieronder volgende de kampioenen van het seizoen
1976.1977:

Eredivisie Dames: Disco Danser/RZ
Eerste div. Dames: The Blue Stars

2e div. A Dames: Orca's
2e div. B Dames: Attacus
2e div. C Dames: Kometen
2e div. D Dames: S.O.V.B.

Rayon A meisjes: Jolly Jumpers
Rayon B meisjes: J.R.C. Boxtel
Rayon C meisjes: Wilskracht/SNL
Rayon D meisjes: Disco Danser/RZ

Eredivisie Heren

Kinzo
Sp€rÍy Remington
Pioneer/Punch
Nat. Ned. Donar
Disco Danser RZ

Eredivisie Heren: Kinzo
Eerst€ div. A Heren: ASVU
Eerste div. B Heren: Vastgoed Strij€n

2e div. A Heren: Tekon Arriba
2e div. B Heren: Van Toor Fashion
2e div. C Heren: Germaan
2e div. D Heren: Vak Stars

Rayon A jongens: Celeritas
Rayon B jongens: Sperry Remington
Rayon C jongens: Noordkop
Rayon D jongens: Disco Danser/RZ

Bekerwinnaars:

Dames A beker: Disco Danser/RZ
Heren A beker: Vastgo€d StrÍen
Dames B beker: D.A.S.
Heren B beker: Hoofddorp
Meisjes beker: Disco Danser/RZ
Jongens beker: Disco Danser/RZ

Voorbereiding voor het seizoen 1977-1978

Door het deÍinitieÍ instellen van de 5 rayons per ljuli 1977
en de Dames Liga is er voor de BWC naar verhouding
minder werk aan de winkel.
De rayon kompetitie zal nl. worden opgezet door de
betreÍÍende kompetitieleiders en de BWC zalhier slechts
begeleidend optreden.
Op 9 juni j.l. heeft in aanwezigheid van Mevr. H.
Oderwald de eerst€ oriënterende bespreking hierover
plaatsgevonden.
Hierdoor en door de gÍotere inbreng van het bonds-
bureau zal de aktiviteit van de BWC sterk ingekrompen
woÍden.

Sloiopmerking

Wij hopen ook het komende seizoen op uw aller
medewerking te mogen rekenen.

D. Wesselsz, voorzitter

Buitoni
Delta Lloyd
Arke Reizen
BC Markt
Mercaso/Leiden

fr
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Eindstanden seizoen 197 6-1977 (kompetitie)

36 17 19 34
36 13 23 26
36 71 25 22
3 6 8 2 8  1 6
3 6 6 3 0 7 2

3 6 3 3 3 6 6
3 6 2 8 8 5 ó
3 6 2 7 9 5 4
36 19 17 38
36 18 18 36



le divisie A Heren

Vastgoed Strijen
Hertogballers
Celeritas
Boetiek Waterloo
Tor Line/Mosquito's
AchiUes
BV Zaandam
Arrows
Orca's
US
JRC Boxtel'
Enos
Fortuna/Flash
Trefíers

le divisie B Heren

ASVU
Frisol,/R
Cangeroes
PSV
Hoechst/BSW
AMVJ Amsterdam
Akrides
BC Paulus
DED
Argus
Duwestein Winter-
sportffhe Jumpers
AMVJ Rotterdam
Kimbria
Wilskracht SNL

HEREN 2e DWISIE A
Tekon Arriba
BV Groningen
Pokay
Jugglers

Ymir
Olgrnpia
Ceres
Groene Uilen
Jahn ll
Gala Menhir
Sporty
Penta

Beslissingswedstriid Tekon Arri-
ba - BV Groningen 77 - 72
(Tekon Arriba kampioen)

2 8 2 6 2 5 2
2 8 2 3 5 4 6
2 8 2 7 7 4 2
28 16 12 32

2 6 2 4 2 4 3
2 6 2 0 6 4 0
2 6 2 0 6 4 0
2 6  1 8 8 3 6
26 16 10 32
26 15 11 30

2 8 2 0 8 4 0
28 16 12 32
28 12 16 24

28 \1 17 22
2 8 8 2 0  1 6
2 8 6 2 2  1 2
2 8 r 2 7 2

26 t4 12 28
26 11 15 22
26 11 15 22
2 6 9 1 7  1 8
2 6 9 1 7  1 8
2 6 8 1 8  1 6
2 6 5 2 1  1 0
2 6 2 2 4 4

26 24
26 20
26 19
26 17
26 17
26 16
26 15
26 14
26 10
2 6 9

2
6
7
9
9

10
1 1
T2
16
I7

48
40
38
34
34
32
30
28
20
18

Eredivisie Dames

kampioenspoule
Disco Danser RZ
Delta Lloyd
Vastgoed Strien
The White Stars
middenpoule
Wilskracht SNL
Fortuny'Flash
Jolly Jumpers
degradatiepoule
Kinzo
AMVJ Amsterdam
DED
Juventus

le divisie Dames

The BIue Stars
Voorburg
Mercasol
Olympia
Racing Amsterdam
Noordkop
Coppens Eagles
US
Hoofddorp
Red Stars
Jugglers
Wartburgia

22 22 .-" 44
2 2 2 0 2 4 0
2 2  1 6 6 3 2
2 2  1 5 7 3 0
2 2  1 3 9 2 6
22 10 12 20
2 2 9 1 3  1 8
2 2 8 1 4  1 6
2 2 7 1 5  1 4
2 2 6 1 6  1 2
2 2 4 1 8 8
2 2 2 2 0 42 6 8 1 8  1 6

2 6 8 1 8  1 6
2 6 4 2 2 8
2 6  1 2 5 2

?

22 38
22 36
22 34
22 26
22 24
22 24
22 22
22 20
22 14
22 10
2 2 8
2 2 8

22 40
22 36
22 36
22, 32
22 30
n 2 2
n 1 6
u 1 6
22 16
22 t4
2 2 6
2 2 0

24 44
2 4 M
24 38
24 36
24 32
24 24
24 24
24 18
24 14
24 14
24 l0
2 4 8
2 4 6

HEREN 2e DMSIE B
Van Toor Fashion
Sphinx
Coppens Eagles
Wyba
Breda Pioneers
Springfield
Almonte
oBc
Arnh. Eagles
PIuto
Braggarts
Venlo Sport

HEREN 2e DMSIE C
Germaan
Hoofddorp
Add Pack
Sea Devils
Lisse
Ariola
Noordkop
Racing Amsterdam
Zoditac
BV Haarlem
Sjoerd Muizelaar St.
Herly
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HEREN 2e DMSIE D
VAIVLISC 22
Anquilla 22
Juventus 22
Red Stars 22
Luba 22
Ros Forcial 22
BVO Alphen 22
Smit Slikkerveer .22
OSG ,22
Midland 22
St. v.d. Bosch Eagles 22
Lakers 22
Degradatiewedstrijden:

DAMFS 2e DMSIE A
(1 1/2 komp€titie)
Orca's 21
Celeritas 2!
Sporty 21
Groene Uilen 21
Ymir 21
Ceres 21
BV Groningen 21
Lelystad 21

DAMES 2e DMSIE B
Attacus
Sphinx
Arnh. Eagles
Wyba
Condor
BC Paulus
Hoppers
Brunssum Eagles
Orion
Trajanum
PSV

36
34
32
22
20
20
16
t2
72
12

34
34
26
26
22
16
r0
0

Beslissingswedstriid Celeritas-
Orca's 41 - t16
(Orca's kampioen).

20 36
20
20 28
20 24
m 2 4
20 22
20 18
20 14
20 t4
20 10
2 0 2

St. v.d. Bosch E. - OSG 74. -_ 78
Midland-v.d. Bosch E. 93 - 70
OSG - Midland 5 3  - 7 5
(St. v.d. Bosch E. degradeert).

r

DAMES 2e DMSIE C
Kometen
Outsiders
Germaan
Akrides
Bo€ktiek Waterloo
Sea Devils
Sjoerd Muizelaar Stars
Add Pack
HOC
Gratamy'DSS
Early Bird
Windmills

JONGENS RAYON B
Sperry Remington
JRC Boxtel
Hoechst BSW
Kimbria
Van Toor Fashion
BC Paulus
PSV
Springíield
Coppens Eagles
Ut'L

Buoyancy
Fortuna

DAMES 2e DMSIE D
SOVB
DAS
Cangeroes
Duyvestein W/
The Jumpers
Midland
Smit Slikkerveer
Anquilla
Argus
AMV4Rotterdam
o+o
Piazza St.
Aarnoudse B.
Beslissingswedstrijd DAS-SOVB
58 - 60 (SOVB kampioen).

JONGENS RAYON A
Celeritas
Arke Reizen
DCV a
Olympia
Ymir
Jahn II
Ceres
Jolly Jumpers
Celeritudo
Uitsmijterg
Orca's
Nat.Ned. Donar

JONGENS RAYON D
Disco Danser RZ 22
DAS 22
Duyvestein l,V/
The Jumpers 22
BC Markt 22
Luba 22
Leiderdorp 22
Mercaso/Leiden 22
S. v.d. Bosch Eagles 22
Ros Forcial 22
osc u
Cangeroes 22
Aarnoudse 22

22
22
22
22

22
22
u
22
22
n
22,

40
38
32
28
26
22
20
18
14
t 2 '
l0
4

2 2 4
22
22 30
22 28
n 2 8
22 22
22 22
22 22
2 2  . 2 6
22 12
2 2 4
2 2 0

22 40
2 2 4 0
22 34

22 30
22 28
22 26
22 16
22 \4
22 10
22 10
2 2 8
2 2 8

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

42
30
28
26
24
22
20
20
18

10
8

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

38
32
32
30
28
26

16
14
10
l0
2

M
36

34
30
24
22
20
20
T2
10
I

JONGENS RAYON C
Noordkop
Red Stars
AMVJ/Amsterdam
Akrides
Tetra Devils
Racing Amsterdam
Blue Stars
L. Lake Lions
HOC
Zeemacht
Boetiek Waterloo
Anquilla
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METS'ES RAYON A
Jolb Jumpers
AÍnid
Cel€ribs
Kroon'75
Olympn
Ceres
UibmíteÍs
GÍoniqgm
Be Quick
Scylla
Orca's

mg
mp,
m30
20 28
m28
20n
mu
ml0
m8
2 0 6
m4

m4,
m#
m30
m24
20 18
mló
?o ló
mL4
m72
2 0 8
m6

2r 40
27 28
27 28
27 24
2rm
2t 74
278
276

METS.'ES RAYON B
JRC Boxrel
Wyba
Eastuood Tigers
PSV
Fortuna
Coppens Eagles
Octopus
oBc
Springfi€ld
Buoyancy
Erp'70

METS.'ES NAYON C
(f Y2 kompetitie)
Wilskracht SNL
Zetr,nar,ht
.AMVJ/Amsterdam
Blue Stars

Gratarna DSS

18 30
18 30
18 22
l 8 m
l8 14
18 10

wcw 18 0
Beslissingawedsirift | Zcemacht-

Wilskracht SNL 44 - 70
(Wilskracht S|.IL kampben).

MEI$'ES RAYON D
(1 V2 konpetitie)
Disco Darser BZ
Hugo Grotius
Red Stars
MelcasoVLeílen
St. v.d. Bosch Eagles
Ros Forcial-
DAS
Zoebas



Jaarverslag Medische Kommissie
De kommissie heeft de jaarlÍkse herhaling van de waag
omtrent de inspanningstoleÍantie van jeugdspelers weer
mo€ten doorstaan. H€t beantwoorden ervan wordt elk
jaaÍ eenvoudiger, omdat de zorgvuldig b€waarde ant-
! /oorden steeds weer uitkomst bieden.

Zoals voorgaande jaren zijn lange lÍsten van dispensa-
ties de revue gepasseerd. En ook dit jaar probeerde een
vereniging weer de ondergrens van bepaalde leeftijds-
kategorieën te verlagen, Als we toegeven dan zien we
orrer enkele iaren pasgebormen in de ere-divisie dames

In het versladaar w€rden zes trainers-kursussen gehou-
den, te weten:

Plaats

l Groningen
2. UtÍecht
3. Den Bosch
4. Groningen
5. Enschede
6. Den Haag

Organisatie

distrikt Groningen
distrikt Utrecht
distrikt BÍabant
distrikt Groningen
distrikt Twente
distrikt Den Haag

Via de afsluitende eksamens werden in dit verslagjaar via
NBB-opleidingen 96 bevoegde trainers (TA) aÍgleverd
en via ClOS-opleidingen (Overveen) nog eens 8 bevoeg'
de trainers (TA), waarm€e het totaalov€Í het afgeslot€n
verslagjaar van 104 bevoegde trainers gunstig aísteekt
tegenover dat van het vooÍgaande vàrsla$aar (82 uit
NBB-opleidingen en 0 uit ClOS-opleidinsen).

Ook dit jaar had de kommissie enigszins te kampen met
de bekende strukturele moeilijkheden. Enerzijds het
verschil tussen verslagjaar/werkperiode lopende van 1
juli t/m 30 juni en anderzijds het Íinanciële/subsidiejaar
lopende van 1 januariVm 31 dec€mber (e.e.a. resulteer-
de in een eerst laat zicht hebben op de omvang van de te
besteden bedragen voor opleidingen, welke niet altijd
volledig toegewezen zouden kunnen worden zoals deze
werden begroot). Dit heeft tot konsekwentie dat
doorgaans voorzichtig begonnen dient t€ worden in de
voorjaarsronde van de opleidingen januari Vm juni,
d.w.z. in de grootste werkperiode van zo'n zes maanden,
terwijl in de najaarsronde, wanneer eÍ beter bekend is
hoeveel gelden er daadwerkelijk beschikbaar zijn geko-
men, de werkperiode septembeÍ t/m december van zo'n
vier maanden duidelijk korter is en er soms aanmerke-
lijke problemen ontstaan om dan nog kursussen volledig
af te wikkelen, daar de aÍsluitende eksamens voor het
einde van het subsidie/kalenderjaar dienen plaats t€
vinden. Anderzijds is er een zekere laksheid bij inschrij-
ving/b€taling door kursisten, zodat onnodig v€€l tijd.

tegen The Bue Stars uitkomen. Derhalw giev€n we niet
to€,
De diverse aktiviteiten van de kommissie konden teleÍo,
nisch worden aÍgdaan, de enige uitgave van deze
kommissie, b€houdens de postzegels wor een schrifte-
lijke gedachtenwisseling.
De Medische Kommissie werd dit bonds.iaar gerormd
door Dr. K. Bakker, die dit bondsjaar koos voor zijn
promotie in Groningen, E.G.H. Jager en ondergeteken-
de, J.M. Janbroers.

J.M. Janbroers. voorz./sekr.

Kursusleider

dhr. R. Jans, Groningen TA
W.J.M. Bolwerk. Baarn TA
R.W.M. Vos€ls, GefÍen TA
B.R. v.Stempvoort, GÍ. TA
H.J. van Ek, Enschede TA
F.J. Mook, Rijsr.ttjk TA

wordt verloren op lokaal niveau waardoor reeds geplan-
de kursussen van een bepaald type of in een bepaalde
regio niet meer binnen de gestelde termijn kunnen
worden gereafiseerd. Zo konden b.v. op deze wrjze de
reeds geplande kursussen TB*egio West te Den Haag
en TA-regio Noord-West te Haarlem niet meer binnen
het veÍsladaar woÍden gerealiseerd en moest€n naar het
najaar worden verschoven, Uiteraard heeft de kommis-
sie wel begrip voor de aan beide zaken ten gÍondslag
liggende oorzaken. Namelijk enerzijds eventuele wijzi-
gingen in normeringen t.a.v. overheidssubsidies en
passering van de betrefÍende overheidsbegroting in
september van elk jaar en anderzijds het feit dat de
betreffende distriktsbesturen ook geen inschriivingen
e.d. van mogelijke kursisten kunnen aídwingen, doch -
moeilijk blijft e.e.a. organisatorisch voor de kommissie
duidelijk wel.
Verder leverde de gewijzisde toelatingseisen vooÍ
deelname aan een TB-kursus (d.rv.z. na het behalen van
het diploma TA aantoonbaar tenminste twee jaar
praktíkeÍvaring als trainer basketball bij één of meerde-
re bij de NBB aangesloten v€r€nigingen) zoals mocht
worden verwacht een zekere rernmende faktor op bij de
inschrijvingen voor de TB-kursus(sen). Ook dit was een
reden waarom de eerder genoemde TB-kursus te Den
Haag niet van d€ gÍond kon komen.

De stand van zaken voor wat betr€ft de in het seizoen
1977/7978 te oÍganiseÍen c.q. mogelijk te organis€ren

Jaanrerslag bondskommissie opleidingen
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kursussen is op het moment van schrijven van dit verslag
als volgt:

A. t.l.v. begroting 1977 (start kursus augustus 1977,
eksamendatum vóór eind L977\.

a. toegewezen kursussen:

1. distrikt Brabant kursus TA te Tilburg
kursusleider R.W.M. Vogels, GefÍen
toelatingseksamen l9augustus 1977
aÍsluitend eksamen 10 december 1977

2. distrikt Twente kursus TB te Zwolle
(regio Noord-Oost)

kursusleidster T.G.v.Ek-Berfelo,

start kuÍsus
Enschede
13 augustus 1977

. afsluitend eksamen nog vast te stellen (decem-
6er 1977 ot januari 1978,
ter beoordeling van Bonds
Kommissie Opleidingen

' c.q. Bondspenningmees-
ter)

B. t.l.v. begroting 1978 (start kursus januari 1978, eksa-
mendatum vóór 31 mei 1978)

a. in voorbereiding, gedetailleerde aanvraag ont-
breekt vooralsnog:

l0.distrikt lJsselstreek kursus TA

Resumerende mag gesteld worden, dat in aanmerking
genomen dat in een periode van anderhalÍjaar (1977plus
1e helft 1978) 12 van de 14 distrikten een kursus hebben
gehoudery'gepland, (enkele distrikten komen zelfs tot
het houden van 2 kursussen binnen een tijdspanne van
een jaar, hetgeen zeer verheugend genoemd mag
worden i.v.m. ontwikkeling van de betrefíende regio's),
dat het goed gaat met de trainers-opleidingen binnen de
NBB. De kommissie spreekt dan ook de hoop uit dat de
in dit verslag nog ontbrekende distrikten Gelderland en
Noord-Holland-Noord (laatste kursussen gehouden in
verslagjaar 1975/197 6) de rij van kursussen alsnog zullen
kompleteren en eveneens in voorjaar 1978 tot het
houden van nieuwe TA-kursussen mogen komen zodat
de roulering van kursussen over alle 14 distrikten in een
periode van anderhalf jaar volledig plaats zal hebben
gevonden.

Naar het zich laat aanzien zal in het voorjaar 1978 nog
wel wat meer ruimte ziin voor verdere TA-kursussen
naast de hiervooÍ genoemde en gesuggereerde 3
kursussen van distrikten lJsselstreek. Gelderland enLloÍ
Noord-Holland'Noord. Echter er zal íinancieel gezien
niet onbeperkt ruimte zijn daar door de kommissiewordt
gedacht aan de (centraie) organisatie van een TC-kursus
in het najaar van 1978 (start augustus 1978, aÍsluitend
eksamen december 1978), hetgeen tevens maakt dat er
organisatorisch gezien in het najaar van 1978 weinig oÍ
geen ruimte zal zijn om parallel aan de TC.kursus nog
andere kursussen te houden. Derhalvegeeftde kommis-
sie de distrikten Íeeds nu in overweging zo snel mogelijk
in het naiaar van 1977 in hun distrikt te onderzoeken ofer
nog belangstelling bestaat voor het volgen van een
trainers-kursus en op grond daarvan op zo kort
mogelijke termijn een aanvraag voor het kunnen orga-
niseren van de desbetreÍíende kursus (startend begin
1978, afsluitend eksamen vóór 31 mei 1978) te Íicht€n
aan de kommissie. Hierbij dienen de distrikten te
bedenken dat omdat de Algemene Basis Opleiding in
wezet\ een vooropleiding is, het bezit van het ABO,

. bewijs, binnenkort als toelatingseis voor de TA cursus en
het TA-eksamen gesteld zal moeten worden. Dit is
intuss€n oÍÍiciëel door het Ministerie van Cultuur,
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kursusleider D.H. v.Dam, Heerenveen
to€latings€ksamen 3 juni 1977
afsluitend eksamen 12 november 1977

4. distrikt HaaÍlem kursus TA te Haarlem
kursusleidster M.Buitenhuis,Haarlem
toelatingseksamen 3 augustus 1977
afsluitend eksamen 5 november 1977

5. distrikt Utrecht kursus TA te Utrecht
kursusleider J. van Miltenburg, Utrecht
toelatingseksamen 4 augustus 1977
aÍsluitend eksamen 29 oktober 1977

6. distrikt Limburg kursus TA te Heerlen
kursusleidster A.Brisbout,Cruchten
toelatingseksamen 20augustus 1977
aÍsluitend eksamen 19 november 1977

7. distrikt Amsterdam kursus TB te Amsterdam
(regio Noord-West)
C.J.M. Spaltman, A'dam
1 cohtamhor  lq??

afsluitend eksamen L7 december 1977

8. distrikt Zeeland kursus TA te Vlissingen
kursusleider H.J. Braker, Vlissingen
toelatingseksamen nog vast te stellen (aug.)
aÍsluitend eksamen 26 november 1977

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

9. distrikt Rotterdam kursus TA te Rotterdam-
Hoogvliet

kursusleider nog aan te wijzen
toelatingseksamen nog vast te stellen

aÍsluitend eksamen 3 december 1977

3. distlikt Friesland kursus TA te Leeuwarden

kursusleider
start kursus

1
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Rekreatie en Maatschappelijk Werk aan de NBB te
veÍstaan gegeven in het kader van Íec€ntehjk doorCRM
geÍormuleerde eisen voor aanpassing in het opleidings-
en eksamenprogramma van de NBB teÍ kontinuëring
van de ministeriële erkenning daarvan. Voor de TA-
kursussen te organiseren in het voorjaar van 1978 is het
deÍhalv€ gewenst dat de distrikten de kandidaat kursis-
ten tijdig informeren over de noodzaak om reeds in het
najaar 1977 de Algemene Basis Opleiding tegaan volgen,
welke kursussen zoals bekend in grote getale in het
gehele land worden georganiseerd (nadere inlichtingen
verkrijgbaar op het Bondsbureau).ln demeeste plaatsen
is de belangstelling voor het volgen van deze kursussen
door leden van allerlei sportbonden zeeÍ groot, zodat
tijdige aanmelding voor een kursus noodzakelijk is om
teleurstelling te voorkomen.
De kornmissie st.rat, gezi€n de in eerdere rrerslagiaren
reeds gemelde misèÍe m€t een aanzienlijk depot op het
Bondsbureau van TA-diploma s, welke nog niet konden
worden uitgereikt weg€ns het ontbreken van het Bewijs
AEIO, geheel achter het door CRM geuite verlangen om
via een Íormele toelalingseÈ de Algemene Basis Opl€i-
ding op zo kort mogelijke termijn tot de vooropleiding te
promoveÍen, niet in het minst ook omdat bij herhaling is
gebleken dat bij het afsluitende eksamen voor de TA-.
kursus de kandidaten door onvoldoende ondeÍgond
(b.v. ten aanzien van leidinggeven, hoofdonderdeel van
de ABO) veel moeite hebben bí het eksamen in het
onderdeel lesgewn (hooídonderdeel qan de TA-kursus).

Ten aanzien van het bestaande depot van TA-diploma's
op het Bondsbureau in aíwachting van de desbetrefÍende
bewijzen ABO, zal de kommissie in het komende najaar
volgens de daarvoor eerdere gepublioeerde richtlinen,
definitieÍ overgaan tot vemietiging van TA-diploma's
resterende uit de oudste jaargangen. De kommissie is
van mening dat het weinig oÍ geen zin heeft &ze
diploma's van jaren her nog langer te bewaren omdat
enerzijds betrokkenen het kennelijk ni€t de moeite
waard achten om het B€wijs ABO te behaleÍr en daarmee
in het bezit te komen van het TA-diploma en vervolg€ns
een licentie aan te vragen om daadwerkelík als trainer/-
ster basketball op te treden en omdat anderzijds gezien
de verlopen lange tijd tussen TA-eksamen en het
daarmee in de praktÍk gaan optreden als trainer/-ster
basketball het sterk t€ betwijfelen valt of van de
oorspronkelijk geeksamineerde vaardigheid als trainer/-
ster basketball nog wel iets overgebleven is. Bovendien
zal door kennelijke non-aktiviteit het kontakt met de
mat€Íie (€volutie in basketball is nu eenrnaal zeer sterk)
verloren zijn gegaan.

M€t betÍekking tot de oÍganisatie van speciale ewne-
menten gedurende het wrsla$aar kan vorden gemeld
dat de kommissie, gezien de noodzaak hiertoe in
verband met de planning van een groot aantalkursussen
in 1977 (waarvan het zich liet aanzien dat om uiteenlo-
pende Íedenen het merendeel daarvan eerst in de korte

periode van het najaar zou kunnen worden gereali-
seerd), pÍioÍiteit gegeven aan de opleiding c.q. bijscho-
ling van docenten, alsmede uitbreiding van het docenten-
korps, het aantrekken van nieuwe leden. Bijscholing van
het bestaande docentenkorps was o.m. noodzakelijk
i.v.m. de geplande start in 1977 van het nieuwe TA-
kursusboek met daaraan verbonden een aantal wijzigin-
gen in en enige uitbreiding van de tot dan gegeven stoÍ €n
verder de invoering van een aantal nieuwe protokol-
formulieren bij de afsluitende eksamens, met hei oog op
een vertteterde treoordeling van eksamenkandidaten.
Dit laatste was o.m, een gevolg van kommentaar van de
zijde van rijks- en bondsg€kommilteerden bij eerdere
eksamens, waarover ook door CRM met de NBB c.q. de
kommissie van gedachten werd gewisseld en dat
tenslotte heeft geresulteerd in een evaluering door de
kommissie van al dez€ kommentaren en aanbevelingen
(inklusieí die welke uit e€n eerd€re bijeenkomst van het
bondsdocentenkorps zelf waren \roortgekomen). De
kommissie is t€nslott€ gekoÍn€n tot een gewijzigde
aanpak op onderscheidene facetten van de opleidingen
en de eksamens. Een duilelijk voordeel van de gewijzig-
de opzet bij de opleidingen zal zijn dat door de invoering
van kursusboeken (het TA-boek is inmiddels verrhe-
nen, terwijl een TB-boek momenteel in voorbereiding is),
met name bij de onderdelen Lesgeven en Techniely'
Coaching minder theorie gegeven behoeven te worden.
Men is bi het begin van de kursus reeds in het bezit van
de schriftelijke neerslag van de kursus, de noodzaak tot
geven van lesstoÍ in diktaat\rorm vervalt grotendeels,
Daardoor kunnen een aantal zaken thans in de praktijk-
zaal aanschouwelijk urorden overgebracht, m.a.w, er
wordt een verschuiving binnqn het aantal voor deze
onderdel€n b€schikbare lesureh van theorielokaal naar
praktÍkzaal mog€lijk. Doordat ook voor een aantal
zaken iets meer tijd beschikbaar is, kunnen de kursisten
beter worden voorbereid op het aÍsluitende eksam€n.
Om e.e.a. goed te kunnen begeleiden werden door de
kommissie in het versladaar een speciale opleidingsbij-
eenkomst voor de nieuw aangetrokken docenten en
aansluitend een (bijscholinss) bijeenkomst voor het
gehele bondsdocentenkorps georganiseerd. Naast de
uitbreiding van het bondsdocentenkoÍps heefts inmid-
dels ook de sanering hiervan zijn beslag gevonden, e,e.a.
tot uiting komend in de publikatie van een nieuwe,
h€rzien€ list van bondsdocenten,

In verband met de hiervoorgerrnlde aktiviteiten rond de
inhoud en vormgeving van de bestaande TA-kursus c.q.
de aktivit€iten rond opleidingen €n eksamens met d€
daaraan verbonden evaluering, heeft de kommissie
noodgedwongen moeten afzien van enige aktiviteiten in
het verslagiaar m.b.t. verdere speciale evenementen als
b.v. bijscholing trainers en coach€s, applicati€ baskef
ball voor vakleerkrachten lichameliik€ opvoeding, e.d.
De kommissie is terdege bewust dat het opnieuw er bij
inschieten van deze aktiviteiten feitelijk heeft geleid tot
een wat te eenzijdige orièntering op de specifieke
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opleiding van trainers en zal deÍhalve €r het komende
seizoen wederom naar streven te komen tot de
oÍganisatie van speciale evenementen op deze getieden.

Met betrekking tot het komende seizoen hoopt de
kommissie de volgende zakente kunnen verwezenlijken:

1. sanering van het depot op het Bondsbureau van ni€t
uitgeÍeikte TA-diploma's uit hoofde van het ontbre-
ken van het vereiste Bewijs ABO;

2. begeleiding c.q. reaktivering van aktiviteiten in het
kader van basketball ontwikkeling, o.m, dooÍ de
orcanisatie van applikatie bijeenkomst(en) voor
vakleerkrachten lichamelijke opvoeding;

3. bïscholing van trainers en coaches, o.m. door
organisatie van stage-bijeenkomsten);

4. bijwerking technische inhoud kursussen TB en TC,
deÍinitieve vaststelling kursus inhoud TB en uitgave
lesstof TB;

5. eerste aanzet voorbereiding centrale kursus TC
(mogelijk te organiseren rond augushls 1978 met
eksamens in december 1978):

6. uitwerking gewijzigde kursus en eksamen opzet TA
en TB met aÍsluitend oresentatie van betreÍfende
programma's bij CRM ter verkrijgen van goedkeu'
ring c.q. kontinuêring van de betefÍende eerder
verleende ministeriële erkenningen voor de NBB'
opleidingen;

7. voortzetting van de onderhandelingen met de
CIOS-sen en het NSF rond de kontinuering van de
bestaande gedeeltelíke erkenning (CIOS Over-
veen) van de ClOS-opleidingen differentiatie en
specialisati€ basketball c.q, de erkenning van de
door geslaagden uit de betreÍÍende tentamens of
eksamens behaalde aantekeningen op het niveau
van de NBB'diploma's TA c.q. TB, op het moment
van het schrijven van dit verslag lijken de onderhan-
delingen vast te lopen op de houding van de zijde
van de CIOS'sen t.a.v. inspraak op c.q. medebeoor-
deling door de NBB iijdens tentamens/eksamens
waardoor rekening zal moeten worden gehouden
met de mogelijkheid van beëindiging van de be-
staande regelingen, of op een andere basis gestoel-
de regeling.

8. eerste aanzet uitgave lesstof kursus MBT;

9. nadere uitwerking van de lesonderdelen TB Leiding-
geven, Sportgezondheidsleer, Spelregelkennis en
Konditietraining;

10. nadere uitwerking c.q. nieuwe redaktie van het zgn.

"rode boek" oftewel de "Regeling met betrekking
tot de oÍganisatie, inhoudsbepaling en eksamens
van kursussen voor technisch en bestuurliik kader-
personeel in de NBB";

11. eerste aanzet tot nadere uih,veÍking van opleidings-
en eksamenprogramma voor de kursus Coach B
NBB (CB);

12. evaluatie ervaringen opgedaan met de e€rste derge'
lijke kursussen, c.q. nadere uitweÍking van oplei-
dings" en eksamenprogramma m.b.t. het onderdeel
Techniek en Taktiek bij scheidsrechterskursussen
niveau D (en evt. hoger);

13. nader overieg met de Bondsscheidsrechterskom-
missie t.a.v. uitwerking van evt. over en weeÍ
geldende vÍijstellingen bij kursussen en eksamens
voor onderdelen Spelregelkennis c.q. Techniek en
Taktiek voor scheidsrechteÍs c.q. trainers i.v.m.
zekere reeds behaalde diploma's;

14. nader overleg met de Topsport Liga inzake de
noodzakelijk reeds in het seizoen 1977 /1978 te
nemen maatregeien ter handhaving en kontrole op
naleving van de verplichtingen voor verenigingen in
de Topsport Liga voortvloeiende uit de Reglement
Trainers en Coaches NBB, t.a.v. de begeleidingvan
ploegen door ter zake bevoegde trainers en coa-
ches;

15. nadere uitwerking van het verzoek door het
Bondsbestuur c.q. de Dames Liga om in het kader
van de voorgestane aanzet tot verdere ontwikkeling
van het dames basketball te komen tot de organisa-
tie door de kommissie van speciale evenementen,
c.q. stages voor trainers en coaches van dames
basketball op verschillende niveau's;

16. verdere uitwerking met betrekking tot de verdeling
van werkzaamheden op het gebied van de opleidin,
gen in de NBB tussen het bondsbureau en de
kommissie, d.w.z. verdere inschakeling van de
opleidingsfunktionaris op het bondsbureu zowel op
administratief-organisatorisch gebied alswel bij de
eksamens (b.v. in de vorm van voorzitter van de
eksamenkommissies).

Het is de kommissie alleszins duidelijk dat vorenge-
noemd pakket wederom nogal omvangijk is, en waar
reeds bepaalde zaken in het verslagjaar op het program-
ma stonden en toen om uiteenlopend€ redenen niet
konden worden gerealiseerd ook nu de mogelijkheid
bestaat in het komende verslagjaar niet alles zal kunnen
worden gerealiseerd. Naast het stÍeven naaí leÍwezen-
lijking van de eerder genoemde punten zalde kommissie
zich mogelijk het komende verslaglaar dienen te beraden
t.a.v. een verder te volgen beleid m.b.t. de invoering van
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een volgende fase van het Reglement Trainers en
Coaches, met name het eventueel verplicht laten stellen
door de JAV voor een nreuwe kategorie verenigingen
van verplichte begeleiding van ploegen door bevoegde
trainers ery'oí coaches. Het algemeen bekende gezegde
dat wie de jeugd heeít, heeft de toekomst, doet ook bí
basketball opgeld. Resultaten spreken voor zich, men
behoeft slechts naar de dames eredivisie te kijken.
Diverse in de laatste jaren sterk doorgekomen ploegen
als b.v. Jolly Jumpers (in de regio opgekomen uit het
niets), Radio Musette RZ (landskampioenen en beker-
winnaar s I97 6 1 I97 7 1 en (het promoverende) Voorburg,
zijn allen hun opmars begonnen als juniorenploeg
begeleid door bevoegde trainers/coaches. Ook bij
andere verenigingen zoals b.v. The White Stars, Delta
Lloyd, Vastgoed Strijen, Fortuna en JRC Boxtel is
steeds sprake gewe€st van een sterk gerichte opbouw
vanuit de jeugd m€t duidelijk aanwijsbare resultaten. Het
is zonder meer duidelijk dat de opbouw van goede
ploegen c.q. het op niveau kunnen spelen van goed en
aantrekkelijk basketball begint bij een goede training en
verdere begeleiding vanuit de jeugd. Opdat het basket-
ball in het algemeen qua ontwikkeling in een verdere
stroomversnelling zou kunnen geraken, verdient het
aanbeveling om te bevorderen dat ter bestemde plaatse
(regionale en evt. nog in te stellen landelijke jeugd.
klassen)verdere uitbreiding komt van het aantalter zak€
deskundige c.q. bevoegde trainers/coaches. Mogelijk
verdient het daartoe aanbeveling om'op de komende
voorjaars JAV van de NBB tot besluitsvorming te komen
het Reglement Trainers en Coaches NBB t.a.v. de
genoemde jeugdklassen van toepassing te verklaren met
ingang van het seizoen 1978/1979.

Ook in drt verslagjaar heeÍt de kommièsie wederom de
bond vertegenwooÍdigd op de vergaderingel van de
Nederlandse Sport Federatie met de aansloten bonden
met betrekking tot de opleidingen. Ook de kontakten
met het bondsbureau, alsmede met de andere partner in
het opleidingswerk, de Bondsscheidsrechterskommis-
sie waren in dit verslaglaar wederom uitstekend. Daar.
naast kan de kommissie met enige voldoening konstate-
ren dat de in het vorige jaarverslag aangevoerde
technische geschilpunten methetBondsbestuurkonden
worden doorgesproken hetgeen op diverse punten
verhelderend heeít gewerkt en in ieder geval heeft geleid
tot verbetering van de kommunikatie. Een van de vorig
jaar aangevoerde probleempunten van wezenlijk struk-
turele aard is €chter bepaaldelijk niet weggenomen en
eerder bij het eind van dit verslagjaar nog steÍkeÍ naat
voren gekomen door een steeds verder toenemende
belasting van de kommissie tijdens de zomermaanden,
n.l. de procedurekwesties m.b.t. verslaggevingen begro'
ting van het opleidingswerk binnen de NBB. Zoals
bekend heeít de kommissie reeds in voorgaande
verslagjaren bij herhaling gewezenopdeze problematiek
en daarbij duidelijke bedenkingen c.q. aanbevelingen
geuit ten aanzien van gewenste verplaatsing c.q. uitstel

van de datum van de najaars (technische) JAV van de
NBB. Edoch, zulks heeft tot dusveÍre niet mogen baten
en ook nu wordt de door het Bondsbestuur ingeslag€n
weg t.a.v. vervroeging van de JAV-datum onverkort
voortgezet, wederom resulterende in praktisch onmo-
gelijk haalbare deadlines t.a.v. verslaggeving c.q. begro'
t ing.
Waar mogelijk in het wat verdere verleden gedurende de
zomermaanden voor basketball nog enigszins kon
worden gesoroken van een soort gesloten seizoen
tussen halí juni en half augustus, is hiervan de laatste
jaren beslist geen sprake meer: eerder worden bepaalde
grote zaken en/oí projekten juist in deze maanden
afgerond/voorbereid. Het zalduidelijk zijn dat e.e.a. niet
zo door kan gaan zonder dat hi€ruit kons€kwenties
getÍokken moeten worden. Enerzijds bestaat het gevaar
van haast (knoei)werk onder te hoge druk, door gebrek
aan recuperatie wordt h€t werk slopend, de inzet/uit-
voering wordt quagehalte minder, anderzijds bestaat het
gevaar dat e.e.a. uiting zal vinden in een verminderde
animo en kommissiewerk te doen uit hooÍde van stress,
te weinig tijd beschikbaar voor gezin, enz.
Gezien de ook bij basketball meerom te horen verzuch-
ting "ik zal blij zijn als het seizoen is afgelopen" verdient
het aanbeveling dat het Bondsbestuur zich toch eens
seÍieus over deze materie buigt. Door de vakantiesprei-
ding is het toch immers doorgaans niet mogelijk om in

. enig groter verband zinvol te werken tijdens de zomer-
maanden daar altijd wei een aantal van de betrefíende
personen te enigerlei tijd met vakantie is zodat dan
verantwoord overleg c.q. vergaderen op bepaalde
niveau's ten ene male onmogelijkis. Uit dien hoofde ware
het beter om de najaars JAV niet meer in september te
houden maar b.v. tegen eind d<tober/begin november.
Zulks zou €neÍzijds de nodige "baal"-ti.id opleveren en
anderzijds maken datt€gen september als iedereen weer
van vakantie teÍug is, bepaalde zaken gezamenlijken íris
aangepakt kunnen worden. De kommissie heeÍt ge,
meend e.e.a. wederom in haaÍ jaarv€rslag aan de orde te
moeten stellen ten einde te kunnen komen tot een beter
begrip van c.q. ondersteuning door het bondsbestuur
van de kommissie in de gekenschetste problematiek,
hetgeen mogeltk zou kunnen leiden tot een ombuiging
van het beleid in deze.

De samenstelling van de kommissie was dit verslagjaar
als volgt:

B.Rosebeek voorzitter,koórdinatie
J. Hórchner sekretaris, financiën, kursussen, ek-

samens
A.A. Rolvink 2e sekretaÍis, technische zaken, eve'

nementen
W.M.J.M. v.d. docentenkorps, technischezaken
Sommen
A.J. Kallenberg technische zaken, technische werk-

groep(en,

,è

J. Koper mini-basketball, technische zaken
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ln het verslagjaar heeft een technische werkgroep,
bestaande uit A.J. Kallenberg (voorzitter), A.A. Rolvink
(sekretaris), W.M.J.M. v.d. Sommen, H. Kippers en J.
Koper met verdere medewerking van R. Pouw, G.
Zwezerijnen en H. Mriller, zich b€zig gehouden met de
uitweÍking van het TA-kursus programma, resulterende
in de publikatie van het TA-kursusboek, terwijl tevens
reeds een eerste aanzet werd gemaakt voor de uitwer-
king van het TB-kursus programmai waaÍvooÍ eveneens
de publikatie van een kursusboek in voorbereiding is.

Aanschriivingsbeleid
Voor het e€rst sinds enige jaren nam dit seizoen het
aantal wedstrÍden dat dooÍonze kommissie van scheids-
rechters moest worden voorzien af. Dit voornamelijk
door een geringer aantal wedstrijden in de dames
eredivisie en de landelijke eerste klassen bij de heren.
Voor de gewone kompetitie werden in eerste instantie
ongeveer 1700 scheidsrechters aangeschreven, een
daling met ongeveer 10% ten opzichte van het vorige
seizoen. Ten aanzien van aíschrijvingen en niet opko-
men kan, vergeleken met de voorgaande jaren van een
gestabiliseerde situatie worden gesproken. Wel hoopten
door de griepepidemie veel aÍschrijvingen zich dit
seizoen op in de maanden december en januari. Dit
leidde, gekombineerd met e€n druk bekerprogramma
naast de noÍmale komp€titie tot een paar moeilijke
weekenden, waarbij de problemen slechts konden
worden opgelost door een aantal scheidsrechters dubbel
te laten fluiten, iets waartoe wij pas in uiterste instantie
overgaan. Buitendien werden wij dit seizoen gekonfron-
teerd met het íeit dat enige arbiters langdurig absent
waren wegens ziekte. Bewust hebben wij geen oplossin-
gen gezocht in een geÍorceerde uitbouw van het korps
landelijke scheidsrechters, g€zien de onzekerheden die
ons op kompetitiegebied voor h€t komende seizoen te
wachten stonden. Dankzij de goede kontakten met het
bondsbureau, waar de heer Barens in de problematiek
moest worden ingewerkt, en de evenzo goede kontakten
met de distriksscheidsrechterskommissies, waarop vrij.
wel nimmer een tevergeefs beroep werd gedaan, is de
scheidsrechtersbezetting van de wedstrijden in de

. landelijke kompetitie ook dit s€izoen in de centrale bond
weer rond gekomen.

Bondsscheidsrechterskorps
In de top val het scheidsrechterskorps deden zich niet
veel mutaties voor. Er werden dit seizoen geen scheids,
rechters aígevoerd. Van de C-groep gingen de heren
Gónnirg en Hosman over naar de B-groep. De eerlijk-
heid gebiedt te zeggen dat wij nog niet tot een geh€el
bevredigende evaluatie van de beoordelingsresultaten
van dit s€izo€n zijn gekomen. Wijverwachten danookin
de loop van het volgende seizoen een groter aantal

Tot besluit dankt de kommissie ook dit jaar allen, die in
de distrikten bij het opleidingswerk waren betrokken en
speciaal daarbij de diverse kursusleiders. De kommissie
hoopt ook in het komende seizoenwederom op hun hulp
en inzet te mog€n rekenen, daar zonderde inspanningen
en opofferingen van deze medewerkers in de distrikten,
het beslist niet mogelijk zou zijn geweest de bereikte
resultaten te behalen.

J. Hórchner, sekretaris

mutaties. De C-groep werd aangevuid met enige
kandidaten die door verschillende distrikten werden
voorg€dragen en bestaat thans uit Íuim 20 arbiters. Ook
het distrikt Zeeland is thans in deze groep veÍtegenwoor-
digd, zodat alleen het distrikt Friesland nog geen
scheidsrechter levert aan het bondskorps.

Bijeenkomsten met scheidsrechters
De aan het begin van het seizoen geplande stage moest
helaas worden omgebouwd tot een bijeenkomst van één
dag, 11 september, te Utrecht. Met de coaches van de
eredivisieteams waren over deze stage afspraken ge,
maakt, die echter door deze coaches niet gehonoreerd
konden worden, mede door het grote verloop in deze
groep. Nu werd voornamelijk over de nieuwe spelregels,
waarover verderop in dit verslag meer, en de arbitrage
techniek van gedachten gewisseld.
Naast bovengenoemde bijeenkomst werd op 6 novem.
ber, wederom teUtrechteen bijeenkomst gehouden met
een gÍo€p C-arbiters. Onderwerpen waren de nieuwe
regels, aÍbitÍagetechniek en een spelregeltoets.
Verder werden ter bespÍeking van h€t nieuwe spelregel-
boekje een tweetal bíeenkomsten gehouden, op 5
februari met de A en B scheidsrechters te Ntkerk en op
22 Íebruari met de C scheidsrechteÍs te Utrecht.
Bovendien werden in het kader van de scheidsrechters.
begeleiding een vrij groot aantal persoonlijke gesprekken
met scheidsrechters gevoerd.

Spelregels
Dit seizoen werd vanafhet begin gespeeld met d€ nieuwe
regels, die op het FIBA congres tijdens de Olympische
Spelen te Montreal in hun definitieve vorm werden
aangenomen. Aangezien wij de deÍinitieve versie van
deze regels op een zodanig moment in ons bezit kregen
dat uitgave van eén nieuw Nederlandstalig spelregel-
boekje voor het begin van de kompetitie onmogelijk was
hebben wij aanvankelijk volstaan met publikatie van de
aangebÍachte wijzigingen. Wij deden dit des te gereder,
omdat anders dan tot nu toe gebruikelijk een gedachten-
wisseling over de nieuwe regels met de FIBA eerst eind
december mogelijk was. Op dat tidstip organiseerde

Jaaruerslag Bondsscheidsrechterskommissie
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men namelijk hierover een stage te Londen. D€z€ staqe
werd voor onze bond bijgewoond door de heren É.
Leegwater, C. van Dishoeck, C. Onrust enB. Rosebeek.
Na deze stage werd grote spoed gezet achter de
verschijning van de nieuwe Nederlandse spelregeltekst,
die, mede doordat wij nog wat in Londen overeenqekol
men aanvullingen moesten meenemen, eind lanuaii het
licht zag. Evenals de vorige keer verzorgden wij
tegelijkertijd voor onze zuiderburen de Nederlandse
editie van de regels.

Opleidingen
De D-kursus werd bijgeschaafd, mede in overleg met de
kommissie opleidingen, en getest in Nimegen, Rotter_
dam, Amsterdam en Haarlem. Deze kursus heeÍt thans
zijn diíinitieve vorm gekregen. Met de uitbouw van de
verdere scheidsrechteÍsopl€iding is een begin gemaakt
in die zin dat opiniërende gesprekken over dá inhoud
plaatsvonden.

Diversen
Er werd een bijeenkornst met de spelregeidocenten
;ehouden over de nieuwe regels en de scheidsrechteÍs-
opleiding in nieuwe vorm. Deze bijeenkomst vond oo 3
februari te Amsterdam plaats.
Geen bijeenkomst werd gehouden met de distrikts-
scheidsrechterskommissies. Toen wij klaar waren voor
deze bijeenkomst leek het ons juist, vanwege het
vergevord€rde stadium van het seizoen eendatum in hei
begin van het nieuwe seizoen te kiezen.
Het instituut NBB kommissaris werkt tot onze volle
tevredenheid. Graag zagen wij dit uitgebreid. Ook de
NBB kommissarissen werden op de hoogte gesteld van
de nieuwe spelregels.
Van de door.ons voor de distrikten geopende mogelijk.
ne|o om getnlormeerd tewordenoverde nieuwe regels is
slechts zeer sporadisch gebruik gemaakt. Wiihebbende
indruk dat dit mede verband houdt met het feit dat het
bondsscheidsrechterskorps een steeds meer landelijk
representati€f uiterlijk verkrijgt. Deze arbiters ontvan-
gen hun iníormatie van ons en dragen dat op hun beurt

plaatselijk weer uit. Een ontwikkeling die wij geneigd zijn
positieí te waarderen.

FIBA
Dit seizoen was er geen stag€ voor nieuwe internationale
scheidsrechters. Deze stag€ viel net in het nieuwe
seizoen. Wij vaardigden de heren F. Blom en B.
Woudstra af. Een derde kandidaat vielaÍomdat hiinaar
zijn mening de íunktie van intemationaal scheidsrechter
niet kon kombineren met zÍn dagelijkse werkzaam_
neoen.
Over de stage aangaande de nieuwe regels te Londen
spraken wijreeds. Wij hebben daar gesteld teleurgesteld
le ztjn over het late tidstip van deze bijeenkomst.
Een gelukkige zaak vinden wi.idat ook de FIBA inmiddels
overtuigd is van het Íeit, dat de film een belangrijk
hulpmiddel bij scheidsrechtersopleiding is. De eerste
vruchten hiervan hebben wij in de vorm van een eerste
film kunnen plukken.
Dat onze internationale scheidsrechters in hetalgemeen
door de FIBA worden gewaardeerd mag blijken uit het
overzicht van hun aktiviteiten.

Slotopmerkingen
De bondsscheidsrechters verleenden als gewoonlijk
wederom hun medewerking aan een groot aantal
to€rnooi€n en bízondere wedstrijden.
De samenwerking met de overige kommissies en het
bestuur was dit seizoen, zoals meestal, goed.
Rest ons aan het eind van dit verslag allen te bedanken
voor de medewerking die wÍ het aígelopen seizoen op
welke wijze dan ook mochten ondervinden.
Zonder deze med€werking kunnen wij het niet stellen.
De kommissie was het aÍgelopen seizoen als volqt
samengesteld:
B. Rosebeek, voorzitter
A. de Zwaan. sekÍetaris
C. Onrust, l id
P. Leegwater, lid
P. v. Vliet, lid

B. Rosebeek, voorzitter

Aktiviteiten Internationale scheidsrechters

A. Brakel

Europa Cup l, Heren
21 oktober 1976, Espoo, Finland
Playhonka . TSKA (Rusland).

4 november 1976, Dundelange, Luxemburg
T'71 Sanichaufer . Mobilgirgi (ltalië).

Lilian Ronchetti beker
24 oktober 1976, Vigo, Spanje
Real Celta - CS Toulonnais (Frankrijk).

Radivoj Korac beker
25 januai 1976, Venise, Italiê
Canon Reyer - Jugoplastika (Yoegoslaviè).

Europa Cup ll, Heren
26 januan 7977, CantÍ, Italië
Birra Forst - Juventud (Spanje).

Radivoj Korac beker
15 Íebruari 1977, Caen, Frankrijk
Caen - LB.P. (ltalië).
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l-andenwedstrijd
10 mei 1977, Venray
Nederland ' FrankrÍk (Heren).

C. van Dishoeck

Europa Cup ll, Heren
20 oktober 1976, Ettelbruck, Luxemburg
BBC Etzella - ABC Trend (Oostenrijk).

Europa Cup, Dames
19 oktober 1976, Mersch, Luxemburg
Dusseldorp BC - BBC Black/Stars (Luxemburg),

21 oktober 1976, Mersch, Luxemburg
BBC Blacly'Stars - Dusseldorp.

Lilian Ronchetti beker
24 november 1976, Londen
Southgate - FC Bayern (W. Duitsland).

Europa Cup I, Heren
25 november 1976, Londen, Engeland
Cinzano - Sporting Clube de Portugal (Portugal).

Europees kampioenschap Kadetten (iongens),
4 t/m 8 jan. 1977 te West Berlin: d e wedstrtden.

Lilian Ronchetti beker
72 januari 1977 , Leverkussen, West Duitsland
TUS '04 Bayer - Slavia (Bulgarije).

LandentoeÍnooi te Bremerhaven (Heren),
21 t/m 23 april:. drie wedstrijden.

Interlandwedstrijden
2 mei 1977, te Gorinch€m
Nederland - Polen (Dames).

9 mei 1977 , Amsterdam
Nederland - Frankrijk (Heren).

F. Hogentoorn

Europa Cup II, Heren
20 oktober 1976, Milton . Keynes, Engeland
All Stars/Milton - A.S.V.E.L. (Frankrijk).

25 november 1976, Espoo, Finland
Playhonka BC - Wisla (Polen).

Lilian Ronchetti beker
16 februari 1977, Leverkusen, West Duitsland
TUS '04 Bayer - Slavia (Tsjecho-Slowakiie).

P. Leegwater
Olympische Spelen Montreal
van 17 juli t/m 2 augustus 1976

Wedstrijden:
Heren: Canada - Japan
Dames: USA - Japan
Heren: Joegoslavië - Tsjecho-Slowakije
Dames: Bulgarije - Rusland
Heren: Mexico - Cuba
Dames: Canada . Bulgatije
Finale: Heren: USA - Joegoslavië

Europa Cup I, Heren
27 oktobeÍ 1976, Edinburgh, Schotland
Boroughmuir ' UMFN (lJsland).

Radivoj Korac beker
23 november 1976, Giessen (West Duitsland)
MTV 1846 ' Back BC (Frankrijk).

25 januari 7977 , RamafGan, Israèl
Hapoël IBP (ltalië).

Europa Cup I, Dames
13 januari 1977, Praag, Tsjecho-Slowakije
Sparta CKD - IEFS (Roemeniè)-

Europa Cup I, Heren
27 ja uèri 7977 , Tel Aviv, Israël
Maccabi - Real Madrid (Spanje).

Radivoj Korac beker
8 íebruari 1977, V€Írise, Italië
Canon/Reyer ' St. Boule d'Or (Frankrijk).

9 februari 1977, Milaan, ltalia
Cinzano Slavia, (Tsiecho-Slowakije].

16 maart 1977, Belgrado. Joegoslavië
Radnicki - Juventud (Spanje).

Kwalif icatiewedstrijden Europees Kampioenschap
(Heren), 14 t/m 21 mei 1977 te Helsinki.

Griekenland - Roemenië
Oostenrijk Finland
Frankrijk - Turkije
Oostenrijk' Griekenland

D. Wesselsz
Europa Cup I, Heren
2l oktober 1976, Stockholm, Zweden
Alvik Basket - GTS Wisla (Polen).

t
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Finland . Hongarije
Belgiê - Zweden
lsraèl - Yoegoslavië

Schotland. Zwitserland
Israël - Spanje

PolenB'OostDuitsland
Polen A - Cuba

Europees kampioenschap Meisies Kadetten
14 t/m 22 aug. 1976 te Stettin (Polen),

Radovoi Korac beker
23 november 1976, Hagen, West Duitsland
SSV Hagen - Caen BC (Frankrijk).

Lilian Ronchetti beker
24 november 1976, Leverkusen, West Duitsland
TUS 04 Bayern. Le Logis (België).

Europa Cup I, Heren
15 december 1976. Varese. ltalië
Mobilgirgi - Spartak Zbrojovka (Tsjecho Slowakije).

17 februari 1977, Virton, Belgiê
TSKA (Rusland) . Maccabi (lsraël).

Radovoj Korac beker
22 íettuaÁ 1977, Bologna, ltalië
SG Fortitudo Alco , KK Bosna (Yoegoslavië).

23 íebruari 1977, Rome, ltalië
I.B,P. - Hapoel (lsraèl).

Europa Cup l, Heren (Finale)
7 apfil 1977 , Belgrado, Yoegoslavië
Maccabi (lsraël) - Mobilgirgi (ltaliè).

VierlandentoeÍnooi (Heren)
te Luik (Befgië), 30 apÁl t/ m 2 mei 7977 .

Belgiè - West Duitsland
België - Frankrijk
West Duitsland - Frankrijk

lntercontinentale Cup voor landenteams (Heren):
27 mei t/m 5 juni 1977 te België.

België ' Brazilië
België - Mexico
België - Argentinië

Belgiè . Canada
België . USA

kommissie de kandidatuur gesteld van de heren van
Leeuwen (l.S.A.) en Redering (S.C. Marathon).
Door de vereniging I.S.A, werd de kandidatuur gesteld
van mevrouw Brekhof en de heer Tak, terwijl tevens de
kandidatuur van de heer van Leeuwen ingetrokken
werd.
Daar de oude kommissie zich niet kon verenigen met de
door l.S.A. gestelde kandidaten, besloot zij in een later
stadium tot aftreden.

Ten tijde van dit besluit waren voor de nieuwe kommissie
slechts 2 kandidaten, daar de heer Tak inmiddels
gevraagd was zitting te nemen in het hoofdbestuur van

Europa Cup l, Heren
18 november 1976, Leverkusen, West Duitsland
TUS '04 Bayern . T'71 Sanichaufer (Luxemburg).

VieÍlandentoeÍnooi Meisjes Junioren
te Bydgodbzcz (Polen) van 2 t/m 6 januaÁ 1977.

Polen ' Tsjecho Slowakije
Polen B - Nederland

Zeslandentoernooi Dames
te Zakopano (Polen), 24 t/m 3O juni 1977.

Polen A . DDR
Polen A - Italië
Italië , Oost Duitsland

P. v.d. Willige
Europees kampioenschap Jongens Junioren
te Santiago de Compastela (Spanje),3 t/m 12 aug. 1976. ,

België - Yoegoslavië Israël - België
Polen - Turkije Spanje - Italië
Zweden .Bulgarije Rusland - Yoegoslavié
Finland - België

Europa Cup I, Heren
14 oktober 1976, Stockholm, Zweden
Alvik Basket . Playhonka BC (Finland).

Europa Cup I, Heren
4 november 1976, Londen, Engeland
Cinzano - Sp. Federale Lugano (Zwits€rland).

De kommissie funktioneerde in de volgende samen-
stelling:

Voorzitter, L. BrekhoÍ
Sekretaris, H. Bosboom
2e sekretaris, M. Gelderman
Penningmeester, Public Relations, H. Tukker
Kompetitieleider, F. Redering

Over de totstandkoming van de huidige kommissie valt
nog het volgende te zegg€n:

Op de teambijeenkomst d.d. 17-4-76 werd door de oude

f

f.

Jaarverslag van de Rolstoelbasketballkommissie
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de N.l.S. De heer Tak kreeg van het hooÍdbestuur de
opdracht vóór de Algemene Ledenvergadering van 15.5-
76 de nieuwe kommissie te kompleteren met nog 3
personen.

Daar op 15-5-76 nog niet alle namen van de nieuwe
kommissieleden bekend waren, besloot deA.L.V. vande
N.l.S. voorlopig tot goedkeuÍing van de kommissie,
b€staande uit 2 personen, terwijl de opdracht, aan de
heer Tak gegeven, ongewijzigd van kracht bleef.
Kort na d€ A.L.V. werden mej. Gelderman, de heer
Tukker en de heer Bosboom bereid gevonden zitting te
nemen in de kommissie.

Zoals te doen gebruikelijk bij een nieuwe kommissie was
een "inwerkperiode" onvermijdelijk. Gelet echter op het
vele werk dat door de oude kommissie verricht was en de
steun di€ in de beginÍase door velen werd verleend, werd
het werk van de kommissie aanzienlijk verlicht.
Ook de goede kontakten met het hooÍdbestuur van de
N,l.S., via de heer Tak. en het Bondsbestuur van de
N,B.B., via de heer Mateboer, maakten het werken
"prettig".

De kommissie kwam in totaal 9 maal bijeen, waarbij

Kompetitiestanden

Eerste Divisie:

1. SC Antilope 1
2. Í.S.4. 1
3. R.l.S. 1
4. Redeoss
5. SC Antilope 2
6. De Ooievaars

Tweede Divisie

1. ISV Hengelo
2. t.s.A. 2
3. SC Marathon
4. B.I.S.O. ',65

5. D.O.V.
6. R.t.S. 2
7. SC Antilope 3
8. Ridderkerk

B€kerkompetitie:

vooral aandacht werd besteed aan de totstandkoming
van de "rolstoelbasketball-liga", de komp€titie, met
name de uitbouw in de breedte.

Kompetitie
Ook aan het einde van het seiz<rcn 1976/77 moet helaas
weer gekonkludeerd worden dat het aantal aan de
kompetitie deelnemende teams nog te klein is en tevens
het krachtsverschil tussen de topploegen en de andere
teams t€ groot ls.
Ook dit seizoen moest lang gesproken worden vooÍdat
een voor iedereen aanvaardbare opzet gevonden werd.
Dat hierbij voor vele teams lange reisafstanden gemaakt
moesten word€n, was onvermijdelijk. De door de oude
kommissie voorgestelde kompetitie-opzet, welke op de
teambije€nkomst door alle verenigingen was aanvaard,

' weÍd in een later stadium teniet gedaan zodat een geheel
nieuwe opzet ter taíel mo€st komen
Een en ander resulteerde in een vrij hoge speelfrequen.
tie, waarbij vrije zaterdagen schaaÍs waren.
De kompetitie was veÍdeeld in 2 fasen, waarbij in de
eerste fase regionaal gespeeld zou worden. Per 1-1-77
vond een splitsing plaats, naar aanleiding van de kompe-
titiestand in 2 divisies, waarbij in de 1e divisie om het
Nederlands kampioenschap gespeeld zou worden.

11  10  7  20
11 9  2  18
1 0 6 4 1 2
9 3 6 6
9 2 7 4

1 0 0 1 0 0

772-392
593.314
523-418
274.458
2&.523
271.614

t
SC Antilope 1 werd landskampioen door de beslissingswedstrijd teg€n I.S.A. 1 te
winnen met 53 - 46.

In de strijd om de "van Loon bokaal" werd ingeschreven
door 13 teams. Na voorrondes in Hengelo, Schiebroek
en Breda, werd op26-3-77 de finale in Schiedam gespe€ld
lussen de teams van Antilop€ I en I.S.V. Hengelo.
Door een gebrek aan routine verloor I.S.V. Hengelo de

318.152
264.218
271.233
170,188
189.231
212.227
152.270
147-258

finale en kwam de beker terecht bij Antilope t.
Internalionale konlakten
CentÍaal stond voor het Nederlands rolstoelbasketbalf
team in 1976 de "Paralympics" in ToÍonto. Na een
gedegen voorbereiding werd aan h€t zware karwei in
Toronto begonnen.

7
7
7
o

7
7
6
7

6
5
5
3
3
2
2
I

I 1 2
2 7 0
2 1 0
3 6
4 6
5 4
4 4
6 2



Uitslagen
Nederland ' Mexico
Nederland - Columbia
Nederland - Israël
Nederland . Italië
Nederland - Argentinië
Nederland - Israël
Nederland " Frankrijk

7 9 . 5 3
9 4 . 1 2
4 3 . 5 7
8 2 . 1 4
47 - 38 (kwart íinale)
42 . 49 (halve Íinale)
39 - 55 (3e en 4e pl.)

4 4  . @
4 1  . 4 9
4 4 - 4 1

Ondanks alle problemen waarmede het team in Toronto
gekoníÍonteerd werd, toch een schitterend Íesultaat.
Na Toronto werd de spelers uiteraard een periode van
rust gegund, waaraan in september een einde kwam
door de start van de nieuwe komp€titie.
Voor het eerst werd ook een begin gemaakt met de
training van d€ B-selektie, onder deskundige leiding van
Bruce McNeely, zodat hopelijk in de toekomst ons land
op basketballgebied zÍn reputatie kan volhouden.

Eind september/begin oktober bracht het Ísraelisch
rolstoelbasketballteam een bezoek aan Nederland en
werden 3 wedstÍiden tegen het nederlands team
gespeeld. Voorwaar, een brok propaganda van de eeÍste
orde.
Met wisselend sukses werd Israel bestreden, waaÍbij als
klap op de vuurpijl de winst van Nederland op Israél in
Raalte.
Uitslagen:
Rotterdam Nederland . Ísraèl
Amsterdam Nederland - Israël
Raaite Nederland - lsraèl

7 5 . 4 0
8 7 . M
0 2 . 2 9
6 7 . 4 9
6 9 . 5 2
cz ' 5:t

Aan het einde van het seizoen stond Nederland alweer
een volgende krachtproeí te wachten.
Voor het eerst werd in Nederland een Europees
Kampioenschap Rolstoelbasketball gehouden, en wel in
Raalte, waar het Nederlands team altiid zo suksesvol
was.
Na een schitterend toernooi, waarbij Nederland in de
kwartfinales aaÍtsrivaal Frankrijk versloeg, en daarmede
de revanche voor Toronto kreeg, bereikte Nederland via
een overwinning op Zweden de finale.
ln de íinale ontmo€tte Nederland wederom lsraël
(ingedeeld bij de Europeesche zone). Na een van
spanning zinderende finale in een overvolle sporthal
moest Nederland het ondersDit delven.
Met wat meer geluk had Nederland Europees Kampioen
kunnen worden.
Uitslagenl
Nederland - West Duitsland
Nederland - Spanje
Nederland - Polen
Nederland . Frankrijk
Nederland - Zweden
Nederland - Israël

Integratie
De aanzet tot integrati€ die al werd gegeven door de

oude kommissie, werd in de loop van het seizoen nog
verder doorgezet en resulteerde na gesprekken met de
besturen van de N.l.S. en de N.B.B. in een nota "instel-
ling Rolstoelbasketball'liga", welke op 14-5-77 aan de
Voorjaarsvergadering van de N.B.B. en op 4.6-77 aande
Algemene Vergadering van de NIS gepresenteerd zal
worden; en door beide vergaderingen is aangenomen.
Met deze nota is gepoogd het rolstoelbasketball binnen
de struktuur van de NBB een eigen plaats te geven (zie
ook Topsporlliga), waarbij uiteraard ook de "link" met
de N.l.S. gehandhaaÍd wordt.

Algemeen
De kommissie verzorgde de navolgende demonstÍaties
en leverde tevens scheidsrechterc.

8. 9-76 Veshel
19. 9-76 Wehl
z5- v-,/o l\leuweaeln

t. ),2. tb Let(len

12- 3-77 Leitden
19- 3-77 Giessen
zt. 5-lI YàDenclal

Ook voor de verschillende toemooien verleende de
kommissie haar medewerking, terwijl tevens scheids-
rechters werden geleverd door de West-EuÍopese
Kompetitie en het Europ€es Kampioenschap in Raalte.

Nawoord
Het aígelopen seizoen is een seizoen geweest met vele
hoogtepunten.
De kontakten met de verschillende bonden, commissies
en verenigingen waÍen bijzondeÍ go€d te noemen.
Het vele werk dat door de kommissie gedaan mo€st
worden schonk veel voldoening, daar toch ook voor ons
voorop bleef staan het gÍote doel; "het stimuleren en
begeleiden van sport voor gehandicapten".

Tot slot is nog vermeldenswaard dat onze voorzitter,
mevrouw Brekhof zitting heeft in de onderzoekskom-
missie "Paralympics 1980".
De huidige sekretaris, die vanafS-l-77 ook deeluitmaakt
van de rekreatiekommissie van de NIS, heeft de wens te
kennen gegeven van het sekretariaatschap ontheven te
willen worden, daar het in de praktijk erg moeilijkis twee
heren optimaal te dienen.
Inmiddels is de heer E. Penseel uit Amsterdam bereid
gevonden zijn plaats in de rolstoelbasketballkommissie
in te nemen.

Aan iedereen, die dit seizoen tor een bízonaer geslaagd
seizoen heeft weten te maken, Íest nog een woord van
dank voor hun inzet en mederverking.

Soest, 25 april 1977
H. Bosboom

Sekretaris Rolstoelbasketballkie.
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Jaarverslag van de Redaktie Kommissie
In vergelijking m€t vorige jaren is in de achterliggende
verslagperiode één nummer minder verschenen dan te
doen gebruikelijk. De oorzaak hiervan is dat op de vorige
jaarvergadering werd besloten de vorige kommissie niet
te herbenoemen, zonder dat een nieuwe kommissie kon
woÍden aangewezen, waardoor na het',Hamilton,,
nummer inleregnum ontstond, dat feitelijk pas werd
opg€heven met het verschijnen van nummer 6 in oktober
Vanaf dat moment is er maandelijks een uitgave
verschen€n tot juni.
Kwantitatief is de redaktie kommissie teruggebÍacht tot
slechts één persoon, e€n situatie die zowel voor- als
nadelen heeft. Het nadeel van bijvoorbeeld de betrekke-
lijke éénJijnigheid, werd opgelost door de bijdragen van
een vÍij groot aantal medewerkers, waardoor toch een

.rr redelÍke diversiteit ontstond. Niettemin blijft het iammer
( dat het niet mogelijk is gebleken gebruikte maken van de

deskundigheid en schrijfuaardigheid van leden en mede-
r,rrerkers van de vorige redaktie, die niet tot het leveren
van bijdragen bereid bleken. Aan het eind van 1976 is een
eind gekomen aan de samenwerking tussen NBB en de
producent van "Basketbal", de Poortpers. Dit isgeb€urd
omdat het bestuur is ingegaan op een aanzienlÍk
voordeliger aanbieding. AchteraÍ kan worden gest€ld dat
het een gelukkfue beslissing is geweest. De kostenver-
mindering is namelijk niet gevolgd door een daling van
kwaliteit waar het de uitvo€ring betÍeft, Integendeel.
De wijziging in het produktieproces, het overgaan op een
ander zetmateriaal bij de huidige drukker, Swado, heeft
wel geleid tot verandeÍingen in het beeld van blad en
pagina's. Het groeiproces is nog niet voltooid, maar in
weerwil van de betrekkelijke onvolwassenheid van het

ln het afgelopsn jaar heeít de jeugdkommissie bepaald
niet optimaal gefunktioneerd.
De kommissie moest gereorganiseerd worden en het
bondsbestuur zag zich na diverse besprekingen en
amÈie overwegingen genoodzaakt de voorzitter, de
heer J. Koper, te vërzoeken zijn funktie ter beschikking
te stellen, teneinde de weg voor reorganisatie vrí te
maken. In zijn plaats werd de heer H. de Groot als
voorzitter benoemd. De hierdoor ontstane open plaats
van de vertegenwoordiger voor rayon C werd door de
heer W. v.d. Tas ingenomen.
Het rayon E zou vertegenwoordigd worden door de heer
W. de Ringh, die echter slechts één vergadering bijwoon,
de. Voor de zoveelste keer bleek het niet mogelijk om
vanuit het zuiden een kommissielid te leveren. Dit is een
zeer eÍnstige zaak, vooral omdat de distrikten Zeeland
èn Limburg op jeugdontwikkelingsgebied veel steun
nodig hebben.
Onlangs gaÍ de heer W. v.d. Tas, kontaktman voor rayon
C en tevens sekretaris vàn de kommissie, te kennen
wegens tÍdgebrek niet langer deel te kunnen uitmaken

blad, meent de redaktie dat "Basketbal" de to€ts met
andere bondsorganen kan doorstaan.
De winst die gemaakt werd door het vindm van een
"goedkoper" uitgever is niet opgegaan in een stijging van
de kosten van de redaktie, hoew€l het bedrag dat
besteed werd aan illustraties hoger ligt dan aanvankelijk
w€rd geschat, binnen het totaal van de redaktiekosten.
Volgens de redaktiekommissie is dit een logisch uitvloei,
s€l van het feit dat verschillende ÍotograÍen kwalitatief
vaak goede produkten hebben ingestuurd. Gedeeltelijk
is het ook een gevolg van de maatschappelijke gang van
deze tid, waarin het kiken velen gemakkelijker afgaat
dat het lezen, hetgeen zijn weerslag heeft in vrÍwel alle
p€riodieken. Om het heel eenvoudig te stellen: "Basket-
bal" heeft geprobeerd met de tijd mee te gaan.
Mede om (hardnekkige) kwaadaardige roddels te weer-
spreken wil de redaktie kommissie met nadruk stellen
dat in het afgelopen jaar de redaktionele vriiheid
ongeschonden is gebleven. Waar in de afgelopen
nnanden teksten van bondsbestuurders zijn gepubli-
ceerd, dan welwoorden van hen zijn weeÍgegeven, ishet
gebeurd zonder enige vorm van verplichting of dwang
van de zijde van bondsofficials, terwijl het bondsbestuur
zich op geen enkele wijze heeft bemoeid met het
redaktionele beleid. De redaktie kommissie
daarom dat van zijn kant een voortzetting
bestaande situatie op geen enkel bezwaar zal stuiten,
zeker niet wanneer de medewerking van de talrijken, die
het verrhijnen hebben mogelijk gemaakt, op peil bliift
als in de voorliggende periode.

J. Klokkerneijer

van de kommissie- Hierdoor zijn er dus twee vakatures
ontstaan voor het nieuwe jaar.

Mede door deze perikelen ztn de aktiviteiten van de
kommissie bescheiden geweest. Voordat de bezetting
van de voorzitteÍsplaats geregeld was ging veel tijd
verloren. Met nog maar een half jaar te gaan werd
besloten te komen tot €en inventarisatie van dejeugd per
rayon. Deze inventarisatie is nog niet voltooid, mede
omdat ook J. Stuurman door langdurige ziekte werd
uitgeschakeld. De bedoeling is vast te stellen hoe de
spÍeiding is van de vereningen met jeugd en de opbouw
daarvan. Enquêteformulieren zijn rond gezonden, vooral
om er achter te komen waarom vereningen geen jeugd
hebben.

De nadruk ligt op het stimuleren van welp€n-aktiviteiten.
Het verschijnsel doet zich voor, dat er veel meer welpen
in Nederland spelen dan er geregistreerd stàan. Het
ontbreken van regulaire kompetities in nog te veel
distrikten is één van de voornaamste oorzaken. Hier,

meent
van de

Jaarverslag Jeugd- en Minibasketball Kommissie
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door wordt vaak de toevlucht gezocht tot scholen-
kompetit ies en,toernooien.
Voor het komende jaar is besloten vooral het voor de
eerste keeÍ inschrtven van welpen door verenigingen te
stimuleren. Deze eersle inschrijving zal gratis zijn en
tevens werdt mateÍiaal ter beschikking gesteld om de
aanloopkosten te drukken.
Regelmatig bereikten de kommissie aanvrag€n om
íinancièle steun bij instuiven, toeÍnoojen en propaganda.
Meestal kon 50% subsidie worden verleend, Nog te vaak
echter, blijken verenigingen propaganda te bedriiven,
uitsluitend voor eigen aanwas. Uiteraard staan wii hier
positief tegenover, maaÍ het is een misvattinc te denken
dat zonder meer iedere aanvraag gehoÀreerd zal
worden. Vooral op het punt van vergoedingen aan
officials e.d. mo€ten we kritisch zijn. In dit verband moet
worden opgemerkt, dat we hopen dat de nieuw
gevormde rayons ook met propaganda,j€ugdaktiviteiterr
zullen komen. De jeugdkommissie is er niet alleen om
íinanciële steun te geven, maar zeker ook om adviezen
en goede raad te verstrekken!

Ook was de kommissie betrokken bij de diverse
Nederlandse jeugdkampioenschappen. De gang van
zaken bij met name de welpenkampioenschappen in Den
Helder was betreurenswaardig, maar ook de gedachte
om op zgn. "witte plekken" in dit verband aktieí te ziin-
vraagt om herziening. Wanneer de organiserenie
rnstantie geen propaganda bedrijft, gaat zo'n happening
ter plekke ongemerkt voorbij. Het is de bedoelinq om in
de loekomst wal stringentere voorwaarden tà gaan
stellen bij de to€wtzing van kampioenscnappen.
De speciÍieke trainerskursus voor Mini,trainers is noq
steeds niet verschenen, ondanks het íeit dat er al jaren
aan gewerkt werd. We kunnen wel spreken van de
"mistery course", want deze kursus is nog nimmer door
de kommissie aanschouwd. De behoeíte aan deze
kursus is nijpend en gelukkig heeít de heeÍ J. Burqert
zich b€Íeid verklaart om een aanzef te geven. Het oirde
struikelpunt van geen erkenning van CRM en dus qeen

bevoegdheid om in de gemeentezalen leiding te geven
aan jeugdgÍoepen moet van de baan. De kursus zal hoe
dan ook volwaardig moeten zijn, anders is het zonde van
de tijd en het geld.
Verder dan een adviserende taak had (en heeft) de
kommissie geen bemoeienis met de nationale jeugdse-
lekties. Toch moet het ons van het hart, dat wij belaald
niet gelukkig zijn m€t de gang van zaken, Als b.v. de
pngensjunioren, toch waarlijk niet een onbelangrijke
groep. na het op het njppertje missen van E.K.
kwaliíikatie, volslagen stil vallen, met als argument: geen
geld, dan kunnen wij niet nalaten hierover onze qrote
verontrusting uit te spreken. Als we dan vervolgeÁ uit
het jaarverslag van de financiële kommissie lezen dat de
NBB ruim 100-000 gulden in 1 jaar heeft overgehouden,
dat weten we het helemaal niet meer.
Het is bedenkelijk. Wat komt er terecht van de ,'drie_
pijlers-Íilosofie" van Ruud Frese? Voor de ,Top',-
nationale teams is geen geld. en opontwikkeling enjeugj
wordt geld overgehouden?
De kommissie is van mening, dat het argurnent 'Geld_
gebrek" te vaak wordt gehanteerd om andere redenen te
verdoezelen!

Tot slot wil de kommissie haar waardering en dank
uitspreken aan het personeelvan het bondsbureau, voor
de prettige en vlotte wijze waarop zij ons hebben
genolpen.
Voor het nieuwe bondsjaar ziet de bezetting van de
kommissie er als volgt uit:
voorzitter: H. de Groot
kontaktman rayon A: B. Pijl
kontaktman rayon B: B. v.d. Zalm
kontaktman rayon C: vakature
kontaktman rayon D: J. Stuurman
kontaktman rayon E: vakature

Amsterdam, 18-7.77

r

H. de Groot (voorzitter)
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Jaarverslag financiële kommissie

Opgenomen ter kompletering van het Jaarverslag. De
Algemene Voorjaarsvergadering dd. 14-5.77 heeft dit
verslag reeds goedgekeurd.

Kalenderjaar 1976.

Algemeen
Evenals 1975 bleek 7976 een op Íinanciêel gebied
onzekerjaar voor de NBB te zijngeweest. Leek het erbij
de vaststelling van de begroting voor 7976, op dat de
NBB slechts onder de meest gunstige omstandigheden
het boekjaar zonder deíicit zou afsluiten. Nu wij op 1976
terugzien blijkt de bond een overschot te hebben van
f 101.786.

Uit de nadere analyse die de penningmeester gemaakt
heeft onder: verklaring toename vermogen blijkt dat
deze Ioename evenals in 1975 weer grotendeels door
toevallige faktoren veroorzaakt wordt.

Wij willen echter benadrukken de overschotten op de
volgende kosten:
1. kursussen, op deze post is f 15.178 minder uitgegeven

dan toegestaan was op de begroting
2. propaganda, stimulering regio, minibasketball; op

dez€ post wordt nu f 9.564 overgehouden; aangezien
dit ook de situatie was oveÍ 1975 moet hiergesproken
worden van een p€rmanent overschot.

Gezien de gunstige resultaten over 1976 heeft de
Íinanciële kommissie, na overleg met het bestuur, het
bestuur geadviseerd om:
a. een voorziening exploitatierisiko te vormen ter gÍoo!

te van 10% van de werkelijke uitgaven van bondsbu-
reau. bestuur en kommissies:

b. een voorziening te vormen voor de te verwachten
kosten van de herstrukturering;

c. een aanvullende voorziening voor dubieuze debiteu-
ren te voÍr"nen;

d. de indexeringsklausule voor de kontributie in het ko-
mende jaar niet toe te passen.

Verklaring ien aanzien van het financiilel beheer
van de penningmeester
De kommissie sluit zich geheel aan bij de accountants-
verklaring en stelt dan ook de vergadering voor de
penningmeester onder dankzegging te décharg€ren
voor het dooÍ hem gevoeÍde beleid in 1976.

Aktivit€iten Íinanciële kommissie
In de verslagperiode is een start gemaakt met een
onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van het
profÍtbeginsel in de begroting van de NBB. Om tot een
juiste verdeelsleutel voor de kosten van het administÍa'
ti€f apparaat te komen is in de maanden januari en
lebruari 1977 een tijdregistratie gehouden voor alle
medewerkers van het bondsbureau. Voor deze registra-
tie werden de aktiviteiten in tijdseenheden van een half
uur bijgehouden. ln totaal zin ca. 4.000 tijdseenheden in
de uitkomst verweÍkt.

totaal 100,0%

De belangrijkste konklusie die uit dit ondeÍzoek getrok-
ken kan worden is wel dat het profttbeginsel niet goed
toepasbaar is binnen de bondsbegroting dit mede
gebaseerd op het íeit dat de echte topsport-aktiviteiten
beperkt ztn en dat een groot deel van de werkzaamhe-
den niet goed to€ te rekenen zijn (algemeen). Geadvi
seerd wordt om de representativiteit van deze steek-
proeí te kontÍoleren om in een niet-kompetitieperiode
deze steekproeÍ voor maksimaal twee weken te herha-
Ien, waarbij dan een kompleet beeld zal ontstaan van de
werkelijke aktivireiten van het bondsapparaat.
Tevens is in de verslagperiode een analyse gemaakt van
de áutomatiseringsmogelijkheden binnen de bondsadmi-
nistratie. Gebleken is dat dit voor onze bond niet aan te
bevelen is en wel op de volgende gronden:
a. de bond is relatieÍ klein waardoor veer werKzaam-

heden nu nog "pro deo" verricht worden en bt auto,
matisering betaald moet worden

b. automatis€ring is alleen mogelijk bij een vergaande
centralisatie van de administÍatie; dit is strídigmet de

De uitkomsten van het onderzoek zijn als volgt:
a. Voor welke funktie wordt gewerkt:

Topsport Liga 6,87.
dameskomp€titie 2,7"/"
herenkompetitie 2,7oÁ
dames nationaal team 0,7%
heren nationaal team 0,7",L
jeugd nationale teams 1,57"
arbiters 5,4o,6
wedstrijdkommissie 1,8"/o
ledenadministÍatie 7,7"/.
publikaties 3,99L
opleidingen 2,3'Á
boekhouding 79,4óÁ
winkeltje 1,7"Á
bestuur 9,67"
algemeen 33,7%

totaal 100,00Á

Als we nu de percentages voor Topsport Liga en
herenkompetitie verhogen met hun aandeel in de
kosten van arbiters en wedstrijdkommissie, dan blijkt
dat maksimaal 11,3% van de bondsbureau,aktivitei-
ten toe te rekenen is aan de Topsport Liga.
Opvallend is verder dat een/derde deel van de
bondsbureau-aktiviteiten niet duidelijk toe te rekenen
zijn. Deze zijn dan ook onder algemeen opgenomen
33,7%.

b. Wat wordt er gedaan:
teleÍoneren
typen
administreren
werkoverleg/vergadering
persoonlijke verzorging
drversen

4,8%
17,0%
50,4%
29%
5,4%
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beoogde decentralisatie via de herstruktuÍeÍings-
voorstellen.

Adviezen fi nanciële kommissie

1. Door de financiële kommissie is een rapport gemaakt
over de huidige inrichting van de íinanciêle admini.
strati€. Wij adviseren het bestuur op grond van dit
rapport richtlínen voor de financiële administratie
vast te stellen waardoor in de toekomst een betere en
sneller€ tussentijdse Íapport€ring van de Íinanciël€
resultaten mogelijk zal kunnen worden.

2. Het overleg met de subsidiegevers zodanig te
kontinueren, dat een tijdiger iníormatie gerealiseerd
kan worden oveï het door hen te voeren beleid. 3 mei'1977

3. Bij de begrotingsposten stimulering regio, minibas-
ketball en kursussen een aktiever beleid te voeren
waardoor de in de begÍoting opgenomen posten niet
opnieuw een onderbesteding te zien zullen gewn.

Samenstelling financiële kommissie
De financiële kommissie stelt zich niet herkiesbaar voor
de komende periode.
Voor het inwerken van de nieuwe kornmissie zaleenvan
de leden tijdelijk beschikbaar blÍven.

A. de Zwaan
J. Sterkman

D. Spee

Opgenomen ter kompletering van het jaarverslag. De algemene voorjaars,vergadering d.d. f45-1977, heeft dit fimnckel
verslag 1976 reeds goedgekeurd.

NEDERIÁNDSE BASKETBALL BOND
Balans per 31 december 1976

f

Aktiva

inventaris
voorraden

vorderingen op korle ter-
mijn en overlopende
posÍen:
distrikten
verenigingen
vooÍschotten
debiteuren
P.O.T. 1972
vooruitbetaalde en nog te
ontvangen bedragen

aí: vooÍzi€ning voot dubi'
euze vorclenngen

geldmiddelen:
kas
postgiro
Amrobank
. rekening courant
- deposito I maand
- deposito I maand
. eigen huis spaarrek.
- spaarrekening
' spaarrekening
. termijn rekening 6 mnd.

dec.1976 dec.1975

4.126 4.638
13.748 t7.62

Passiva

kapitaal 1.1
bij: P.O.T . '72

voorz. O.S. 76
voordelig saldo '76

voorziening aankoop
bondsbureau

voorziening exploitatie
risico
voorziening herstruk-
turering

voorziening O.S. 1976
schuld€n op korte t€r-
miin en overlopende
miin en overlopende
Posten:
NSF/NOC 1974
NSF/NOC 1975
NSF/NOC 1976
veÍenigingen
P.O.T . 1972
vooruitgeíaktureerde
Posten
krediteuren

dec. L976 d€c-1975

80.i48 69 .332
11.788
20.000
36.7 11.106

310.632
965

24.244

17.6U

1.100
256.262

1.250
14.780
5.790

10.523

149.012 80.438

87.691 40.432

44.800 15.000

35.2m
353.525

15.000

289.76

12.000
20.000

338.525 277.705

170 236
ffi.1 42.441

s2.78 3.356
50.000

150.000
100.000

50.885
94.015
57.525

n.779
3?.13i 3?.131
30.s92

742
t7.578

198.&t0 169.04i
162.887 145.342

4?9.4q 392.673

389.74 2M.48

746.143 548.483 746.143 548.483



7.561

3.435

vorderingen op kort€ t€rmijn

verenigingen
de voorlopige nota's zijn eerst begin 1977 verzonden
door de ledengroei en de geindiceerde kontributie is het
saldo hoger dan in 1975.

debiteuren
deze post betreft de per 31 december 1976 openstaande
vordeÍingen op niet veÍenigingen.

vooruitbetaalde en nog te ontvangen bedragen
dit betreft:
depot ptt
vooruitbetaalde w.a.verzekering
vooruitbetaalde kosten kursusboek
nog af te rekenen heren Israèl
vooruitbetaalde kosten dames Polen
vooruitbetaalde kosten kadetten jongens
Berlijn
diversen

4.126

550
2.101

815
4.600
3.233

5.272
1.113

vootTaden
dit betreft de per 31 december 1976 aanwezige voorra-
den, gewaardeerd tegen aanschar*Laarde en wel als
volgt:
t-shirts
ballen
scoreblo€s
scorbsets
mini-spelregelboekjes
rolstoelbasketball regels
jaarboeken
posters
stickers
badges

1.596
902

6.513
2r8
453
1 i 1
190

3.201
428

ryrt

Passiva
schulden op kort€ termijn en overlopende posten

Nederlandse Sport Federatie/Nederlandsch Olym-
pisch Comité 1975 dit bètreÍt het niet bestede bedrag
oveÍ 1975 ad f 37.131

Nederlandse Sport Federatie/Nederlandsch Olym-
pisch Comité 1976 van de toegewezen subsidie over
1976 ad Í 337.252 zal Í 30.592 moeten worden qeresti,
tueerd:
12.318 wegens niet bested€ aktiviteiten voor het norma'

le programma internationaal kontakt
12.880 wegens het ni€t plaatsen van dejongensjunioren

voor de Europese Kampioenschappen
4.519 wegens lagere kosten dan begroot voor de

dames kwaliÍikatie en Europese Kampioen-
schappen

875 wegens niet bestede aktiviteiten kadetten

30.592 totaal

voorziening dubieuze vorderingen
de voorziening bedroeg
per 1 januari 1976
afgeboekt wegens oninbaarheid
moesr worqen

gezien de hogere stand van de
uitstaande vorderingen werd nood
zalielijk geacht de voorziening te
verhogen met

zodat de uiteindeiijke voorziening
per 31 december 1976 bedraagt

17.6U

12.000

2.091

9.909

5.091

15.000

vooruitgeÍaktureerde posten 1977
d€ze post betreft de met de voorlopige nota's in rekening
gebrachte kontÍibutie, inschrijf gelden, sponsorbijdragen
en verplichte abonnementen Basketbal voor de eerste
helÍt 1977 van het bondsjaar.

krediteuren
het bedrag omvat zowel handelskrediteuren als bonds-
schulden uit hoofde van deklaraties van selektiespelers/
speelsters, kommissieleden enz.

voorziening aankoop bondsbureau
dit betreft de reserveringvan de bijdragen der ledenvoor
aankoop bondsbureau vanaf 1 juli 1975.

kapitaal
zoals reeds op de algemene ledenvergadering d.d. 8 mei
1976 was aÍgesproken, is het saldo van vordering en
schuld inzake P.O,T. 1972 gesaldeerd aan het kapitaal
toegevo€gd, te weten f 11.788.
Tevens is de niet bestede voorziening Olympische
Spelen 1976 voor een bedrag ad Í20.000 aan het kapitaal
roegevoego.

Toelichting op de balans per 3ldecember 1976

Aktiva

inventaris
de aanschafr.paarde per 1 januari
1976 bedroeg
aanschaÍfingen in 1976 beliepen

totaal aanschaÍwaarde

aÍgeschreven tot en met 31
december i975 was
afschrijvingen 1976

balanswaarde per 31 december 1976

1.545
1.890

6.183
1.378
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Winst- en verliesrekening
over de periode I januari 1976 t/m 31 december 1976

werkelijke
onwangsren

1976

270.498

19.0\2
M5

42.305
22.r23
39.627
73.632
36.631
5.265

16.444
18.318
8.331

255.000

17.500
600

30.000
20.000
40.000
12.000
46.000
3.000
9.000

20.000
12.000

215.341

16.036
145

32.299
76.212
35.458
12.956
34.075
5.032
8.879

\2.@6

begrot€ werkelijke
ontvangsten ontvangsten

1976 1975

Inkomst€n

1. kontributies

2. overige heÍÍingen
administratieve heÍÍingen
inleggelden nieuwe verenigingen
sponsoring en reklame
opbrengst jeugdkamp
opbrengst l'Basketbal"
bureauíormulieren
inschrijf gelden komp€titie
inschrijfgelden beker
interest
kursusgelden
diversen

3. bijdrage C.R.M.

Toelichting

overige inkomsten

f. inschrijfgelden kompetitie
de opbrengst bleeÍ acht€r bij de begroting aangezi€n
de algemene ledenvergadering d.d.8 mei 1976
besloten had de inschrijígelden, met uitzonderingvan
de ere divisie heren, te verlagen.

2. kursusgelden
in 1975warende uitgaven en ontvangsten gesaldeerd;

f

222.153

247.259

739.910

210.100

250.000

173.188

2t1.4N

715.100 5W.929

dit jaar echter zijn de ontvangsten en uitgaven apart
opgenomen.

diversen
hieronder is opgenom€n de diverse opbrengsten uit
de verkoop van ballen, stickers, spelregelboekjes etc;
de porti, die in de verkoopprijs steeds doorberekend
worden, zijn thans teruggeboekt op de uitgavenpost
porti voor een totaal van circa í 7.000,
de diversenpost zou in vergelijking met vorig jaar dus
circa Í 15.000 moeten zijn, de uitgavenpost poÍticirca
Í 28.000 (zie uitgaven).



Uitgaven

l. Bondsburau
huur, ass. ondeÍhood, veÍwaÍmiÍE
sàlàrbs€n €ï lociàle lásten
uitzendkrachten
pàpi€r. en kantooÍbenodisdhed"n
poíi, vràcht €n bankkosten
t€leíoon en telegrammen
u,€ekbulletiry'ledenadministràti€

àíschÍiiving
verhub. en in.ichtingskosten
div€Íse bureàukosten, urdàrondeÍ peÍsoneelskostm,
àdresliÈt, w.a.verzekeÍins, kosten direkteuÍ

IÍ konrnislier en becru'r
finànciël€ kommissie
regierÍl€ít3 kommissi€
tuchl. cn geschilen koÍmis.si€
pÍolest konmbsÈ
bond5 scheidsÍechteÍs kommír.sie
bonds kommisd€ opl€idingen
kommblie vàn b€roep
kommissi€ ToFport
mini. en ieugd kommissie
kommi$ie brsketball ontwikkelins
rolsto€lbàsk€tball kommissie
Ms q,€d6trii, kommissie
slÍukluur koÍnmissie
Ín€dbche kommissie
N€deÍlàífte ieugdkarnpb€nschàpp€n

jaaÍliks€ alg€mene vergad€Íingen en kàdervergad€Íingen

aÍbitÍagek6t€n

lll. kurrua!€n

topcoaches €n arbiteÍs
stages en kongr€ss€n
j€usdkàrnp

lv. inleÍnatlott.al ko6takt

V. oíffciecl orgarn "Ba3k€tbàI"

Vl. propàg.nd. €n miniba6ketball
bask€tbàllontwikkelins
íhiniba3ketball
stimulerins r€gb

Vll. div.Í.€n
IidrnóaFchapp€n en divers€n
loorziening dubieuze voÍderingen

Vu. voorzicning heÍÍrukrureÍing

lX. voozicning cxploitariÊ risico

X. voor2iening Olympi6che Spelen 197ó

XI. to€nàtns vermog€rvvooÍdllig ràldo

1976

24.947
ml.424

5.601
t4.444
20.979
5.t89

14.928
17.068
r.890

27.78

begÍote

t976

25.0m
216.000

15.000
24.000
7.m0

20.000
16.000
3.000

20.m0

t975

24.47)
152.595

13.2É
20.&5
4.r75

16.r00

r5_6,98

m.962

C

3U.2fi

296
140

7.fi2.
160

5.181
5.3$
2.754
6_2fi
1.687

t.637
9.680

412
193

34ó.000

2.000
2.56
5.0m
l3m
6.0m
8.000
2.500
4.350
3.000
t.0m

l l.000
l.0m

500
2.5n
1.985

2A5.777

1.00ó
749

4.863
148

5.654
2JXg
2.84
4.00t
2.320

373
1.044

13.150
278
244

2.623

45.292

15.008
t7.772
35.471

54.000

13.0m
17.5m
40.0m

4t.416

10.039
ló.884
36.611

r

l13.54il

47.8n
5.59

7.036
18.540

124.500

55.000

4.000
9.000

m.000

104.950

20.422
6.289

4.75
16.955

8.424

34.8€I3

56.n0

n€s. 157
3.671
1.394

78.9?

2Íl. l

50.5s0

439
t2.2t0
6.327

94.175

48.9t3

58.000

s.000
15.0m
r2.500

2._9%

3.890
5.091

4.908

ó.187
8.4U

14.651

15.0m

20.000

l t. l06

8.981

35.200

8.ffi

36.7 lt.or2

739.970 715.lm 599.E8
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II.

III.

tv.

Toelichting op de winst- en verliesrekening over de periode
l januari 1976tot en met 31 december 1976.

bondsbureau.

salarissen
door onderbezetting van het bondsbureau zijn de posten
salarissen en uitzendkrachten lager dan begroot.

porti, vÍacht en bankkosten
zoals reeds vermeld bij de toelichting bij de ontvangsten
moet ter vergelijking met 1975 een bedrag ad f 7.000
gevoegd worden bij het bedrag ad f 20.979 waardoor er
een overschrijding is van ciÍca Í 4.000 ten opzichte van de
begroting,
De verhoogde post- en vrachttarieven zijnhieraan debet.

weekbulletin
hier is een duidelijke voortzetting van de genomen
maatregelen in 1975 te konstateren, waardoor de
uitgaven minder zijn dan begÍoot.

diverse bureaukosten
deze uitgaven komen aanzienlijk boven de begroting, te
weten f 7.786 wat veroorzaakt is door de uitgave van de
adÍeslíst, die thans gedÍukt is (í 3.600) en de uitgave voor
de w.a,verzekering, die veÍgeten was te b€groten.

kommisgies en bestuur
in tret algemeen kan gesteld worden dat de meeste
kommissies minder besteed hebben dan begroot, hef
geen zín ooÍzaak vindt in de medew€Íking in het kader
van de bezuiniging.
De aktiviteiten van de kommissie basketball-ontwikke.
ling zijn overgenomen door het bondsbestuur.
Jaarlijkse algemene vergadering en kadervergaderingen
geven een overschrijding te zien van Í2.000, veroorzaakt
door meerdere kadervergaderingen.
De arbitragekosten bleven achter bij de begroting door
een nog efficiënter aanschrijvingsbeleid.

kursussen
hier valt bij het onderdeel oeÍenmeester een onderbeste,
ding waar te nemen, teÍwÍl de begrote aktiviteit
topcoaches en arbiters niet doorging.

internationaal kontakt
het bedrag aan eigen middelen was begroot op t18.913
waarondeÍ 19.000 voor kadetten.
De werkelijke uitgav€n eigen middelen waren 28.861
waaronder 3.000 voor kadetten.
Verschil resp. 20.052 en 16.000.
Het resterende bedrag ad circa í 4.000 kon bespaard
worden, omdat enige aktiviteiten geen doorgang ,ron-
den.
Een verdere specifikatie van de uitgaven is op een aparte
bijlage vermeld.

vt.

VII.

oÍfi cieel orgaan "Basketbal"
in 1976 zijn twee nummers van het blad niet uitgekomen
als gevolg van de wisseling in d€ redakti€ kommissie,
waardoor er een onderbesleding he€ft plaatsgevond€n
van f 7.500.

propaganda en minibasketball
voornamelijk bij minibasketballen stimuleÍing regio is er
een duidelijke onderbesteding waar te nemen, ondanks
dat de meeste redelijke verzoeken tot subsidiëring voor
aktiviteiten werden gehonoreerd.

diversen
hiervoor was in de b€groting 1976 geen voorziening
opgenomen; in de toekomst zal dit dienen te gebeuren.
Aíschrilvingen vorderingen 1976 bedroegen Í 2.091.
als gevolg van de verhoogde stand van de vorderingen
per 31 december 1976 is ook de voorziening verhoogd
tot Í 15.000 waardoor de ten laste van 1976 qebracht
werd een bedrag ad Í 5.091.

voorziening hertrukturering
in 1977/78 en 19l8y'79 zÍn kosten te voorzien voor d€
herstrukturering der NBB zoals werkvergaderingen,
reis- en vergaderkosten plenaire vergaderingen van de
rayons tijdens deze seizoenen voor een totaalbedrag ad
f 35.200.
Aangezien het boekiaar 7976 rrret egn voordelig saldo
dsluit heeft het bondsb€stuuÍ in overleg met de
Íinanciële kommissie besloten, deze aanloopkosten tot
een totaal van Í 35.200 te reserveren en de toekomstige
kosten in beide seizoenen hiervan af te boeken.

voorziening exploitatie risiko
in overleg met de financiële kommissie is als voortzetting
van de reservering ad f 15.000 in 1975 besloten deze
Íeservering te v€rhog€n.
De voorziening exploitatie risiko zal bedragen 10% van
de werkelijke uitgaven van bondsbureau en kommissies
en bestuur (onder I. en Il.), welke dit jaaÍ waÍen
Í M7.79D.
10% van 447.79 bedraagt
gereserveerd was reeds

to€voeging aan de voorziening

?

vm.

x.

f

44.800
15.000

29.800

X. voordelig saldo
na de gedane voorzi€ningen voor herstrukturerings.
kosten en exploitatie risiko resteert e€n batig saldo van
Í36.786, hetgeen het bestuur in overleg met de Íinanciële
kommissie aan het kapitaal heeft toegevoegd.
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Internationale kontakten en kadetten

wedstrilden
heren
dames
junioren

tÍainingskosten en trainer
heren
dames
junioren

Hamilton heren

kadetten

waarvan NSF/NOC
eigen middelen

1976

45.96
47.8t8
r5.577

7975

6.453
28.716
20.178

48.216
15.164
13.559

109.361

?6.939

84.655

64.56

40.302
11.455
19.300

2.747
33.722

3.890
5.091

29.800
35.200
25.774

136.2r8

115.347

t1.744
10.957
15.178
53.774
7.450
9.564

7t.o57

5s.462

241.&6

202.983
38.883

335.521

306.660
28.&l

335.521 24'I.W

15.498
12.053

meer uitg. minder uitg.
minder ontv meer ontv.

werkelijk

270.498
222.153
247.259
306.660

begroot

255.000
210.100
250.000
340.382

346.000
124.500
94.r75

389.D5
58.000
32.500

334.256
113.54]
78.97

335.521
50.550
22.936
3.890
5.@l

29.800
35.200
36.7&

136.2t8

Verklaring toename veÍïnogen

inkomsten
kontÍibuties
overige inkomsten
c.R.M.
NSF/NOC

uitgaven
bondsbureau
bestuuÍ/kommissies
kursussen
intemationale kontakten
Basketbal
propaganda,/minibasketball
diverce last€n
voorziening dubieuze debiteuren
vooÍziening exploitatie risico
voorziening herstrukturering
toename veÍmogen 11.012




