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De Afdeling Noord-Holland is één van de vijf afdelingen van de Nederlandse Basketball Bond
Het AfdelingsInfo verschijnt éénmaal per twee weken.
ORGANISATIE:
AFDELINGSCOMMISSIE:
Hans Witvoet:
Voorzitter
hanswitvoet@ziggo.nl
Ronald van der Geest Lid competitiezaken
vdgeest@planet.nl
André Verheem
Lid scheidsrechterszaken
andre.verheem@quicknet.nl
Anita Herrema
Lid jeugd selecties/opleidingen a.herrema@kpnmail.nl
AFDELINGSWERKGROEPEN:
COMPETITIEZAKEN:
Ronald van der Geest Voorzitter
vdgeest@planet.nl
Leden:
Nader in te vullen, vacatures.

06-55155052
023-5273454
06-51371879
0229-231825

023-5273454

SCHEIDSRECHTERSZAKEN:
André Verheem
Voorzitter
Ronald Herrema
Programmeren
Els Verheem-Nijboer
Heraanwijzingen

andre.verheem@quicknet.nl
r.herrema@kpnmail.nl
e.nijboer@quicknet.nl

06-51371879
0229-231825
06-16953620

BUREAUMEDEWERKERS:
Jeroen de Groot
Jans Oudshoorn
Gerda Wassink

jeroen.de.groot@basketball.nl
jans.oudshoorn@basketball.nl
gerda.wassink@basketball.nl

030-7513521
030-7513502
030-7513531

Doorgeven uitslagen:
De thuisspelende verenigingen dienen alle uitslagen van de wedstrijden in te voeren in ISS.
Alle uitslagen van afdelingswedstrijden dienen voor zondag 1800 uur van het speelweekend of binnen drie uur na aanvang
van de wedstrijd te zijn ingevoerd in ISS.
Alle uitslagen van landelijke wedstrijden dienen binnen drie uur na aanvang van de wedstrijd te zijn ingevoerd in ISS.
Voor de mogelijkheden van het doorgeven van uitslagen kunt u de volgende pagina raadplegen:
http://www.basketball.nl/afdelingen/noord-holland/competitiezaken/iss-uitslagen
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Mededelingen
Plaatsingstoernooien voor afvaardiging NJK vrouwen U12 en U14
In het huidige seizoen zijn bij veel leeftijdscategorieën bij de jeugd, zowel jongens als meisjes, landelijke
klassen/divisies in competitie. Er is besloten dat de kampioen van de hoogst uitkomende landelijke klasse
in een leeftijdscategorie ook Nederlands Kampioen is.
Enkel bij de Vrouwen U12 en Vrouwen U14 is geen landelijke klasse. Voor deze twee categorieën zal er een
apart toernooi worden georganiseerd om het Nederlands Kampioenschap.
Om tot een afvaardiging vanuit onze afdeling te komen zullen er voor beide categorieën een
plaatsingstoernooi/-wedstrijden worden georganiseerd.
Vrouwen U12
Ontvangen aanmeldingen:
Vrouwen U12: MBCA, Dozy BV Den Helder
Bij de Vrouwen U12 wordt er gespeeld tussen MBCA en Dozy BV Den Helder. Zij spelen een uit- en een
thuiswedstrijd. De winnaar is afgevaardigde naar het Nederlands Kampioenschap Vrouwen U12.
De wedstrijden dienen in onderling overleg uiterlijk 1 mei gespeeld te zijn.
De loting voor volgorde van de wedstrijden zal plaatsvinden op dinsdag 10 januari om 20.00 uur op een
nader te bepalen plaats. Verenigingen die hierbij aanwezig willen zijn, dienen dit uiterlijk 22 december
kenbaar de maken via afdeling.nh@basketball.nl .
Vrouwen U14
Ontvangen aanmeldingen:
Vrouwen U14: Flashing Heiloo, Landslake Lions, Dozy BV Den Helder, BV Hoofddorp
Bij de Vrouwen U14 wordt er op één dag een afvaardigingstoernooi volgens de volgende opzet gespeeld:
11.00 uur
Ploeg 1
Ploeg 2
Wedstrijd A
Ploeg 3
Ploeg 4
Wedstrijd B
13.30 uur (cc) Verliezer wedstrijd A Verliezer wedstrijd B
16.00 uur (cc) Winnaar wedstrijd A Winnaar wedstrijd B Finale
De winnaar van de finale is de afgevaardigde naar het Nederlands Kampioenschap Vrouwen U14.
De loting voor de indeling en organisatie (Landslake Lions of Dozy BV Den Helder) zal plaatsvinden op
dinsdag 10 januari om 20.00 uur op een nader te bepalen plaats. Verenigingen die hierbij aanwezig willen
zijn, dienen dit uiterlijk 22 december kenbaar de maken via afdeling.nh@basketball.nl
NJK Vrouwen U12 en U14
In het huidige seizoen zijn bij veel leeftijdscategorieën bij de jeugd, zowel mannen als vrouwen, landelijke
klassen en divisies. De kampioenen van de hoogst uitkomende landelijke klassen en divisies in een
leeftijdscategorie zijn Nederlands Kampioen.
Enkel bij de Vrouwen U12 en Vrouwen U14 is geen landelijke klasse. Voor deze twee categorieën zal er een
apart toernooi worden georganiseerd om het Nederlands Jeugd Kampioenschap.
De data van deze NJK’s zijn:
NJK Vrouwen U12:
27 mei en 10 juni 2017
NJK Vrouwen U14:
20 mei en 3 juni 2017
Indien u belangstelling heeft voor de organisatie van één van deze dagen, dan kunt u zich wenden tot
Jeroen de Groot (jeroen.de.groot@basketball.nl).
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Laatste vier cijfers van het lidnummer op het sheet
Teneinde de controle van de sheets z.s.m. te kunnen laten verlopen dienen de verenigingen de laatste vier
cijfers van het lidnummer van de spelers/speelsters op de sheets te laten vermelden. Dit voorkomt
onnodige fouten bij de controle.
Opleiding tot Basketball Scheidsrechter 2
De nieuwe scheidsrechter opleidingen zijn nu in volle gang.
Helaas is het traject nog niet helemaal ingesleten en verloopt het dus nog niet zoals gewenst.
Om de verenigingen te helpen geven we een aantal aandachtspunten om het verlopen van een BS2opleiding bij een vereniging soepeler te laten verlopen en in de gewenste volgorde van het BS2 traject af te
handelen.
1
Lezen van het materiaal op:
http://www.basketball.nl/verenigingen-en-opleidingen/scheidsrechtersopleidingen/basketball-scheidsrechter-2

2

Uitnodigen van de deelnemers en het toesturen van de materialen die zij nodig hebben, deze
hebben het SpelRegel Bewijs al gehaald.
3
Regelen van experts (kan via de afd. functionaris opleidingen), lesruimtes en beoordeelaars voor het
Proeve van Bekwaamheid (PvB).
4
Aanmeldingsformulier ingevuld naar de afdeling, dit ca. 2 weken voor start van de eerste
workshop. De deelnemers worden dan geregistreerd in het administratiesystemen ISS van de NBB
als op te leiden scheidsrechter. Deze cursisten mogen dan op BS2 niveau wedstrijden fluiten onder
begeleiding van een gelicenceerde referee.
5
Inschrijfformulieren, zelfscans naar de experts.
Inplannen en begeleiden van de praktijktoetsen.
6
Beoordeelaars inplannen in overleg met de opleidingsfunctionaris van de afdeling, instrueren en
voorzien van alle formulieren.
Afdeling laten weten wat de planning is.
7
De resultaten versturen naar de NBB.
Mocht je nu nog vragen hebben kan je altijd vragen bij: a.herrema@kpnmail.nl

Opleiding tot Basketball Trainer 3
De afdelingscommissie van de afdeling Noord-Holland wil graag een Basketball Trainer 3 (BT3) organiseren.
Vanwege het feit, dat kleinere clubs zelf veel moeite hebben om een dergelijke opleiding te regelen, willen
wij daarbij de helpende hand toereiken. Grotere clubs kunnen vanzelfsprekend ook deelnemers opgeven!!
Deze cursus kent vele ‘zelf’ uit te voeren zaken, maar de workshops kunnen door ons georganiseerd
worden, zodat de daarmee gepaard gaande kosten gedrukt kunnen worden. (hoe meer deelnemers, hoe
lager de kosten)
Voor meer informatie kunt u kijken op de sites:
http://www.basketball.nl/verenigingen-en-opleidingen/trainersopleidingen/basketball-trainer-3
of mailen naar: a.herrema@kpnmail.nl
Zijn er in uw vereniging trainers die zich graag verder willen ontwikkelen in de prachtige basketball sport,
dan is dit de kans om het in Noord-Holland te doen. Het is een veelomvattende opleiding bestaande uit
onder andere 10 workshops. Deze zullen bij definitieve doorgang door ons gepland gaan worden.
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