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Inleiding
Bijgaand treft u het nieuwe competitieboek voor seizoen 2017-2018 aan. Dit boek is het
competitieboek voor alle landelijke competities.
Bij sommige bepalingen is nadrukkelijk aangegeven, dat zij óók gelden voor de afdelingscompetities.
Als dat niet nadrukkelijk is aangegeven, dan kunnen er voor de afdelingscompetities op dat punt
afwijkende bepalingen gelden, die door iedere afdeling zelf zullen moeten worden gepubliceerd.
Wanneer een afdeling dat niet doet, dan gelden ook voor de afdelingscompetities van die afdeling de
in dit competitieboek gepubliceerde bepalingen.
Hetzelfde geldt voor aanvullende bepalingen voor de afdelingscompetities in een afdeling: wanneer
geen aanvullende bepalingen worden gepubliceerd, dan geldt uitsluitend wat in dit competitieboek is
gepubliceerd.
Waar in dit boek wordt gesproken over speler wordt ook speelster bedoeld.
De WedstrijdPlanningsCommissie

Het Competitieboek is een uitgave van de Nederlandse Basketball Bond © 2017.
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Contact
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Postadres:
Postbus 2651
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Wattbaan 31-49
3439 ML Nieuwegein
Telefoon:
030-7513500
E-mail:
info@basketball.nl
Website:
http://www.basketball.nl
ABN Amro:

NL91ABNA0557164885

Manager Competities & Arbitrage
▪

Juliet Fransen
030-7513504
juliet.fransen@basketball.nl

Wedstrijdzaken NBB Landelijk
▪

Dennis Bouwmeester
Coördinator Landelijke Competities
030-7513520
competities@basketball.nl

▪

Brenda James
Medewerker competities en opleidingen
030-7513512
brenda.james@basketball.nl

▪

Jeroen de Groot
Afdeling Noord-Holland / Coördinator Tweede Divisies
030-7513521
jeroen.de.groot@basketball.nl

Wedstrijdzaken NBB Afdelingen
Afdeling Noord
Oosterhamriklaan 171
Postbus 4256
9701 EG Groningen
Telefoon: 050-5718121
E-mail: afdeling.noord@basketball.nl
Afdeling Noord-Holland
Wattbaan 31-49
3439 ML Nieuwegein
Postbus 2651
3430 GB Nieuwegein
Telefoon: 030-7513500
E-mail: afdeling.nh@basketball.nl
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Telefonische bereikbaarheid
maandag t/m vrijdag

10:00 - 12:00 uur
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Afdeling Oost
Wattbaan 31-49
3439 ML Nieuwegein
Postbus 2651
3430 GB Nieuwegein
Telefoon: 030-7513500
E-mail: afdeling.oost@basketball.nl
Afdeling West
Wattbaan 31-49
3439 ML Nieuwegein
Postbus 2651
3430 GB Nieuwegein
Telefoon: 030-7513530
E-mail: afdeling.west@basketball.nl
Afdeling Zuid
Wattbaan 31-49
3439 ML Nieuwegein
Postbus 2651
3430 GB Nieuwegein
Telefoon: 06-46724995
E-mail: afdeling.zuid@basketball.nl
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1.

Algemene procedures seizoen 2017-2018

Dit hoofdstuk beschrijft procedures, die aan de hand van de reglementen zijn opgesteld en dit seizoen
als een verlengstuk van de reglementen en spelregels zullen worden gehanteerd.

1.1

Bereikbaarheid medewerkers afdeling wedstrijdzaken Bondsbureau

De medewerkers van de afdeling wedstrijdzaken op het bondsbureau zijn telefonisch te bereiken op
werkdagen tussen 09.30 – 12.30 uur en 13.00 – 18.00 uur via 030-7513500. Ook kunnen de
medewerkers van de afdeling wedstrijdzaken bereikt worden via de hierboven genoemde
mailadressen.

1.2

Melden en opvragen uitslagen

Op de website http://www.basketball.nl zijn te allen tijde de up to date uitslagen, standen en
competitieprogramma’s te bekijken.
De thuisspelende verenigingen zijn verplicht om binnen drie uur na aanvang van de wedstrijden in de
Landelijke - (inclusief Mannen Eredivisie + Beker) en Rolstoelcompetities de uitslag door te geven via
Sportlink (middels internet). Per niet (tijdig) doorgegeven uitslag van een wedstrijd wordt volgens
Artikel D.10.2 van het Wedstrijdreglement een boete aan de thuisspelende vereniging opgelegd.
Tot 1 januari wordt de verenigingen de mogelijkheid geboden om het papieren wedstrijdsheet te
gebruiken voor de afhandeling van het wedstrijdverslag. De uitslagen van deze wedstrijden zullen, na
ontvangst van het sheet op het bondsbureau, worden ingevoerd in Sportlink.
Eredivisieverenigingen (Mannen en Vrouwen senioren) dienen tevens de uitslagen door te bellen
naar Teletekst.

1.3

Rechtsgeldigheid e-mails

Het Bondsbestuur heeft een richtlijn vastgesteld, waarin de rechtsgeldigheid van e-mail binnen, van
en naar het Bondsbureau is vastgelegd.
De NBB beschouwt een e-mail bericht als rechtsgeldig, waarbij de onderstaande punten van
toepassing zijn:
a. Een e-mail moet worden gestuurd naar het algemene e-mail adres van de NBB
(info@basketball.nl) of het directe e-mailadres van de betreffende afdeling. Aan e-mails, die
rechtstreeks naar een medewerk(st)er, commissielid of bestuurslid worden gestuurd, kunnen
geen rechten worden ontleend (indien bijv. de betrokken medewerk(st)er op vakantie is, kan
beantwoording enkele weken op zich laten wachten).
b. Bij officiële zaken (bijv. namens het bestuur van een vereniging wordt de NBB of afdeling iets
gevraagd of medegedeeld) dient de e-mail afkomstig te zijn van een erkend en (in Sportlink)
geregistreerd bestuurslid.
c. Verklaringen van spelers/speelsters/coaches/scheidsrechters inzake tuchtzaken (TGC) of
beroepszaken (Commissie van Beroep) dienen door de betrokkene zelf naar de NBB te
worden gestuurd/gemaild.
d. De NBB behoudt zich het recht voor om, bij twijfel of ter verificatie, een originele brief per post
op te vragen.
e. Documenten, waarvoor een handtekening is vereist kunnen niet per e-mail worden
toegezonden. Deze documenten dienen als origineel per post naar de NBB te worden
gestuurd.
f. Bij bepaalde zaken (TGC, Commissie van Beroep) is het van belang dat stukken voor een
bepaalde dag/tijd door de NBB zijn ontvangen. De ontvangstdatum en ontvangsttijd is de
datum/tijd, waarop het e-mail bericht door de NBB is ontvangen (niet wanneer het is gelezen;
de ontvangstdatum/tijd kan dus ook buiten kantooruren liggen). De reglementaire bepalingen
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met betrekking tot het aantal werkdagen waarbinnen bijv. een verklaring naar de NBB
gestuurd moet worden, blijven onverkort van toepassing.
g. Zodra een e-mail door de NBB is ontvangen, wordt door het betreffende (afdelings-)bureau
een ontvangstbevestiging gestuurd.
h. Het Bonds- of Afdelingsbureau zorgt ervoor dat de e-mail in behandeling wordt gegeven aan
de betreffende medewerker c.q. commissie. In het algemeen mag men binnen drie werkdagen
een inhoudelijke reactie verwachten (indien dit, afhankelijk van het onderwerp, van toepassing
is).
i. Na behandeling van een e-mail door een medewerk(st)er, commissielid of bestuurslid, wordt
de reactie verzonden vanuit het Bonds- of Afdelingsbureau van de NBB.
j. De verzender blijft, conform de regels met betrekking tot postverzending, verantwoordelijk
voor de ontvangst van post (inclusief e-mails) door de NBB.

1.4

Protesten en tuchtzaken

Hiervoor wordt verwezen naar het Reglement Tucht- en Geschillenrechtspraak, met name hoofdstuk 4
en 5, de artikelen A.14 t/m A.53. In ieder geval dient er bij een diskwalificatie (bijv. bij een D-fout) /
aangifte door de scheidsrechter of commissaris door de betreffende speler/coach binnen 3 werkdagen
na de wedstrijd een verklaring te worden ingezonden naar de secretaris van de TGC, p/a
Bondsbureau NBB, Postbus 2651, 3430 GB Nieuwegein.
Tegen uitspraken van de TGC kan eventueel beroep worden aangetekend bij de Commissie van
Beroep, in te dienen bij de secretaris van de CvB, p/a Bondsbureau NBB, Postbus 2651, 3430 GB
Nieuwegein.
Technische protesten zijn niet mogelijk. Enkel administratieve protesten, als bedoeld in Artikel D.11.1
van het Wedstrijdreglement worden in behandeling genomen. Administratieve protesten dienen
binnen drie werkdagen na afloop van de wedstrijd door het verenigingsbestuur van een ploeg bij de
Competitie Organiserende Instantie te worden ingediend. Door de Competitie Organiserende Instantie
kan, indien het protest in behandeling wordt genomen, aan de tegenpartij en de scheidsrechters om
commentaar worden gevraagd. De Competitie Organiserende Instantie beslist in beginsel binnen 3
weken na ontvangst van het protest. Tegen deze beslissing is beroep mogelijk conform Art. D.11.5
van het Wedstrijdreglement.

1.5

Procedure bij bijzondere weersomstandigheden of andere
calamiteiten

Wanneer een vastgestelde competitie-/bekerwedstrijd geen doorgang vindt vanwege
weersomstandigheden (ijzel, gladheid, sneeuw, storm, etc.) of andere bijzondere omstandigheden,
dan dient het onderstaande in acht te worden genomen:
Een vereniging die –om welke reden dan ook– besluit voor een vastgestelde wedstrijd niet aan te
treden, dient rekening te houden met de volgende procedures:
a. Laat de tegenstander weten dat uw ploeg niet komt op het moment dat duidelijk is dat de
omstandigheden dit niet toelaten.
b. In gevallen van aangewezen scheidsrechters dient uw vereniging ook deze op voorhand te
informeren, zodat deze niet voor niets naar de sporthal afreizen. Indien u de arbiters niet
rechtstreeks kunt bereiken kunt u bellen naar de betreffende scheidsrechtersplanner of
naar Ed v.d. Broek (uitslagendienst) 0316-527407 of 06-51339540.
c. Beide verenigingen lichten ook de competitieleider/Competitie Organiserende Instantie in
via e-mail welke ploeg niet zal gaan spelen en geven de reden op.
De betreffende Competitie Organiserende Instantie beslist op basis van de aanwezige informatie of er
sprake is van overmacht en over de consequenties van het niet doorgaan van de wedstrijd. Indien er
naar het oordeel van de Competitie Organiserende Instantie geen sprake is van overmacht, wordt een
ploeg geacht niet te zijn opgekomen en wordt de ploeg conform artikel D.6.1 en D.6.2 van het
Wedstrijdreglement bestraft met een 20-0, c.q 0-20 verlies en dient de zaalhuur, c.q reiskosten (incl.
arbiters) vergoed te worden.
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Als er door het KNMI code oranje of rood wordt afgegeven voor de weerssituatie, wordt er uitgegaan
van overmacht.
Indien de bezoekende ploeg niet opkomt, dan heeft de thuisspelende vereniging conform artikel D.6.2
van het Wedstrijdreglement recht op vergoeding van de gemaakte kosten voor zaalhuur. Indien de
thuisspelende ploeg niet opkomt, dan heeft de bezoekende vereniging recht op vergoeding van de
gemaakte reiskosten (tot een maximum van 3 auto’s). De gemaakte kosten kunnen – voorzien van
een specificatie – binnen vier weken na de oorspronkelijke speeldatum bij het Bonds- of
Afdelingsbureau worden ingediend. Er wordt uitgegaan van een kilometerprijs van € 0,19 per
kilometer. De kosten zullen worden doorbelast aan de niet opgekomen vereniging. Tevens zullen de
eventuele scheidsrechtersreiskosten worden doorbelast..
Indien beide ploegen niet opkomen, dan zullen de gemaakte kosten evenredig worden verdeeld.
Het NBB bestuur heeft per bestuursbesluit aangenomen dat wanneer een wedstrijd niet doorgaat
vanwege slecht weer en de verenigingen de procedure punt voor punt volgen, dat beide verenigingen
de kosten voor het opnieuw vaststellen van de wedstrijd evenredig zullen betalen. Om niet in allerlei
rekensommen te gaan belanden zal hiertoe worden uitgegaan van een bedrag van € 35,- per
wedstrijd (in lijn met de zaalhuurvergoeding bij een n.o. van de tegenstander). Bij de inplanning van de
wedstrijd op de nieuwe datum zal bij vereniging B € 17,50 in rekening gebracht worden en zal bij
vereniging A een bedrag van € 17,50 worden bijgeschreven. Vereniging A zal met dit bedrag en het
bedrag dat zij hier dan nog moeten bijleggen de zaal opnieuw moeten vastleggen.

1.6

Staken van een wedstrijd

Indien een wedstrijd voortijdig wordt beëindigd vanwege een staking, dan moeten de aanvoerders (of
bij U16 en lager de coaches) van beide ploegen, de scheidsrechters en eventueel de commissaris
binnen drie werkdagen na de wedstrijd een verklaring met toelichting omtrent het staken indienen bij
de Competitie Organiserende Instantie. De Competitie Organiserende Instantie kan op basis van
Artikel D.7.1 van het Wedstrijdreglement een boete opleggen.
Wanneer deze instantie de verantwoordelijkheid voor het staken bij één of beide ploegen legt, dan is
de stand in de wedstrijd op het moment van staken van belang. Is één van beide ploegen
verantwoordelijk voor het staken van de wedstrijd en is de stand op het moment van staken in het
voordeel van die ploeg of is de stand gelijk, dan wordt de eindstand bepaald op 20-0, c.q. 0-20 in het
nadeel van de verantwoordelijke ploeg; indien de stand op het moment van staken in het nadeel is
van de verantwoordelijke ploeg, dan blijft de bereikte stand gehandhaafd.
Wanneer beide ploegen verantwoordelijk worden gesteld voor het staken van een wedstrijd, dan wordt
de eindstand bepaald op 0-0; beide ploegen krijgen niet één wedstrijdpunt. De Competitie
Organiserende Instantie kan op basis van Artikel D.7.2 van het Wedstrijdreglement een boete
opleggen.
Uitzondering is de verloren verklaarde wedstrijd
Een ploeg zal een gestaakte wedstrijd verliezen, wanneer tijdens een wedstrijd de ploeg minder dan
twee (2) spelers op het speelveld heeft, gereed om te kunnen spelen.
Indien de ploeg waaraan de wedstrijd wordt toegekend voor staat is de bereikte stand op het moment
van de onderbreking de eindstand. Staat de ploeg, waaraan de wedstrijd is toegekend niet voor, dan
moet als uitslag twee tegen nul (2 tegen 0) ten gunste van deze ploeg worden genoteerd. De in
gebreke zijnde ploeg ontvangt één (1) punt in de rangschikking.
In geval van een reeks van dubbelwedstrijden (thuis en uit), waarbij de gescoorde punten worden
opgeteld, verliest de ploeg die in gebreke blijft bij de eerste of tweede wedstrijd, de gehele reeks door
‘in gebreke blijven’ (Artikel 21 NBB Spelregels 2014).

1.7

Terugtrekken uit de competitie

Indien een ploeg zich na indeling moet terugtrekken uit een divisie of afdelingsklasse, dan dient de
vereniging dit schriftelijk mede te delen aan de betreffende Competitie Organiserende Instantie. De
Competitie Organiserende Instantie kan op basis van Artikel E.5 van het Wedstrijdreglement een
boete opleggen.
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1.8

Verzorging scouting Mannen en Vrouwen Senioren Eredivisie

De teams in de Vrouwen - en Mannen Senioren Eredivisie dienen er voor te zorgen dat hun
scoutinggegevens binnen twee werkdagen nadat zij een wedstrijd hebben gespeeld in de databases
zijn ingevoerd, op straffe van een boete.

1.9

Procedure wedstrijdwijzigingen/vaststellingen wedstrijden
competities

De wedstrijden dienen door de verenigingen uiterlijk op 31 augustus in Sportlink van volgens planning
correcte datum en tijdstip voorzien te worden.
Wedstrijdwijzigingen dienen van tevoren te worden aangevraagd via Sportlink.
Voor dit seizoen zijn de volgende richtlijnen vastgesteld voor de aanvraag (en goedkeuring) van een
wedstrijdwijzigingsverzoek.
Algemene bepalingen
Indien een vereniging een geplande wedstrijd wil wijzigen (datum, tijdstip en/of speelzaal), dan dient
deze vereniging tenminste drie weken voor de in het competitieprogramma vermelde wedstrijddatum
contact op te nemen met de vereniging van de tegenstander. Na overeenstemming met de
tegenstander (en alleen dan) moet de aanvragende vereniging zelf de aanvraag indienen in Sportlink.
Indien er geen overeenstemming is met een tegenstander, dan kan een wedstrijd niet worden
gewijzigd, behalve wanneer de competitie organiserende instantie van mening is dat de aanvraag tot
wijziging legitiem is.
In bijzondere omstandigheden (zaal teruggevorderd door gemeente, overlijden, weerproblemen e.d.)
kan van de termijn van drie weken worden afgeweken. Dit ter beoordeling van de competitie
organiserende instantie.
Binnen een week na ontvangst van de aanvraag in Sportlink handelt de vereniging van de
tegenstander dit af. De competitieorganiserende instantie (afdeling of landelijk) handelt vervolgens de
aanvraag voor de wijziging zo spoedig mogelijk af en informeert de betrokken verenigingen en
eventueel anderen (bijvoorbeeld in verband met te leveren scheidsrechters).
Een vereniging heeft altijd het recht een wedstrijdwijziging aan te vragen bij de
competitieorganiserende instantie voor een ploeg waarvan een speler deelneemt aan een gelijktijdige
activiteit van een nationale ploeg
Wijzigingen in afdelingscompetities zonder door de afdeling aangeschreven scheidsrechters
Wedstrijdwijzigingsverzoeken waarbij er overeenstemming is tussen beide verenigingen, worden in
principe door ons geaccordeerd indien deze voldoen aan de algemene bepalingen zoals hierboven
omschreven. Uiteraard met de kanttekening én onder de voorwaarde dat deze wijziging een
ordentelijk verloop van de competitie niet in de weg mag staan, dit ter beoordeling van de competitie
organiserende instantie.
Voor een goedgekeurde aanvraag van een wedstrijdwijziging wordt de aanvragende vereniging € 5 in
rekening gebracht.
Er dient vooraf consensus te zijn tussen beide verenigingen over de concrete datum en aanvangstijd
waarnaar een wedstrijd wordt verplaatst, alvorens een wedstrijd geen doorgang kan vinden. Hiermee
bedoelen wij dat indien u een wedstrijd wilt verplaatsen van bijvoorbeeld aankomend weekend, dat u
dan voor deze oorspronkelijke wedstrijddatum een nieuwe datum en aanvangstijd moet hebben
afgesproken met de tegenstander. Indien een ploeg hierbij in gebreken blijft, dan kan dit als nietopkomen worden behandeld met bijbehorende gevolgen de betreffende wedstrijd als verloren worden
verklaard (met als eindstand 20-0 c.q. 0-20).
Wijzigingen in klassen en divisies met door de afdeling/de NBB aangeschreven scheidsrechters
Wedstrijdwijzigingsverzoeken waarbij reeds scheidsrechters zijn aangesteld, worden in principe niet
door ons geaccordeerd (alleen bij hoge uitzondering, dit ter beoordeling van de competitie
organiserende instantie).
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Bij een wedstrijdwijzigingsverzoek voor een wedstrijd in een competitie met door de afdeling/de NBB
aangeschreven scheidsrechters, dient u altijd de reden van uw verzoek aan de competitie
organiserende instantie kenbaar te maken. Om geen onnodige extra mails te ontvangen tussen u en
een tegenstander over een wedstrijdwijzigingsverzoek, verzoeken wij u om ons slechts na akkoord
van de tegenstander én met een concreet nieuwe datum en aanvangstijd, te informeren over uw
reden tot wijziging.
De competitie organiserende instantie zal uw verzoek in behandeling nemen en dit conform de
algemene bepalingen beoordelen.
Voor een goedgekeurde aanvraag van een wedstrijdwijziging wordt de aanvragende vereniging € 10
in rekening gebracht.
.

1.10

Speelgerechtigdheid

Om te mogen uitkomen in de competitie moet er voor buitenlandse spelers letter of clearance worden
afgegeven door de betreffende buitenlandse bond.
De registratie van spelers vindt plaats in Sportlink.
Een (digitale) spelerskaart kan door de Competitie Organiserende Instantie als niet akkoord worden
beschouwd indien de speler niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan jegens de NBB, een
andere bij de NBB aangesloten vereniging, een andere bij de FIBA aangesloten basketballbond of de
FIBA. Ook in bijzondere gevallen kan de Competitie Organiserende Instantie om andere redenen de
geldigheid van een digitale spelerskaart intrekken. Indien er geen akkoord is vanuit het Bonds- of
Afdelingsbureau voor de spelerskaart, is een speler niet-speelgerechtigd en kan de Competitie
Organiserende Instantie conform artikel F.6.3 van het Wedstrijdreglement een boete opleggen
alsmede de wedstrijd verloren verklaren voor een ploeg indien de speler op het wedstrijdformulier
staat van een door de Competitie Organiserende Instantie georganiseerde wedstrijd, één en ander
ongeacht een eventuele klachtprocedure bij de Tucht- en GeschillenCommissie.
Een speler is conform artikel F.4 van het Wedstrijdreglement speelgerechtigd, op de eerste dag na de
dag van aanmelding in Sportlink en er geen belemmeringen zijn ten aanzien van de aanvraag.

1.11

Aanvragen letter of clearance

Ingeval de aanvraag voor een spelerskaart betrekking heeft op een speler waarvoor de FIBA regels
stelt, wordt de aanvraag niet eerder in behandeling genomen dan nadat aan de door de FIBA gestelde
regels is voldaan. Derhalve dient er schriftelijke toestemming te zijn van het land waar de speler voor
het laatst heeft gespeeld, en dient een kopie van het paspoort van de speler te worden overlegd. Deze
schriftelijke toestemming, ook wel letter of clearance genoemd, zal door het Bondsbureau moeten
worden aangevraagd bij een buitenlandse bond. Conform de internationaal geldende regels heeft een
buitenlandse bond zeven werkdagen de tijd om de letter of clearance af te geven. Indien een bond
hieraan niet voldoet zal het Bondsbureau de FIBA inschakelen en zal de clearance in de regel binnen
twee dagen worden afgegeven.
Pas na binnenkomst van de letter of clearance (voor 17.00 uur tijdens een werkdag) kan de
spelerskaart worden geaccordeerd en is een speler speelgerechtigd indien ook is voldaan aan artikel
F.4 en F.5 van het Wedstrijdreglement. Verzoeken tot het aanvragen van een letter of clearance
kunnen via het formulier “aanvraag letter of clearance” worden ingediend bij het Bondsbureau (zie
bijlage).
Dit geldt echter niet voor spelers die hebben gespeeld bij een niet bij FIBA aangesloten
vereniging/competitie. Voor deze spelers is echter wel een verklaring vereist waarin betrokken speler
verklaart nooit eerder te zijn uitgekomen in een bij FIBA aangesloten competitie. Tevens zal de speler
moeten aangeven waar hij precies vorig seizoen heeft gespeeld en gedurende welke periode. Zonder
deze - door de speler zelf ondertekende - verklaring kan de licentie ook niet worden afgegeven (zie
bijlage voor een voorbeeld van een dergelijke verklaring).
Voor spelers die in de NBA D-league hebben gespeeld, dient de vrijgave via de FIBA aangevraagd te
worden (door het Bondsbureau).
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1.12

Overschrijvingsverklaring

Een speler die in het lopende seizoen nog niet aan een competitiewedstrijd heeft meegedaan, kan tot
1 maart overschrijving aanvragen naar een andere vereniging. De betrokken speler dient dan een
schuldvrijverklaring te krijgen van zijn oude vereniging. De speler moet hebben voldaan aan zijn
(financiële) verplichtingen, voor zover voortvloeiende uit zijn lidmaatschapsverhoudingen met de oude
vereniging. De oude vereniging is verplicht binnen vier weken na het verzoek te verklaren dat aan de
genoemde verplichtingen is voldaan. Indien er geen schuldvrijverklaring wordt afgegeven, dient hij bij
zijn aanmelding als lid bij de vereniging schriftelijk naar waarheid te verklaren dat hij in de afgelopen
vijf jaar geen lid van de NBB is geweest.
Het noteren van het niet schuldvrij zijn van een lid, gebeurt via Sportlink middels de ‘Financiële
Blokkade-status’. De vereniging dient dit zelf te noteren wanneer een lid overstapt naar een andere
vereniging. Naast deze notificatie in Sportlink, is het de verantwoordelijkheid van de nieuwe vereniging
om altijd een papieren schuldvrijverklaring te kunnen overleggen. De competitie organiserende
instantie kan hierom vragen.
Indien een speler in het lopende seizoen wel aan competitiewedstrijd(en) heeft meegedaan, dan kan
overschrijving worden aangevraagd indien dit in het belang van de speler is of bij een verhuizing over
een aanmerkelijke afstand. In deze gevallen is voorafgaande toestemming nodig van het
bondsbestuur.
Indien een speler in het lopende seizoen wel competitiewedstrijd(en) heeft gespeeld in de Mannen
Senioren Eredivisie of Vrouwen Senioren Eredivisie, dan kan in de periode van 1 tot 15 december
overschrijving worden aangevraagd naar een andere vereniging op hetzelfde niveau.
Bovenstaande genoemde reglementen zijn niet van toepassing voor spelers die als professioneel
basketballspeler in de competitie spelen (dus contractspelers). Deze spelers mogen tot 28 februari
overschrijving aanvragen naar een andere vereniging, waarvoor hij als basketballspeler werknemer
wordt in de zin van het arbeidsrecht. Dit werknemerschap dient naar genoegen van de Competitie
Organiserende Instantie te worden aangetoond. Zodra de overschrijving is aangevraagd, is de speler
niet meer gerechtigd uit te komen voor de vereniging, waarvoor hij uitkwam voor de
overschrijvingsaanvraag. Indien het een speler uit de Mannen Eredivisie betreft, dan kan de speler tot
de datum waarop tenminste ¾ gedeelte van de vastgestelde wedstrijdrondes van de reguliere en voor
iedere vereniging toegankelijke competitie is afgewerkt, overschrijving aanvragen conform artikel
K.7.1 van het Wedstrijdreglement.

1.13

Niet Zondagverenigingen

We kennen verenigingen die in hun statuten hebben vastgelegd, dat ze niet op zondag zullen spelen.
Aangezien deze statuten door de NBB zijn goedgekeurd, zal er rekening mee moeten worden
gehouden. Het gaat om de volgende verenigingen:
Five Pack

Ureterp

Aardamse Basketball Club

Ter Aar

ABC Basketbal

Wijk en Aalburg

BV Arrows

Dokkum

Assist

Assen

B.A.S.

Biddinghuizen

Basketball All Stars Epe

Epe

Bedum Blues

Bedum

Be Quick '28

Zwolle

CBV Binnenland

Barendrecht

B.O.B.

Oud Beijerland

Bouncers Basketball

Waddinxveen

Ceres

Emmeloord

BV Dunk

Zuidhorn
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Dyna '75

Heereveen

Flax Field Fighters

H.I. Ambacht

Fictoor

Montfoort

Flying Red
Solar systemenGrasshoppers

Roden

Green Giants

Leusden

G.S. Stars

Elburg

Sietsema Highlanders

Uithuizen

HBV Falcons

Hoogeveen

HBV Hornets

Hardegarijp

BV Jahn II

Stadskanaal

Jump '80

Hellevoetsluis

Klipperstars

Nieuw-Lekkerland

Lay Back Kampen

Kampen

BV Leerdam

Leerdam

BV Leeuwarden

Leeuwarden

Limit Stars

Dinxperlo

BV Millwings

Winschoten

EBV Mustangs

Emmen

BV Oaters Joure

Joure

BV Orca's

Urk

Peatminers

Vriezenveen

BV Penta

Drachten

Quintas

Lemmer

Quick Runners

Huizen

Rebound '73

Harderwijk

Red Giants

Meppel

Risne Stars

Rijssen

River Trotters

Hardinxveld-Giessendam

Schelde Sport Basketball

Terneuzen

Scylla

Groningen

BC Shooters

Bunschoten

Smokkelhoek

Kapelle

De Snipers

Zeewolde

Sparta Nijkerk

Nijkerk

Sparta Go

Sommelsdijk

S.V.Z.W.

Wierden

Tower Jumpers

Barneveld

Typhoons

Hoogezand

V.B.V.

Veenendaal

Helmink Heroes

Zwijndrecht

BC Virtus

Werkendam

Volic

Putten

V.U.A.S.

Dronten

BC Waldric

Woudrichem

Westland Stars

s-Gravenzande
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1.14

Classificatie Rolstoelcompetities

Hieronder wordt uitgelegd wat de classificatieprocedure is voor spelers/speelsters in de verschillende
rolstoeldivisies én voor spelers/speelsters die ‘internationaal’ willen gaan.
Doel hiervan is (1) verduidelijking van wat classificatie in het rolstoelbasketball nu eigenlijk inhoudt, (2) inzicht
verschaffen in classificatieverschillen in de verschillende divisies en (3) verduidelijken van de
classificatieprocedure.
Classificatie
Classificatie van spelers is nodig voor en in de wedstrijdsport om tot een gelijke krachtsverhouding tussen de
teams te komen om daarmee een eerlijke competitie te verkrijgen. Classificatie in rolstoelbasketball brengt de
beperking en met name de ímpact van de beperking op de sportspecifieke actviteiten in rolstoelbasketball in kaart.
De impact dus van de beperking op de rolstoelaandrijving, het remmen en versnellen, wenden en keren, pivoteren,
passen, vangen, schieten, rebounden, dribbelen en de impact op het contact tussen twee rolstoelen tijdens het
spel.
Een speler kan één van de volgende classificaties krijgen: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, of 4.5. Hoe groter de
motorische capaciteit van een speler, hoe hoger zijn classificatie/puntenscore zal zijn. Vijf spelers samen mogen in
totaal 14 punten (bij wedstrijden tussen landenteams) of 14.5 punten (bij eredivisiewedstrijden tussen clubteams)
op het veld zetten.
Rolstoelbasketball classifiers hanteren dit (IWBF) classificatie systeem dat reeds in 1986 voor het eerst werd
gebruikt en dat zich door de jaren heen alleen maar verder ontwikkeld heeft tot een goed en fair systeem dat
wereldwijd op dezelfde manier wordt toegepast door alle IWBF classifiers. Op deze manier kun je er zeker van zijn
dat de ‘performance potentie’ van twee geclassificeerde rolstoelbasketballteams dezelfde is (immers allebei de
teams kunnen maximaal 14 of 14.5 punten aan spelerspotentieel op het veld zetten) waardoor de competitie eerlijk
is en echt het beste team wint: dat is het team dat de meeste conditie heeft, het beste spelinzicht, de meeste
basketball skills, het beste schot-percentage en de beste ‘focus’. De handicap speelt dan geen rol meer en zó
hoort het ook!
Het begrip ‘Volume of Action’ speelt een belangrijke rol in de rolstoelbasketballclassificatie. Hoeveel ‘actie volume’
laat de speler zien met zijn rompbewegingen: wat is de mate (en kwaliteit) van romp uitslag naar voren/achteren,
roterend naar links en rechts of zijwaarts naar links en rechts. Een hoge thoracale laesie leidt tot een verminderd
‘actie volume’ van de romp in genoemde bewegingen, terwijl een amputatie van een onderbeen (veel) méér romp
uitslag mogelijkheden biedt. De romp uitslagen naar de verschillende richtingen bepalen de effectiviteit van je
rolstoelaandrijving, pivoteren, remmen, de mogelijkheid en effectiviteit van vangen en passen, schieten op de
basket, etc. en dus je uiteindelijke ‘performance’ op het veld. Of je wel of niet goed getraind bent, wel of niet
beschikt over goede basketball skills, lang bent of juist kort, wel of niet een goede rolstoel hebt, wel of niet tactisch
inzicht hebt, etc, speelt géén rol in de classificatie: deze gaat immers alléén over het in kaart brengen van je
motorische capaciteit, die bepaald wordt door je beperking, en is ónafhankelijk van training, lichaamsbouw,
equipment en spelinzicht.
In de lagere divisies is ‘participeren’ minstens zo belangrijk als het competitie element en om die reden wordt de
classificatie van spelers in deze lagere divisies soepel toegepast. Hoe?
Junior League en Divisies C1, C2, B, A
Er mag met méér punten gespeeld worden dan 14.5:
Junior League: 19.5 punten
Divisie C1 en C2: 18.5 punten
Divisie B: 17.5 punten
Divisie A: 16.5 punten
Ook valide spelers mogen, als 4.5 spelers, deelnemen aan de competitie. Datzelfde geldt voor spelers met
‘minimale’ motorische beperkingen of beperkingen die als ‘not-eligible’ (niet toelaatbaar) op de lijst staan voor het
internationale rolstoelbasketball. Hoe hoger de divisie, hoe strenger (lees: meer gelijkend op hoe het er
internationaal aan toegaat) de classificatie regels.
Eredivisie
In deze divisie geldt het totaal aantal punten per team zoals dat internationaal, tussen clubteams, geldt: 14.5
punten.
Hier, en in/bij de selecties op Papendal, gelden tevens, zoals internationaal, ‘instap’-eisen: de speler móet:
(1) een toelaatbare, permanente motorische beperking (‘eligible impairment’) hebben aan de onderste ledematen,
met een
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(2) achterliggende, permanente medische verklaring/diagnose voor de aanwezige beperking (‘underlying Health
Condition’). Ook al wordt aan (1) en (2) voldaan, de beperking moet tevens
(3) voldoen aan minimale eisen (‘Minimal Impairment Criteria’).
Dit vraagt om enige uitleg:
Ad 1. Een toelaatbare, permanente motorische beperking aan de onderste ledematen:
Toelaatbaar zijn voor rolstoelbasketball de volgende vijf beperkingen:
(a) Spierkracht beperking (bijv. t.g.v. dwarslaesie, spina bifida, polio),
(b) ‘Range of motion’ beperking (bijv. t.g.v. arthrogryposis),
(c) Amputatie/deformatie aan de onderste ledematen (verworven of aangeboren),
(d) Beenlengte verschil (van minimaal 6 cm.) en
(e) Coördinatieve beperkingen (bijv. t.g.v. Cerebrale Parese, zoals Hypertonie, Ataxie en Athetose).
Heeft een speler niet één van deze vijf beperkingen, dan is hij niet toelaatbaar voor het rolstoelbasketball in
de hoogste divisie en ook niet internationaal. Dat betekent dat de volgende beperkingen níet toelaatbaar
zijn voor parasport/rolstoelbasketball op die niveaus: pijn, hoorproblemen/visuele problemen, lage
spierspanning, hypermobiliteit van gewrichten, gewricht instabiliteit, beperking in uithoudingsvermogen,
beperking in reflexfuncties, beperking in cardiovasculaire functies, beperkingen in ademhalingsfuncties.
Deze lijst is niet eindig: de genoemde beperkingen gelden slechts als voorbeelden van niet-toelaatbare
beperkingen.
De beperking moet daarnaast óók permanent zijn: als je gebroken been net uit het gips komt is deze óók
dun en heeft krachtverlies. Maar dit is niet permanént, want door training kan het krachtverlies opgeheven
worden. Permanent wordt de beperking pas wanneer deze een duidelijke ‘achterliggende’ oorzaak heeft in
de vorm van een medische verklaring/medische diagnose die óók permanent is.
Ad 2. De achterliggende, permanente medische verklaring voor de beperking.
Dit is stap 1 in het internationale classificatieproces: een speler moet een zogenaamd MDF kunnen
overleggen: een ‘Medical Diagnostic Form’: een document, ondertekend door een medicus/medisch
specialist, dat aangeeft wat de diagnose is van de speler/speelster. Zonder duidelijke diagnose (‘eligible
Health Condition’ genoemd) kan en mag er geen classificatie plaatsvinden en dus kan die speler/speelster
niet in de eredivisie en/of internationaal opgesteld worden. Natuurlijk is het aanleveren van een MDF niet
áltijd nodig: bij een beenamputatie is dit natuurlijk onzin: dit is immers duidelijk zichtbaar én het is
permanent.
Maar ook voor een speler/speelster die in de rolstoel komt, aangeeft een dwarslaesie te hebben en
zichtbaar dunne benen heeft, is het nodig een MDF te kunnen overleggen: iemand zonder daadwerkelijke
handicap kan óók een tijd in een rolstoel gaan zitten en zeggen dat hij of zij een dwarslaesie heeft: ook
deze persoon heeft dan, door inactiviteit, dunne benen gekregen, maar nog steeds niet die achterliggende
‘Health Condition’: een trauma/ongeluk dat de dwarslaesie veroorzaakt heeft. De ontstane conditie in
boven gegeven voorbeeld (dunne benen) is ook níet permanent, maar kan door training/fysiotherapie
opgeheven worden en is daarmee ‘not eligible’ / niet toelaatbaar voor internationaal rolstoelbasketball en
basketball in de hoogste divisie. Conversiestoornissen/psychosomatische stoornissen zijn voorbeelden van
níet toelaatbare ‘Health Conditions’.
Ook bij spelers/speelsters die een neurologische aandoening (zeggen te) hebben of een Range of Motion,
ROM beperking: het aanleveren van het MDF is noodzakelijk als éérste stap wil de speler überhaupt ‘door’
mogen naar de eigenlijke classificatie waarin allereerst bekeken wordt of de speler voldoet aan de
‘minimale beperking eisen’ alvorens de uiteindelijke klas wordt bepaald.
Ad 3. Minimale beperking eisen.
Is bovenstaande stap 1 in orde, dan (pas) volgt stap 2: het vaststellen van de MIC: ‘Minimal Impairment
Criteria’: wat is de máte van de beperking. Is die (zeer) gering en voldoet die niet aan de ‘instap-eisen’
gesteld door de IWBF, dan zal de speler alsnog verteld worden door de classifiers dat hij/zij natuurlijk
recreatief mag basketballen in Nederland (als 4.5 MD Ned), maar dat een internationaal optreden er niet
inzit. Voorbeelden: een beenlengte verschil van 4 cm (in plaats van de vereiste 6 cm) of een amputatie van
de/een (grote) teen. Bij (de geringste) twijfel volgen we de zogenaamde ‘MD procedure’ van de IWBF. MD
staat voor: ‘Minimal Disability’.
Een internationaal committee van IWBF Medische classifiers beoordeelt dan, aan de hand van
aangeleverde medische gegevens, of de speler speelgerechtigd is voor rolstoelbasketball. De cruciale (én
moeilijke) vraag wordt hier beantwoord: kan de speler nog (verantwoord) lópend basketball beoefenen.
Wordt die vraag bevestigend beantwoord, dan is de betreffende speler niet toelaatbaar voor
rólstoelbasketball.
De ‘minimale handicap’ moet sowieso zichtbaar zijn: óf visueel waarneembaar, en/of via MRI, scan,
röntgenfoto’s, etc. waarneembaar. Is dat niet het geval, dan wordt de speler ‘not eligible’ verklaard en mag
niet uitkomen in de internationale rolstoelbasketballcompetitie.
Is ook die stap 2 met goed gevolg doorlopen, dan volgt (pas) stap 3: de eigenlijke classificatie waarin de
klas bepaald wordt.
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Aanvraag voor rolstoelbasketballclassificatie.
Een beoordeling van de motorische capaciteit van een speler wordt ‘classificatie’ genoemd en geen ‘keuring’.
(1) Een individuele speler kan geen aanvraag voor classificatie doen: dit moet geschieden door de
teamvertegenwoordiger/het teamsecretariaat waar de speler bij is aangesloten. Zolang de speler nog niet
geclassificeerd is, wordt hij aangemerkt als 4.5 speler.
(2) De aanvraag moet naar de NBB gestuurd worden, afdeling wedstrijdzaken.
(3) De NBB registreert de aanvraag en speelt deze door naar de classificatiecoördinator.
(4) De classificatiecoördinator neemt contact op met de aanvrager en plant samen een classificatie moment óf
laat een van de andere Nederlandse rolstoelbasketballclassifiers contact opnemen om die planning te
doen.
(5) Classificatie kan alléén plaatsvinden tijdens een rolstoelbasketballwedstrijd, bij voorkeur op een
competitiedag. Classificatie tijdens trainingen zijn uitzonderingen.
(6) De classificatieuitslag wordt (natuurlijk) medegedeeld aan de speler en coach direct nádat de classificatie
heeft plaatsgevonden. Tevens wordt de uitslag door de coördinator óf door de betrokken classifier
doorgegeven aan (1) de NBB voor verwerking en (2) Frits de Jong, IWBF rolstoelbasketballclassifier en
IWBF rolstoelbasketball databasebeheerder.
(7) De speler (of coach van de speler) kan, bij monde van zijn teamvertegenwoordiger/teamsecretariaat, een
‘review’ aanvragen: een hérbeoordeling van een reeds eerder bepaalde en gegeven klas. Bijv. wanneer de
(medische) situatie van de speler veranderd is en/of een ‘herclassificatie’ nodig geacht wordt.
De Classificatie Commissie (CC) verzoekt de verenigingen van spelers, die hebben deelgenomen aan een
internationaal basketballtoernooi en daar anders zijn geclassificeerd, de CC hiervan in kennis te stellen.

1.15

Invallersbepalingen

Een speler kan invallen in elke hogere ploeg dan waarvoor hij in de ingevoerde spelersindeling per ploeg is
opgegeven. Onder een hogere ploeg wordt verstaan een ploeg in een oudere leeftijdsgroep of een op hoger niveau
spelende ploeg in dezelfde leeftijdsgroep of een ploeg met een lager ploegnummer in dezelfde leeftijdsgroep op
hetzelfde niveau. Voor de duidelijkheid: het 1e team heeft een lager ploegnummer dan het 2e team.
Invallen in een hogere ploeg van dezelfde vereniging die in dezelfde poule speelt is ook mogelijk.
Het invallen in een hogere ploeg is geheel op eigen verantwoordelijkheid. Voor minderjarigen dienen de
ouders/verzorgers of wettelijke vertegenwoordiger bij het invallen in een oudere leeftijdsgroep, behoudens bij het
invallen in één leeftijdsgroep hoger, voorafgaand een verklaring van “geen bezwaar” op te stellen.

1.16

Dispensaties

Het is een speler niet toegestaan in een jongere leeftijdscategorie uit te komen dan waartoe hij gezien zijn leeftijd
behoort. In het belang van de speler/speelster kan de Competitie Organiserende Instantie ontheffing verlenen.
Ploegen met dispensatie(s) hebben verlies van rechten op kampioenschap en promotie (Artikel F.2.3.2 van het
Wedstrijdreglement).
Richtlijnen voor dispensatie
Een speler krijgt geen dispensatie om in een lagere leeftijdscategorie uit te komen:
als zijn vereniging een ploeg in zijn leeftijdscategorie heeft;
als een ploeg van deze leeftijdscategorie geformeerd kan worden;
als er meer dan 2 dispensaties voor een ploeg worden aangevraagd;
Er wordt alleen dispensatie verleend als de speler eerstejaars is binnen de leeftijdscategorie die direct boven de
leeftijdscategorie staat waarvoor dispensatie wordt aangevraagd
Indien een dispensatie naar een lagere leeftijdscategorie wordt verleend, dan zal de betreffende speler niet meer
gerechtigd zijn om uit te komen in zijn eigen of hogere leeftijdscategorie.
Dispensaties dienen te worden aangevraagd via de site:
https://www.basketball.nl/competitie/competitiezaken/formulieren/dispensatieformulier
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1.17

Dubbele licenties

Er zijn twee soorten dubbele licenties:
•
•

Ploegformeringslicentie (Artikel E.8 t/m E.8.8 van het Wedstrijdreglement)
Talentlicentie

Ploegformeringslicentie
E.8.
Ploegformeringslicentie
E.8.1.
Twee verenigingen kunnen een dubbele licentie voor een speler aanvragen die de mogelijkheid
biedt aan de betreffende verenigingen een ploeg te vormen, omdat anders geen ploeg kan worden
geformeerd binnen de betreffende leeftijdsgroep. Deze dubbele licentie verder te noemen
Ploegformeringslicentie (PFL).
E.8.2.
De PFL geldt voor alle leeftijdsgroepen in de afdelingen.
E.8.3.
Een speler met een PFL is lid van twee verenigingen, maar betaalt eenmaal contributie aan de
NBB. Bij de hoofdvereniging waar de speler in het door de NBB gebruikt geautomatiseerd systeem
is ingeschreven als lid, zijnde de eigen vereniging, kunnen administratiekosten in rekening worden
gebracht. De hoogte hiervan wordt vastgesteld door het bestuur en staat vermeld in de Lijst van
Administratieve heffingen en Boetes. Tevens wordt de speler als lid ingeschreven in het door de
NBB gebruikt geautomatiseerd systeem bij de gastvereniging.
E.8.4.
Op het wedstrijdformulier moet achter de naam van de speler ‘PFL’ worden vermeld.
E.8.5.
De PFL-status wordt aangevraagd bij de afdelingscommissie op een daarvoor beschikbaar gesteld
formulier via de website van de NBB.
E.8.6.
De PFL-status geldt voor één seizoen en moet een volgend seizoen opnieuw worden
aangevraagd. Alleen in geval van verhuizing van een speler over grote afstand bestaat de
mogelijkheid om de PFL-status op te heffen en eventueel nieuw aan te vragen.
E.8.7.
Een PFL-status kan worden aangevraagd, voorafgaand aan het speelseizoen, tot uiterlijk 1
september.
E.8.8.
Er is geen maximum gesteld aan het aantal spelers dat vanuit de eigen vereniging speelt bij een
gastvereniging. Het aantal verenigingen dat samen een ploeg wil vormen met spelers met de PFLstatus is niet gelimiteerd.
Regeling Talentlicentie
Artikel 1. Twee verenigingen kunnen de dubbele licentie voor een speler aanvragen om talenten om op een hoger
niveau competitie te laten spelen. Deze dubbele licentie verder te noemen Talentenlicentie (TL).
Artikel 2. De talentenlicentie geldt voor spelers in leeftijdsgroepen t/m U22.
Artikel 3. Een speler met een TL is lid van twee verenigingen, maar betaalt eenmaal contributie aan de NBB. Bij de
hoofdvereniging waar de speler in het door de NBB gebruikt geautomatiseerd systeemis ingeschreven
als basisspeler (primair lid), zijnde de eigen vereniging, kunnen administratiekosten in rekening
worden gebracht. De hoogte hiervan wordt vastgesteld door het bondsbestuur. Tevens wordt de
speler als (secundair) lid ingeschreven in het door de NBB gebruikt geautomatiseerd systeem bij de
gastvereniging.
Artikel 4. Op het wedstrijdformulier moet achter de naam van de speler TL worden vermeld.
Artikel 5. De TL-status wordt aangevraagd bij de afdelingscommissie waar de hoofdvereniging onder valt wanneer
uitgekomen wordt in meerdere competities op afdelingsniveau of bij het bondsbureau wanneer een
van de betrokken verenigingen uitkomt in een competitie op landelijk niveau. De aanvraag gebeurt op
een daarvoor beschikbaar gesteld formulier via de website van de NBB.
Artikel 6. De TL-status geldt voor één seizoen en moet een volgend seizoen weer opnieuw worden aangevraagd.
Alleen in geval van verhuizing over grote afstand bestaat de mogelijkheid om de TL-status op te
heffen en eventueel nieuw aan te vragen.
Artikel 7. De TL-status wordt aangevraagd tot de einddatum van aanmelding van nieuwe spelers voor de
betreffende competities.
Artikel 8. Spelers met een TL-status kunnen alleen bij de gastvereniging spelen in een hoger spelende ploeg dan
hij bij de eigen vereniging in de ingevoerde spelersindeling per ploeg is opgegeven. Onder een hogere
ploeg wordt verstaan hetgeen bij artikel F.8.1. van het Wedstrijdreglement is vermeld. Indien het in het
belang van de speler is, kan de competitieorganiserende instantie op een gemotiveerd verzoek in
uitzonderlijke gevallen hiervan afwijken.
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Artikel 9. Een speler met een TL-status kan bij de eigen vereniging onbeperkt invallen conform artikel F.8.1. van
het Wedstrijdreglement. Het gestelde in artikel F.8.2. van het Wedstrijdreglement blijft van toepassing.
Bij de gastvereniging mag hij alleen spelen voor de ploeg waarvoor de TL is aangevraagd.
Artikel 10. Het gelijktijdig moeten spelen voor beide verenigingen kan geen reden zijn tot wijzigen van de wedstrijd
in speeldatum of -tijd.
Artikel 11. Het maximum aantal spelers met de TL-status is per ploeg/per wedstrijd beperkt tot vijf. Dit kunnen er
vijf zijn uit verschillende verenigingen.

1.18

Verdediging (man-to-man/zone)

Man-to-man verdedigen is verplicht voor U12 en U14 (dus niet voor U16 en hoger).
Derhalve is een zone of zone-press niet toegestaan.
Sancties:
- eerste overtreding: waarschuwing coach;
- volgende overtreding: technische fout coach

1.19

Klassen met 24 seconden regel

In alle klassen met aangeschreven arbiters wordt met de 24 seconden (en 14 seconden) regel gespeeld.

1.20

Leeftijdscategorieën

De leeftijdscategorieën in seizoen 2017-2018 zijn als volgt:
Categorie
Senioren
U22
U20
U18
U16
U14
U12
U10

Geboren tussen
geboren in 1995 en eerder
geboren in 1996 en 1997
geboren in 1998 en 1999
geboren in 2000 en 2001
geboren in 2002 en 2003
geboren in 2004 en 2005
geboren in 2006 en 2007
geboren in 2008 en later

De peildatum is 1 januari van het lopende speelseizoen, dus iemand die op peildatum 01-01-2018
19 jaar is, kan uitkomen in de U20 klasse.

1.21

Bal maat en baskethoogte

Op landelijk niveau wordt er bij de mannen met bal maat 7 en bij de vrouwen met bal maat 6 gespeeld en hangt de
ring op 3.05 m hoogte. Enkel bij de landelijke mannen U12 wordt hiervan afgeweken: bal maat 6.
Bij de U12 hangt de ring op 2.60 m.
Bij de jeugd is er op afdelingsniveau een aantal uitzonderingen. Deze staan in onderstaand overzicht genoteerd:
Leeftijdscategorie

Geslacht Baskethoogte

U12

Mannen

2.60 meter

5

U12

Vrouwen 2.60 meter

5

U14

Mannen

3.05 meter

6

U14

Vrouwen 3.05 meter

5

U16

Mannen

3.05 meter

7

U16

Vrouwen 3.05 meter

6

19
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1.22

Boetelijst

De boetelijst zoals deze dit seizoen zal worden gehanteerd voor alle competities is via onderstaande link te
raadplegen.
http://www.basketball.nl/nbb-organisatie/nieuws/officiele-mededelingen

1.23

Aantal buitenlandse spelers/speelsters

Voor de divisies buiten de DBL wordt de beleidslijn gehanteerd dat er maxmaal twee spelers/speelsters met de
nationaliteit van een niet bij de Europese Zone van FIBA aangesloten land mogen uitkomen in een wedstrijd.

1.24

Landelijk cluboverleg

Op de volgende data vindt er dit seizoen cluboverleg plaats:
di
di

07-11-2017 19.30 - 22.00
06-03-2018 19.30 - 22.00

Landelijke competities breedoverleg
Landelijke competities breedoverleg

di
di

14-11-2017 19.30 - 22.00
13-03-2018 19.30 - 22.00

Rolstoel breedoverleg
Rolstoel breedoverleg

20

COMPETITIEBOEK SEIZOEN 2017 – 2018

2.

Competitie-indeling 2017-2018
2.1

2.1.1

Poule indeling Eredivisie /Promotiedivisie/Eerste Divisie

Mannen Senioren Eredivisie (Dutch Basketball League)

Donar
Apollo Amsterdam
ZZ Leiden
New Heroes
Aris Leeuwarden
Landstede Basketbal
Rotterdam Basketbal
Basketbal Academie Limburg
Den Helder Suns

2.1.2

Mannen Senioren Promotiedivisie

BS Leiden 2
VBC Akrides
Red Giants
CobraNova
UBALL
Racing Beverwijk
BV Groningen
Punch
G.S.B.V. De Groene Uilen
Harlemlakers
Solar-systemen Grasshoppers
Lokomotief
Landslake Lions

2.1.3

Mannen Senioren Eerste Divisie Poule A

Red Stars
CBV Binnenland
Almere Pioneers
De Hoppers
BV Hoofddorp
Zeemacht
Arnhem Eagles
Landstede Basketbal ZAC
The Jugglers
Blauw Wit
EBV Baros
River Trotters
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2.1.4

Mannen Senioren Eerste Divisie Poule B

Dreamfields Dolphins
BC Virtus
HBV The Jumpers
Basketbal Academie Limburg
TSBV Pendragon
BC Vlissingen
The Black Eagles
Attacus
BV Wyba
Trajanum
Barons Breda Basketball
Den Dungk

2.1.5

Dutch Talent League (Mannen U24)

Donar
Apollo Amsterdam
ZZ Leiden
New Heroes
Landstede Basketbal
Rotterdam Basketbal
Basketbal Academie Limburg
Harlemlakers
Waterland Basketball
TBG Dragons

2.1.6

Mannen U18 Eredivisie

Zorg en Zekerheid Leiden
BC APOLLO Amsterdam
Landslake Lions
New Heroes
UBALL
Lokomotief
TBG Dragons
Basketbal Academie Limburg
BV Noordkop
Harlemlakers
WBB Giants
Crackerjacks
CSE - Landstede Basketbal
Donar
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2.1.7

Mannen U16 Eredivisie

MBCA Amstelveen
Zorg en Zekerheid Leiden
CSE - Landstede Basketbal
Basketbal Academie Limburg
Celeritas-Donar
BC APOLLO Amsterdam
TBG Dragons
Landslake Lions
Bv Noordkop
Harlemlakers
UBALL
New Heroes
Lokomotief
Rotterdam Basketbal

2.1.8

Mannen U14 Eredivisie

Basketbal Academie Limburg
CSE - Landstede Basketbal
Rotterdam Basketbal
BV Noordkop
Lokomotief
BS Leiden
New Heroes
MBCA Amstelveen
Celeritas-Donar
BC APOLLO Amsterdam
UBALL
TBG Dragons

2.1.9

Vrouwen Senioren Eredivisie (Vrouwen Basketball League)

Loon Lions
Dozy BV Den Helder
Lekdetec.nl
CBV Binnenland
Solar-systemen Grasshoppers
High Performance Center Royal Eagles
CTO Amsterdam Vrouwenbasketball
Amazone

2.1.10

Vrouwen Senioren Promotiedivisie

Jolly Jumpers
DAS
EBV Baros
MBV Green Eagles
Lokomotief
G.S.B.V. De Groene Uilen
Solar-systemen Grasshoppers 2
Cangeroes
BV Springfield Berlicum
BV Hoofddorp
U.S. Basketball
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2.1.11

Vrouwen U20 Eredivisie

Dozy BV Den Helder
CSE - Landstede Basketbal
Solar-systemen Grasshoppers
H.S.V. Basketball
Landslake Lions
Almonte
CBV Binnenland
Jolly Jumpers
High Performance Center Royal Eagles
CTO Amsterdam Vrouwenbasketball
Lokomotief

2.2
2.2.1

Poule indeling Tweede Divisie

Mannen Senioren Tweede Divisie A

MSV
BC Woodpeckers
Utrecht Bull's
Blue Stars
BV De Zaaier Sphinx
BS Leiden 3
BV Early Bird
DED
Basketball Vereniging Amsterdam
Onze Gezellen Basketball
BC Triple Threat
U.S. Basketball

2.2.2

Mannen Senioren Tweede Divisie B

Crackerjacks
BV Groningen 2
Celeritas-Donar
D.B.V. Arriba
Twente Buzzards
BV Scylla
Flying Red
BV Orca's
Uitsmijters Almelo
Batouwe Basketball 2
G.S.B.V. De Groene Uilen 2
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2.2.3

Mannen Senioren Tweede Divisie C

DAS
CBV Binnenland
The Hurricanes
BC Langstraat Shooters
Lokomotief 2
CobraNova 2
S.B.U.
MBV Green Eagles
Punch
DBV Rowic
WBB Giants
Bouncers Basketball

2.2.4

Mannen Senioren Tweede Divisie D

Tantalus
Tower Jumpers
BC Eindhoven
EVBV Octopus
Maastricht Knights
The Black Eagles
BC Bladel
BV Wyba 2
JRC
BC Kimbria
OBC Oss

2.2.5

Vrouwen Senioren Tweede Divisie A

The Challengers
Basketball Vereniging Amsterdam
U.S. basketball 2
LUSV
BV Hoofddorp 2
VBC Akrides
Onze Gezellen Baksetball
BC APOLLO Amsterdam

2.2.6

Vrouwen Senioren Tweede Divisie B

BV Leeuwarden
BV Orca's
G.S.B.V. De Groene Uilen 2
BV Groningen
BV Scylla
De Snipers
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2.2.7

Vrouwen Senioren Tweede Divisie C

Utrecht Bull's
BV Orca's 2
EBV Baros 2
CobraNova
S.B.U.
BV De Zaaier Sphinx
Red Stars
Cangeroes 2

2.2.8

Vrouwen Senioren Tweede Divisie D

Barons Breda Basketball 2
BC Bumpers
Yellow Sox
Almonte
Trajanum
BC Kimbria
Achilles'71 Nuenen

2.2.9

Vrouwen Senioren Tweede Divisie E

B.C. Waldric
BC Vlissingen
BC Virtus
Barons Breda Basketball
EBBC Den Bosch
BV Wyba
EVBV Octopus

2.2.10

Mannen U22 Tweede Divisie A

Solar-systemen Grasshoppers
HBV The Jumpers
Racing Beverwijk
Lokomotief
HBV Quick Runners
SVO Basketball
Cady ‘73
Divine Basketball Rotterdam
DAS
Helmink Heroes
BV Springfield Berlicum

2.2.11 Mannen U20 Tweede Divisie A
VBC Akrides
BS Leiden
Celeritas-Donar
HBV The Jumpers
MBCA Amstelveen
BV Groningen
BC APOLLO Amsterdam
Harlemlakers
Basketball Vereniging Amsterdam
Landslake Lions
BV Klipperstars
BV Hoofddorp
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2.2.12 Mannen U20 Tweede Divisie B
Almonte
DBV Rowic
The Black Eagles
WBB Giants
E.L.B.C.
MBV Green Eagles
CBV Binnenland

2.2.13 Mannen U18 Tweede Divisie A
BV Wyba
Almere Pioneers
BV Leeuwarden
Celeritas-Donar
BS Leiden 2
BC Woodpeckers
MBCA Amstelveen
EBV Mustangs
BC Triple Threat
BC APOLLO Amsterdam 2
Red Stars

2.2.14 Mannen U18 Tweede Divisie B
Barons Breda Basketball
Rotterdam Basketbal
CBV Binnenland
Divine Basketball Rotterdam
Highfive Tilburg
CobraNova
The Black Eagles
DBV Rowic
CadY '73

2.2.15 Mannen U16 Tweede Divisie A
BV Groningen
H.S.V. Basketball
BV Leeuwarden
Basketball Vereniging Amsterdam
De Hoppers
BV Hoofddorp
Celeritas-Donar 2
Flevo Musketiers
BC APOLLO Amsterdam 2
BC Triple Threat
Crackerjacks
Pluto
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2.2.16 Mannen U16 Tweede Divisie B
Almonte
BC Woodpeckers
Blauw-Wit
Barons Breda Basketball
Divine Basketball Rotterdam
BS Leiden 2
CBV Binnenland
The Black Eagles

2.2.17 Mannen U14 Tweede Divisie
Harlemlakers
TBG Dragons 2
Rotterdam Basketbal
BV Groningen
Hanze Stars
CBV Binnenland
Basketball Vereniging Amsterdam
BC Woodpeckers
Almonte
Blauw-Wit

2.2.18 Mannen U12 Tweede Divisie
Lokomotief
TBG Dragons
Rotterdam Basketbal
UBALL
Hanze Stars
BS Leiden
Bouncers Basketball
MBCA Amstelveen

2.2.19 Vrouwen U22 Tweede Divisie
Basketbal Academie Limburg
BC New Stars
BV Hoofddorp
The Black Eagles
Celeritas-Donar
BC APOLLO Amsterdam
BV Springfield Berlicum
Attacus
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2.2.20 Vrouwen U18 Tweede Divisie A
BC Shooters
DAS
BC Kimbria
CBV Binnenland
EBBC Den Bosch
Solar-systemen Grasshoppers
Almonte
Dozy BV Den Helder
Divine Basketball Rotterdam
Barons Breda Basketball
BC APOLLO Amsterdam
Landslake Lions

2.2.21 Vrouwen U16 Tweede Divisie
Dozy BV Den Helder
DAS
Flashing Heiloo
CBV Binnenland
Landslake Lions
Solar-systemen Grasshoppers
Celeritas-Donar
Attacus
Jolly Jumpers
BS Leiden
CSE - Landstede Basketbal

2.3
2.3.1

Poule indeling Rolstoelcompetities

Rolstoel Eredivisie

S.C. Antilope
Only Friends
Arrows 81
BV Hoofddorp
Solar-Systemen Grasshoppers
DOV
S.c. DeVeDo

2.3.2

Toernooidivisie A

Arrows 81 2
BS Leiden
BV Hoofddorp 2
Only Friends 2
S.c. DeVeDo 2
The Black Eagles
S.C. Antilope 2
ISV Hengelo
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2.3.3

Toernooidivisie B

Arrows 81 3
Crackerjacks on Wheels (GSVA)
DOV 2
Flying Red
Only Friends 3
Solar-systemen Grasshoppers 2
Kameleon
Redeoss
WSV

2.3.4

Toernooidivisie C

C1
BS Leiden 2
BV Hoofddorp 3
Highfive Tilburg
I.S.R. Ridderkerk
JBC/Noorderhaven
Rolstoelbasketbal Vereniging Middelburg
Redeoss 2
C2
Be Quick '28
DOV 3
EBV Mustangs
s.c. DeVeDo 3
Stichting Koprol
ISV Hengelo 2

2.3.5

Cruyff Foundation Junior League Rolstoelbasketball

ISV Hengelo/Be Quick
Only Friends
S.c. DeVeDo
Solar-systemen Grasshoppers
S.C. Antilope
Leuven Bears
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3.

Overzicht contactpersonen

Hieronder vindt u de link naar de contactpersonen:
http://www.basketball.nl/competitie/competitiezaken/competitie-en-handboeken
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4.

Competitieopzet 2017 – 2018
4.1

4.1.1

Wedstrijdprogramma Eredivisie/Promotiedivisie/Eerste Divisie

Mannen Senioren Eredivisie

De Mannen Eredivisie bestaat uit 9 ploegen. Zij spelen een dubbele competitie (start 7 oktober) en daarna play offs.
Voor een up-to-date en compleet overzicht van alle geplande wedstrijden verwijzen we u naar www.basketball.nl
bij Competities.
Europese Competities
Dit seizoen neemt Donar deel aan de Champions League.

4.1.2

Mannen Senioren Promotiedivisie

De Mannen Promotiedivisie bestaat uit 13 teams. De reguliere competitie (26 wedstrijdrondes) start in het weekend
van 16 september en eindigt in het weekend van 21 april. Het kampioenschap wordt beslist met een Final Four met
halve finales in de weekenden van 28 april en 5 mei (uit- en thuiswedstrijd) en de finale op 12 of 13 mei.

4.1.3

Mannen Senioren Eerste Divisie A

De Mannen Eerste Divisie A kent 12 ploegen. De reguliere competitie (22 wedstrijdrondes) start in het weekend
van 16 september en eindigt in het weekend van 21 april. Het kampioenschap wordt beslist met een Final Four
(bovenste twee van poule A en B kruiselings tegen elkaar) met halve finales in de weekenden van 28 april en 5 mei
(uit- en thuiswedstrijd) en de finale op 12 of 13 mei.

4.1.4

Mannen Senioren Eerste Divisie B

De Mannen Eerste Divisie B kent 12 ploegen. De reguliere competitie (22 wedstrijdrondes) start in het weekend
van 16 september en eindigt in het weekend van 21 april. Het kampioenschap wordt beslist met een Final Four
(bovenste twee van poule A en B kruiselings tegen elkaar) met halve finales in de weekenden van 28 april en 5 mei
(uit- en thuiswedstrijd) en de finale op 12 of 13 mei.

4.1.5

Dutch Talent League (Mannen U24)

De DTL bestaat uit 10 ploegen. Er wordt anderhalve competitie gespeeld vanaf het weekend van 23 september t/m
het weekend van 12 mei. Het kampioenschap wordt beslist met een Final Four met halve finales in de weekenden
van 19 en 26 mei (uit- en thuiswedstrijd) en de finale op 2 juni.

4.1.6

Mannen U18 Eredivisie

De Mannen U18 Eredivisie bestaat uit 14 teams. De reguliere competitie (26 wedstrijdrondes) start in het weekend
van 16 september en eindigt in het weekend van 21 april. Het kampioenschap wordt beslist met een Final Four met
halve finales in de weekenden van 28 april en 5 mei (uit- en thuiswedstrijd) en de finale op 12 of 13 mei.

4.1.7

Mannen U16 Eredivisie

De Mannen U16 Eredivisie bestaat uit 14 teams. De reguliere competitie (26 wedstrijdrondes) start in het weekend
van 16 september en eindigt in het weekend van 21 april. Het kampioenschap wordt beslist met een Final Four met
halve finales in de weekenden van 28 april en 5 mei (uit- en thuiswedstrijd) en de finale op 12 of 13 mei.

4.1.8

Mannen U14 Eredivisie

De Mannen U14 Eredivisie bestaat uit 12 teams. De reguliere competitie (22 wedstrijdrondes) start in het weekend
van 16 september en eindigt in het weekend van 21 april. Het kampioenschap wordt beslist met een Final Four met
halve finales in de weekenden van 28 april en 5 mei (uit- en thuiswedstrijd) en de finale op 12 of 13 mei.

4.1.9

VrouwenSenioren Eredivisie

De Vrouwen Basketball League kent 8 ploegen. Het eerste deel van de competitie start op 30 september en eindigt
in het weekend van 13 januari, waarna er op 19 en 20 januari een Final Four is in Apeldoorn. Daarna is er een
splitsing in een Elite A en B en vervolgens worden play offs gespeeld om het kampioenschap (start op 17 maart).

4.1.10

Vrouwen Promotiedivisie

De Vrouwen Promotiedivisie bestaat uit 12 ploegen. De reguliere competitie (22 wedstrijdrondes) start in het
weekend van 16 september en eindigt in het weekend van 21 april. Het kampioenschap wordt beslist met een Final
Four met halve finales in de weekenden van 28 april en 5 mei (uit- en thuiswedstrijd) en de finale op 12 of 13 mei.
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4.1.11

Vrouwen U20 Eredivisie

In de Vrouwen U20 Eredivisie spelen 11 teams. De reguliere competitie (22 wedstrijdrondes) start in het weekend
van 16 september en eindigt in het weekend van 21 april. Het kampioenschap wordt beslist met een Final Four met
halve finales in de weekenden van 28 april en 5 mei (uit- en thuiswedstrijd) en de finale op 12 of 13 mei.

4.2
4.2.1

Wedstrijdprogramma Tweede Divisie

Mannen Senioren Tweede Divisie A

De Mannen Senioren Tweede Divisie A kent 12 ploegen. De reguliere competitie (22 wedstrijdrondes) start in het
weekend van 16 september en eindigt in het weekend van 21 april. De ploeg welke aan het einde van de
competitie als 1e in de rangschikking staat is kampioen van poule A van de Tweede Divisie Mannen Senioren.

4.2.2

Mannen Senioren Tweede Divisie B

De Mannen Senioren Tweede Divisie B kent 11 ploegen. De reguliere competitie (22 wedstrijdrondes) start in het
weekend van 16 september en eindigt in het weekend van 21 april. De ploeg welke aan het einde van de
competitie als 1e in de rangschikking staat is kampioen van poule B van de Tweede Divisie Mannen Senioren.

4.2.3

Mannen Senioren Tweede Divisie C

De Mannen Senioren Tweede Divisie C kent 12 ploegen. De reguliere competitie (22 wedstrijdrondes) start in het
weekend van 16 september en eindigt in het weekend van 21 april. De ploeg welke aan het einde van de
competitie als 1e in de rangschikking staat is kampioen van poule C van de Tweede Divisie Mannen Senioren.

4.2.4

Mannen Senioren Tweede Divisie D

De Mannen Senioren Tweede Divisie D kent 11 ploegen. De reguliere competitie (22 wedstrijdrondes) start in het
weekend van 16 september en eindigt in het weekend van 21 april. De ploeg welke aan het einde van de
competitie als 1e in de rangschikking staat is kampioen van poule D van de Tweede Divisie Mannen Senioren.

4.2.5

Vrouwen Senioren Tweede Divisie A

De Vrouwen Senioren Tweede Divisie A kent 8 ploegen. Er wordt anderhalve competitie gespeeld vanaf het
weekend van 16 september t/m het weekend van 21 april. De ploeg welke aan het einde van de competitie als 1e
in de rangschikking staat is kampioen van poule A van de Tweede Divisie Vrouwen Senioren.

4.2.6

Vrouwen Senioren Tweede Divisie B

De Vrouwen Senioren Tweede Divisie B kent 6 ploegen. Er wordt een dubbele competitie gespeeld vanaf het
weekend van 16 september t/m het weekend van 21 april. De ploeg welke aan het einde van de competitie als 1e
in de rangschikking staat is kampioen van poule B van de Tweede Divisie Vrouwen Senioren.

4.2.7

Vrouwen Senioren Tweede Divisie C

De Vrouwen Senioren Tweede Divisie C kent 8 ploegen. Er wordt anderhalve competitie gespeeld vanaf het
weekend van 16 september t/m het weekend van 21 april. De ploeg welke aan het einde van de competitie als 1e
in de rangschikking staat is kampioen van poule C van de Tweede Divisie Vrouwen Senioren.

4.2.8

Vrouwen Senioren Tweede Divisie D

De Vrouwen Senioren Tweede Divisie D kent 7 ploegen. Er wordt anderhalve competitie gespeeld vanaf het
weekend van 16 september t/m het weekend van 21 april. De ploeg welke aan het einde van de competitie als 1e
in de rangschikking staat is kampioen van poule D van de Tweede Divisie Vrouwen Senioren.

4.2.9

Vrouwen Senioren Tweede Divisie E

De Vrouwen Senioren Tweede Divisie E kent 7 ploegen. Er wordt anderhalve competitie gespeeld vanaf het
weekend van 16 september t/m het weekend van 21 april. De ploeg welke aan het einde van de competitie als 1e
in de rangschikking staat is kampioen van poule E van de Tweede Divisie Vrouwen Senioren.

4.2.10

Mannen U22 Tweede Divisie

De Mannen U22 Tweede Divisie kent 11 ploegen. De reguliere competitie start in het weekend van 16 september
en eindigt in het weekend van 21 april. De ploeg welke aan het einde van de competitie als 1e in de rangschikking
staat is Nederlands Kampioen Mannen U22.
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4.2.11

Mannen U20 Tweede Divisie A

De Mannen U20 Tweede Divisie A kent 12 ploegen. De reguliere competitie (22 wedstrijdrondes) start in het
weekend van 16 september en eindigt in het weekend van 21 april. De ploeg welke aan het einde van de
competitie als 1e in de rangschikking staat is kampioen van poule A van de Tweede Divisie Mannen U20.
Het algeheel Mannen U20 kampioenschap (poule A en B) zal worden beslist met een Final Four met halve finales in
de weekenden van 28 april en 5 mei (uit- en thuiswedstrijd) en de finale op 12 of 13 mei. De winnaar van de Final
Four zal Nederlands Kampioen Mannen U20 zijn.

4.2.12

Mannen U20 Tweede Divisie B

De Mannen U20 Tweede Divisie B kent 7 ploegen. Er wordt anderhalve competitie gespeeld vanaf het weekend
van 16 september t/m het weekend van 21 april. De ploeg welke aan het einde van de competitie als 1e in de
rangschikking staat is kampioen van poule B van de Tweede Divisie Mannen U20.
Het algeheel Mannen U20 kampioenschap (poule A en B) zal worden beslist met een Final Four met halve finales
in de weekenden van 28 april en 5 mei (uit- en thuiswedstrijd) en de finale op 12 of 13 mei. De winnaar van de
Final Four zal Nederlands Kampioen Mannen U20 zijn.

4.2.13

Mannen U18 Tweede Divisie A

De Mannen U18 Tweede Divisie A kent 11 ploegen. De reguliere competitie (22 wedstrijdrondes) start in het
weekend van 16 september en eindigt in het weekend van 21 april. De ploeg welke aan het einde van de
competitie als 1e in de rangschikking staat is kampioen van poule A van de Tweede Divisie Mannen U18.

4.2.14

Mannen U18 Tweede Divisie B

De Mannen U18 Tweede Divisie B kent 9 ploegen. De reguliere competitie (22 wedstrijdrondes) start in het
weekend van 16 september en eindigt in het weekend van 21 april. De ploeg welke aan het einde van de
competitie als 1e in de rangschikking staat is kampioen van poule B van de Tweede Divisie Mannen U18.

4.2.15

Mannen U16 Tweede Divisie A

De Mannen U16 Tweede Divisie A kent 12 ploegen. De reguliere competitie (22 wedstrijdrondes) start in het
weekend van 16 september en eindigt in het weekend van 21 april. De ploeg welke aan het einde van de
competitie als 1e in de rangschikking staat is kampioen van poule A van de Tweede Divisie Mannen U16.

4.2.16

Mannen U16 Tweede Divisie B

De Mannen U16 Tweede Divisie B kent 8 ploegen. Er wordt anderhalve competitie gespeeld vanaf het weekend
van 16 september t/m het weekend van 21 april. De ploeg welke aan het einde van de competitie als 1e in de
rangschikking staat is kampioen van poule B van de Tweede Divisie Mannen U16.

4.2.17

Mannen U14 Tweede Divisie

De Mannen U14 Tweede Divisie kent 10 ploegen. De reguliere competitie (22 wedstrijdrondes) start in het
weekend van 16 september en eindigt in het weekend van 21 april. De ploeg welke aan het einde van de
competitie als 1e in de rangschikking staat is kampioen van de Tweede Divisie Mannen U14.

4.2.18

Mannen U12 Tweede Divisie

De Mannen U12 Tweede Divisie kent 8 ploegen. Er wordt anderhalve competitie gespeeld vanaf het weekend van
16 september t/m het weekend van 21 april. De ploeg welke aan het einde van de competitie als 1e in de
rangschikking staat is kampioen van de Tweede Divisie Mannen U12.

4.2.19

Vrouwen U22 Tweede Divisie

De Vrouwen U22 Tweede Divisie kent 8 ploegen. Er wordt anderhalve competitie gespeeld vanaf het weekend van
16 september t/m het weekend van 21 april. De ploeg welke aan het einde van de competitie als 1e in de
rangschikking staat is Nederlands Kampioen Vrouwen U22.

4.2.20

Vrouwen U18 Tweede Divisie

De Vrouwen U18 Tweede Divisie kent 12 ploegen. De reguliere competitie (22 wedstrijdrondes) start in het
weekend van 16 september en eindigt in het weekend van 21 april. De ploeg welke aan het einde van de
competitie als 1e in de rangschikking staat is kampioen van de Tweede Divisie Vrouwen U18.
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4.2.21

Vrouwen U16 Tweede Divisie

De Vrouwen U16 Tweede Divisie kent 11 ploegen. De reguliere competitie (22 wedstrijdrondes) start in het
weekend van 16 september en eindigt in het weekend van 21 april. De ploeg welke aan het einde van de
competitie als 1e in de rangschikking staat is Nederlands Kampioen Vrouwen U16.

4.3
4.3.1

Wedstrijdprogramma Rolstoelcompetities

Rolstoel Eredivisie

De Rolstoel Eredivisie bestaat dit jaar uit 7 ploegen. Er wordt anderhalve competitie gespeeld. In het weekend van
16 september worden de eerste wedstrijden gespeeld; in het weekend van 14 april eindigt de reguliere competitie
en daarna wordt een Final Four gespeeld voor het kampioenschap op 20 en 21 april.
Activiteitenplan Nationale Rolstoelselecties
De verenigingen worden hierover ingelicht.

4.3.2

Rolstoel Toernooidivisie A
30-09
28-10
02-12
13-01
10-02
24-03
12-05
26-05

4.3.3

BS Leiden
ISV Hengelo (De Els, Haaksbergen)
ISV Hengelo
Finaledag

Rolstoel Toernooidivisie B
23-09
21-10
18-11
06-01
03-02
17-03
21-04
26-05
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organisator
ISV Hengelo (De Els, Haaksbergen)
Only Friends

organisator
DOV (Kalverdijkje)
Solar systemen-Grasshoppers
Redeoss (Houtrust)
Flying Red
Flying Red
Only Friends
Crackerjacks on Wheels
Finaledag
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4.3.4
Rolstoel Toernooidivisie C
Toernooidivisie C1
organisator
High Five
BS Leiden
Redeoss (Houtrust)
RBVM
ISR
JBC/Noorderhaven
RBVM
Finaledag

16-09
14-10
11-11
16-12
27-01
03-03
14-04
19-05

Toernooidivisie C2
16-09
14-10
11-11
16-12
27-01
03-03
14-04
19-05

4.3.5

Crackerjacks on Wheels
Finaledag

Cruyff Foundation Junior League
07-10
04-11
09-12
20-01
24-02
07-04
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organisator
DOV (Kalverdijkje)
ISV Hengelo
Be Quick ’28 (De Slag)
Crackerjacks on Wheels

organisator
Windesheim, Zwolle

Tivoli, Eindhoven
Solar systemen-Grasshoppers
Finaledag bij Only Friends
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4.4
-

-

-

-

-

-

Richtlijnen verenigingen toernooidivisies

Iedere vereniging dient een scheidsrechter te leveren op de
toernooidag. Deze scheidsrechter dient in het bezit te zijn van het
Rb-B diploma.
De organiserende vereniging voorziet de aanwezige
bondsarbiter(s) van consumpties op deze dag. Op deze manier
kan de bondsarbiter in de zaal blijven en hoeft hij niet naar de
kantine tijdens wedstrijden.
Verenigingsscheidsrechters en tafelfunctionarissen worden (op
teamnaam) per wedstrijd voor de toernooidag aangeschreven.
Wanneer een scheidsrechter verhinderd is, is de vereniging
verantwoordelijk voor het regelen van een vervanger.
Er zal/zullen per toernooidag minimaal één en indien mogelijk
twee bondsarbiters aanwezig zijn, ter begeleiding van
verenigingsscheidsrechters.
De bondsarbiters beschikken over het scheidsrechterprogramma
van de toernooidag waarop hij of zij aanwezig dient te zijn.
De bondsarbiters dienen tenminste 30 minuten voor aanvang van
de wedstrijden aanwezig te zijn en zich gemeld te hebben bij de
lokale organisatie.
De bondsarbiter hoort in de zaal aanwezig te zijn. Hij/zij is
aanwezig om te begeleiden en indien nodig in te grijpen. Mogelijk
wordt de bondsarbiter ook ingepland om één of meer wedstrijden
te fluiten.
Verenigingsscheidsrechters melden zich bij aankomst in de
sporthal bij de bondsarbiter(s).
Voorafgaand aan de wedstrijd wordt een line-up gedaan ter
controle van de stoelen.
Verenigingsscheidsrechters dienen vermeld te worden op het
wedstrijdformulier.

4.5

Kalender nationale teams

De kalender is op moment van verschijnen van het competitieboek nog niet definitief bekend. De verenigingen
worden hierover ingelicht.
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5.

NBB Bekercompetitie 2017-2018

Beker Mannen
Tijdschema
02/09 en 03/09/2017

Voorronde met 20 teams, verdeeld over vier poules (zie hieronder de indeling); nummers 1
en 2 plaatsen zich voor de 1e ronde
Weekend 14/10/2017 Ronde 1: 8 teams uit voorronde + 13 teams Mannen Promotiedivisie + 24 teams Mannen
Eerste Divisie in de loting; 3 teams vrijgeloot
 21 wedstrijden
Voor 06/11/2017
Ronde 2: winnaars ronde 1 + 3 vrijgelote teams
 12 wedstrijden
Weekend 25/11/2017* Ronde 3: winnaars ronde 2 in loting; 2 teams vrijgeloot
 5 wedstrijden
Voor 01/01/2018
Ronde 4: winnaars ronde 3 + 2 vrijgelote teams + 9 teams Dutch Basketball League
 8 wedstrijden
Voor 01/02/2018
Kwartfinales (uit en thuis)
Voor 01/03/2018
Halve finales (uit en thuis)
25/03/2018
NBB Bekerfinale Mannen
* speeldagen 24/11 en 26/11 i.v.m. Nationaal Basketball Congres op 25/11.
Poule A
Tower Jumpers
Bouncers Basketball
BV Lisse teruggetr.
BV Scylla
Onze Gezellen Basketball

Poule C
Batouwe Basketball 2
BV Early Bird teruggetr.
Crackerjacks
Tantalus
DBV Rowic

Poule B
BC New Stars
BC Kimbria teruggetr.
BC Triple Threat teruggetr.
EVBV Octopus
Flashing Heiloo

Poule D
WBB Giants
Jumping Five teruggetr.
Twente Buzzards
DED
BS Leiden 3

Vetgedrukt = organiserende vereniging

Ronde 1 (weekend 14 oktober 2017)
Nummer 1 poule B – Nummer 1
poule A
Nummer 2 poule C - Dreamfields
Dolphins
BC Vlissingen – Barons
Attacus – Den Dungk
Punch – Landslake Lions
Nummer 2 poule D – Red Stars
De Hoppers – EBV Baros
RiverTrotters – Blauw-Wit
Basketbal Academie Limburg 2 Harlemlakers
HBV The Jumpers – BV
Hoofddorp
Solar systemen-Grasshoppers –
CobraNova
Vrijgeloot: Nummer 1 poule C, BV Wyba, Lokomotief
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Landstede Basketbal ZAC – TSBV
Pendragon
Nummer 1 poule D - Arnhem
Eagles
BC Virtus – Racing Beverwijk
UBALL – VBC Akrides
The Jugglers - BV Groningen
Zeemacht – BS Leiden 2
Nummer 2 poule A - Almere
Pioneers
Nummer 2 poule B – Red Giants
The Black Eagles – De Groene
Uilen
CBV Binnenland - Trajanum
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Ronde 2 (voor 6 november 2017)

Ronde 3 (weekend 25 november 2017)

Ronde 4 (voor 1 januari 2018)

Kwartfinales uit en thuis (voor 1 februari 2018)

Halve finales uit en thuis (voor 1 maart 2018)

Finale (25 maart 2018)
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Beker Mannen U22/U20
Tijdschema
02/09 en 03/09/2017
Weekend 14/10/2017
Weekend 25/11/2017*
Weekend 31/03/2017

Voorronde met 18 teams, verdeeld over vier poules (zie hieronder de indeling);
nummers 1 en 2 naar de kwartfinale
Kwartfinales
Halve finales
NBB Bekerfinale Mannen U22/U20

* speeldagen 24/11 en 26/11 i.v.m. Nationaal Basketball Congres op 25/11.
Poule A
Bouncers Basketball U22
BC Virtus teruggetr.
BV Klipperstars U20
BV Hoofddorp U22

Poule C (14 okt)
BV Groningen U22
DBV Rowic U20
Harlemlakers U22 teruggetr.
Batouwe Basketball

Poule B
Bouncers Basketball U20
Risne Stars U22
WBB Giants
CSE-Landstede Basketbal

Poule D (15 okt)
BS Leiden U20
The Challengers teruggetr.
Harlemlakers U20
Divine Basketball Rotterdam

Vetgedrukt = organiserende vereniging

Kwartfinales (weekend 14 oktober 2017)
Nummer 2 poule B – Nummer 2
poule C
Nummer 2 poule D – Nummer 1
poule C
Halve finales (weekend 25 november 2017)

Finale (weekend 31 maart 2018)
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Nummer 1 poule D – Nummer 1
poule A
Nummer 1 poule B – Nummer 2
poule A
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Beker Mannen U18
Tijdschema
02/09 en 03/09/2017

Voorronde met 7 teams, verdeeld over twee poules (zie hieronder de indeling); nummers 1
plaatsen zich voor de 1e ronde
Weekend 14/10/2017 Ronde 1: 2 teams uit voorronde + 14 teams uit de Mannen U18 Eredivisie
 8 wedstrijden
Weekend 25/11/2017* Kwartfinales
Voor 01/03/2018
Halve finales
Weekend 31/03/2017 NBB Bekerfinale Mannen U18
* speeldagen 24/11 en 26/11 i.v.m. Nationaal Basketball Congres op 25/11.
Poule A
BC Triple Threat
Almere Pioneers teruggetr.
BS Leiden
Poule B
Cady '73
DBV Rowic
Divine Basketball Rotterdam
MBCA Amstelveen
Vetgedrukt = organiserende vereniging

Ronde 1 (weekend 14 oktober 2017)
Nummer 1 poule A – Basketbal
Academie Limburg
Donar – WBB Giants
TBG Dragons - UBALL
Crackerjacks – ZZ Leiden
Kwartfinales (weekend 25 november 2017)

Halve finales (voor 1 maart 2018)

Finale (Weekend 31 maart 2017)
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Nummer 1 poule B - Lokomotief
CSE Landstede Basketbal – BV
Noordkop
BC Apollo Amsterdam – New Heroes
Landslake Lions - Harlemlakers
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Beker Vrouwen/Vrouwen U22 (Carla de Liefde Trofee)
Tijdschema
02/09 en 03/09/2017
Weekend 14/10/2017
Voor 01/01/2018
Voor 01/02/2018
Voor 11/03/2018
31/03/2018

Voorronde met 9 teams, verdeeld over twee poules (zie hieronder de indeling); nummers 1
en 2 plaatsen zich voor de volgende ronde
Ronde 1: 4 teams uit voorronde + 12 teams Vrouwen Promotiedivisie
 8 wedstrijden
Ronde 2: winnaars ronde 1 + 8 teams Vrouwen Basketball League
 8 wedstrijden
Kwartfinales
Halve finales
NBB Bekerfinale Vrouwen

Poule A
BC Virtus
LUSV
BV Orca's
EVBV Octopus

Poule B
BC Kimbria
BV Wyba
DBV Rowic
Trajanum
LUSV 2

Vetgedrukt = organiserende vereniging

Ronde 1 (weekend 14 oktober 2017)
Nummer 1 poule A - Lokomotief
Nummer 2 poule B - Springfield
Berlicum
Solar-systemen Grasshoppers 2 –
EBV Baros
Green Eagles – Groene Uilen
Ronde 2 (voor 1 januari 2018)

Kwartfinales (voor 1 februari 2018)

Halve finales (voor 1 maart 2018)

Finale (31 maart 2017)

42

Utrecht Cangeroes - DAS
Nummer 2 poule A – Nummer 1
poule B
Jolly Jumpers – US
Landslake Lions 2 – BV Hoofddorp
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Beker Vrouwen U20/Vrouwen U18
Tijdschema
02/09 en 03/09/2017

Voorronde met 4 teams, één poule (zie hieronder de indeling); nummers 1 en 2 plaatsen
zich voor de volgende ronde
Weekend 14/10/2017 Ronde 1: 2 teams uit voorronde + 11 teams Vrouwen U20 Eredivisie in de loting; 3 teams
worden vrijgeloot
 5 wedstrijden
Weekend 25/11/2017* Kwartfinales: 3 vrijgelote teams + 5 winnaars ronde 1
Voor 01/03/2018
Halve finales
31/03/2018
NBB Bekerfinale Vrouwen U20
* speeldagen 24/11 en 26/11 i.v.m. Nationaal Basketball Congres op 25/11.
Poule A
BV Hoofddorp U20
BS Leiden U20
Divine Basketball Rotterdam U18
Landslake Lions U18
Vetgedrukt = organiserende vereniging

Ronde 1 (weekend 14 oktober 2017)
Jolly Jumpers – Dozy BV Den
Helder
Nummer 2 poule A - Almonte

CTO – HSV Basketball
Solar-systemen Grasshoppers –
CBV Binnenland

HPC Royal Eagles – Landslake
Lions
Vrijgeloot: Nummer 1 poule A, CSE Landstede Basketbal, Lokomotief
Kwartfinales (weekend 25 november 2017)

Halve finales (voor 1 maart 2018)

Finale (31 maart 2018)
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Beker Rolstoel
Tijdschema
14/10/2017
Weekend 25/11/2017*
Voor 01/03/2018
n.t.b.

Voorronde met 4 teams, één poule; nummer 1 plaatst zich voor kwartfinale
Kwartfinales: winnaar voorronde + 7 teams Rolstoel Eredivisie
Halve finales
NBB Bekerfinale Rolstoel

* speeldagen 24/11 en 26/11 i.v.m. Nationaal Basketball Congres op 25/11.

Poule A
DOV 2
Arrows 81 2
BS Leiden teruggetr.
S.c. DeVeDo 2
Vetgedrukt = organiserende vereniging

Kwartfinales (weekend 25 november 2017)
Nummer 1 poule A – S.c. DeVeDo
SC Antilope - DOV
Halve finales (voor 1 maart 2018)

Finale (n.t.b.)
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Arrows ’81 – Solar-systemen
Grasshoppers
BV Hoofddorp – Only Friends
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Protocollen seizoen 2017 – 2018

6.

6.1
6.1.1

Promotie-/degradatieregelingen Eredivisie/Promotiedivisie/Eerste Divisie

Mannen Senioren Eredivisie
De winnaar van de play offs is landskampioen bij de mannen. Uit de Eredivisie degradeert in principe het
laagst geëindigde team.

6.1.2

Mannen Senioren Promotiedivisie

De winnaar van de Final Four is kampioen van de Mannen Promotiedivisie.
De kampioen van de Promotiedivisie heeft met inachtneming van de bepalingen in het Wedstrijdreglement
van de NBB en het reglement vergunningen voor PBO’s, recht op promotie naar de Mannen Eredivisie. In
het geval een tweede team van een club kampioen wordt dan gaat het recht van promotie (onder
genoemde voorwaarden) over naar het eerstvolgende niet-tweede team.
De drie laagst geëindigde teams degraderen naar de Mannen Eerste Divisie.

6.1.3

Mannen Senioren Eerste Divisie

De winnaar van de Final Four is kampioen Mannen Eerste Divisie.
De finalisten van de Final Four promoveren naar de Mannen Promotiedivisie.
Vanuit de Tweede Divisie promoveren er vier ploegen. De twee laagst geëindigde ploegen uit de twee
poules van de Eerste Divisie degraderen naar de Tweede Divisie.

6.1.4

Dutch Talent League (Mannen U24)

Er is één poule bij de mannen U24 waarbij deelname voor Mannen Eredivisie verenigingen verplicht is. Een
werkgroep met vertegenwoordiging vanuit de DBL en NBB beslist over toelating van andere ploegen op
basis van een aantal geformuleerde criteria.

6.1.5

Mannen U18 Eredivisie
De winnaar van de Final Four is kampioen Mannen U18 Eredivisie.
De twee laagst geëindigde teams degraderen naar de U18 Tweede Divisie.

6.1.6

Mannen U16 Eredivisie
De winnaar van de Final Four is kampioen Mannen U16 Eredivisie.
De twee laagst geëindigde teams degraderen naar de U16 Tweede Divisie.

6.1.7

Mannen U14 Eredivisie

De winnaar van de Final Four is kampioen Mannen U14 Eredivisie.
Het laagst geëindigde team degradeert naar de U14 Tweede Divisie.

6.1.8

Vrouwen Senioren Eredivisie

De winnaar van de play offs is landskampioen bij de vrouwen.

6.1.9

Vrouwen Senioren Promotiedivisie

De winnaar van de Final Four is kampioen Vrouwen Promotiedivisie.
De vijf laagst geëindigde teams degraderen naar de Tweede Divisie.

6.1.10

Vrouwen U20 Eredivisie
De winnaar van de Final Four is kampioen Vrouwen U20 Eredivisie. Het laagst geëindigde team is degradant.
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6.2
6.2.1

Promotie-/degradatieregelingen Tweede Divisie

Mannen Senioren Tweede Divisie A

De winnaar van deze poule promoveert naar de Mannen Senioren Eerste Divisie.
Vanuit de Afdeling Mannen Senioren 1e klassen hebben er vijf ploegen (uit elke afdeling 1 ploeg) het recht
te mogen promoveren naar de Tweede Divisie Mannen Senioren. De laagst geëindigde ploeg uit elke van
de vier poules van de Tweede Divisie degradeert naar de Afdeling 1e klasse; daarnaast zal, wanneer
nodig, er een degradatiestrijd moeten komen tussen de vier als één na laatst geïndigde ploegen uit elke
poule om de vijfde degradatieplek. De opzet hiervan zal, wanneer nodig, later bekend gemaakt worden.

6.2.2

Mannen Senioren Tweede Divisie B

De winnaar van deze poule promoveert naar de Mannen Senioren Eerste Divisie.
Vanuit de Afdeling Mannen Senioren 1e klassen hebben er vijf ploegen (uit elke afdeling 1 ploeg) het recht
te mogen promoveren naar de Tweede Divisie Mannen Senioren. De laagst geëindigde ploeg uit elke van
de vier poules van de Tweede Divisie degradeert naar de Afdeling 1e klasse; daarnaast zal, wanneer
nodig, er een degradatiestrijd moeten komen tussen de vier als één na laatst geïndigde ploegen uit elke
poule om de vijfde degradatieplek. De opzet hiervan zal, wanneer nodig, later bekend gemaakt worden.

6.2.3

Mannen Senioren Tweede Divisie C

De winnaar van deze poule promoveert naar de Mannen Senioren Eerste Divisie.
Vanuit de Afdeling Mannen Senioren 1e klassen hebben er vijf ploegen (uit elke afdeling 1 ploeg) het recht
te mogen promoveren naar de Tweede Divisie Mannen Senioren. De laagst geëindigde ploeg uit elke van
de vier poules van de Tweede Divisie degradeert naar de Afdeling 1e klasse; daarnaast zal, wanneer
nodig, er een degradatiestrijd moeten komen tussen de vier als één na laatst geïndigde ploegen uit elke
poule om de vijfde degradatieplek. De opzet hiervan zal, wanneer nodig, later bekend gemaakt worden.

6.2.4

Mannen Senioren Tweede Divisie D

De winnaar van deze poule promoveert naar de Mannen Senioren Eerste Divisie.
Vanuit de Afdeling Mannen Senioren 1e klassen hebben er vijf ploegen (uit elke afdeling 1 ploeg) het recht
te mogen promoveren naar de Tweede Divisie Mannen Senioren. De laagst geëindigde ploeg uit elke van
de vier poules van de Tweede Divisie degradeert naar de Afdeling 1e klasse; daarnaast zal, wanneer
nodig, er een degradatiestrijd moeten komen tussen de vier als één na laatst geïndigde ploegen uit elke
poule om de vijfde degradatieplek. De opzet hiervan zal, wanneer nodig, later bekend gemaakt worden.

6.2.5

Vrouwen Senioren Tweede Divisie A

De winnaar van deze poule promoveert naar de Vrouwen Promotiedivisie.
Vanuit de Afdeling Vrouwen Senioren 1e klassen hebben er vijf ploegen het recht te mogen promoveren
(uit elke afdeling 1 ploeg).

6.2.6

Vrouwen Senioren Tweede Divisie B

De winnaar van deze poule promoveert naar de Vrouwen Promotiedivisie.
Vanuit de Afdeling Vrouwen Senioren 1e klassen hebben er vijf ploegen het recht te mogen promoveren
(uit elke afdeling 1 ploeg).

6.2.7

Vrouwen Senioren Tweede Divisie C

De winnaar van deze poule promoveert naar de Vrouwen Promotiedivisie.
Vanuit de Afdeling Vrouwen Senioren 1e klassen hebben er vijf ploegen het recht te mogen promoveren
(uit elke afdeling 1 ploeg).

6.2.8

Vrouwen Senioren Tweede Divisie D

De winnaar van deze poule promoveert naar de Vrouwen Promotiedivisie.
Vanuit de Afdeling Vrouwen Senioren 1e klassen hebben er vijf ploegen het recht te mogen promoveren
(uit elke afdeling 1 ploeg).

6.2.9

Vrouwen Senioren Tweede Divisie E

De winnaar van deze poule promoveert naar de Vrouwen Promotiedivisie.
Vanuit de Afdeling Vrouwen Senioren 1e klassen hebben er vijf ploegen het recht te mogen promoveren
(uit elke afdeling 1 ploeg).
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6.2.10

Mannen U22 Tweede Divisie

De winnaar van deze poule promoveert naar de Eredivisie.
Het aantal degradanten zal gelijk zijn aan het aantal ploegen dat het recht heeft om vanuit de diverse
afdelings 1e klassen te mogen promoveren naar de Tweede Divisie.

6.2.11

Mannen U20 Tweede Divisie A

De winnaar van deze poule promoveert naar de Eredivisie.
Het aantal degradanten uit poule A en B zal gelijk zijn aan het aantal ploegen dat het recht heeft om vanuit
de diverse afdelings 1e klassen te mogen promoveren naar de Tweede Divisie.

6.2.12

Mannen U20 Tweede Divisie B

De winnaar van deze poule promoveert naar de Eredivisie.
Het aantal degradanten uit poule A en B zal gelijk zijn aan het aantal ploegen dat het recht heeft om vanuit
de diverse afdelings 1e klassen te mogen promoveren naar de Tweede Divisie.

6.2.13

Mannen U18 Tweede Divisie A

De winnaar van deze poule promoveert naar de Eredivisie.
Het aantal degradanten uit poule A en B zal gelijk zijn aan het aantal ploegen dat het recht heeft om vanuit
de diverse afdelings 1e klassen te mogen promoveren naar de Tweede Divisie.

6.2.14

Mannen U18 Tweede Divisie B

De winnaar van deze poule promoveert naar de Eredivisie.
Het aantal degradanten uit poule A en B zal gelijk zijn aan het aantal ploegen dat het recht heeft om vanuit
de diverse afdelings 1e klassen te mogen promoveren naar de Tweede Divisie.

6.2.15

Mannen U16 Tweede Divisie A

De winnaar van deze poule promoveert naar de Eredivisie.
Het aantal degradanten uit poule A en B zal gelijk zijn aan het aantal ploegen dat het recht heeft om vanuit
de diverse afdelings 1e klassen te mogen promoveren naar de Tweede Divisie.

6.2.16

Mannen U16 Tweede Divisie B

De winnaar van deze poule promoveert naar de Eredivisie.
Het aantal degradanten uit poule A en B zal gelijk zijn aan het aantal ploegen dat het recht heeft om vanuit
de diverse afdelings 1e klassen te mogen promoveren naar de Tweede Divisie.

6.2.17

Mannen U14 Tweede Divisie

De winnaar van deze poule promoveert naar de Eredivisie.
Het aantal degradanten uit deze divisie zal gelijk zijn aan het aantal ploegen dat het recht heeft om vanuit
de diverse afdelings 1e klassen te mogen promoveren naar de Tweede Divisie.

6.2.18

Mannen U12 Tweede Divisie

De winnaar van deze poule promoveert naar de Eredivisie.
Het aantal degradanten zal gelijk zijn aan het aantal ploegen dat het recht heeft om vanuit de diverse
afdelings 1e klassen te mogen promoveren naar de Tweede Divisie.

6.2.19

Vrouwen U22 Tweede Divisie

De winnaar van deze poule promoveert naar de Eredivisie.
Het aantal degradanten zal gelijk zijn aan het aantal ploegen dat het recht heeft om vanuit de diverse
afdelings 1e klassen te mogen promoveren naar de Tweede Divisie.

6.2.20

Vrouwen U18 Tweede Divisie

De winnaar van deze poule promoveert naar de Eredivisie.
Het aantal degradanten zal gelijk zijn aan het aantal ploegen dat het recht heeft om vanuit de diverse
afdelings 1e klassen te mogen promoveren naar de Tweede Divisie.
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6.2.21

Vrouwen U16 Tweede Divisie

De winnaar van deze poule promoveert naar de Eredivisie.
Het aantal degradanten zal gelijk zijn aan het aantal ploegen dat het recht heeft om vanuit de diverse
afdelings 1e klassen te mogen promoveren naar de Tweede Divisie.

6.3
6.3.1

Promotie-/degradatieregelingen Rolstoelcompetities

Rolstoel Eredivisie

De winnaar van de Final Four is landskampioen.

6.3.2

Toernooidivisie A

De kampioen van de Toernooidivisie A heeft het recht te promoveren naar de Rolstoel Eredivisie.

6.3.3

Toernooidivisie B

De kampioen van de Toernooidivisie B promoveert naar de Toernooidivisie A.

6.3.4

Toernooidivisie C

De kampioen van de Toernooidivisie C promoveert naar de Toernooidivisie B.

6.3.5

Cruyff Foundation Junior League

Er is één jeugddivisie (geen promotie/degradatie).

6.4

Eindrandschikking

De eindrangschikking in een competitie wordt bepaald door het aantal verkregen
wedstrijdpunten per ploeg.
Uit het Wedstrijdreglement:
B.7.1.
De eindrangschikking in een competitie wordt bepaald door het aantal verkregen wedstrijdpunten
per ploeg.
B.7.2.
Voor een gewonnen wedstrijd worden twee punten toegekend, voor een verloren wedstrijd nul
punten.
B.7.3.
Een wedstrijd wordt bij een gelijke stand na de reguliere speeltijd verlengd, en wel zodanig dat er
aan het einde van één van de verlengingen een winnaar is.
B.7.4.
In de eindrangschikking worden de gespeelde wedstrijden van een uit de competitie teruggenomen
of teruggetrokken ploeg beschouwd als niet te zijn gespeeld.
B.8.
Indien twee of meer ploegen evenveel wedstrijdpunten hebben behaald, zullen voor de bepaling
van hun onderlinge rangschikking de ‘Officiële Basketballregels van de FIBA’ van toepassing zijn,
met uitzondering van de bepaling van het aantal wedstrijdpunten; voor de bepaling van aantal
wedstrijdpunten geldt het gestelde in artikel B.7.2. Indien op deze wijze geen rangschikking tot
stand komt, wordt een beslissingswedstrijd gespeeld.
B.9.
Na eventuele toepassing van artikel B.8. en afhankelijk van de gekozen opzet van de competitie is
de ploeg die de meeste wedstrijdpunten heeft behaald kampioen in zijn poule.
B.10.
Na eventuele toepassing van artikel B.8. is de ploeg die de minste wedstrijdpunten heeft behaald
de eerst in aanmerking komende degradant in zijn poule.
B.11.1.
De kampioenen in de divisies, met uitzondering van die in de één na hoogste divisie bij de
mannen, zijn verplicht te promoveren naar de naasthogere divisie. De kampioen in de één na
hoogste divisie bij de mannen heeft het recht om te promoveren.
B.11.2.
De kampioen in een bepaalde leeftijdsgroep in de jongens of meisjes Eredivisie hebben het recht
om te promoveren naar de naasthogere leeftijdsgroep in de Eredivisie.
B.11.3.
Alle overige kampioenen in de afdelingsklassen hebben het recht om te promoveren naar de
Tweede divisie, respectievelijk naar de naasthogere afdelingsklasse; dit echter met uitzondering
van alle jeugdklassen lager dan de Afdeling 1e klasse.
Indien deze kampioen geen gebruik wil maken van zijn recht om te promoveren, dan dient dit door
de betreffende vereniging vóór 1 april kenbaar gemaakt te worden bij de competitieorganiserende
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B.12.

B.13.

instantie. Dat recht gaat over op de als nummer twee geëindigde; een verdere overdraagbaarheid
is niet mogelijk.
Het aantal degradanten is gelijk aan het aantal gepromoveerde ploegen uit de naastlagere divisie
c.q. afdelingsklasse. Indien nodig zal/zullen, afhankelijk van het aantal in aanmerking komende
degradanten, een beslissingswedstrijd of wedstrijden in toernooivorm gespeeld worden; een en
ander zoals nader geregeld in het Competitieboek.
Om tot een goede poule-indeling te komen kan het bestuur besluiten om, ná toepassing van het
gestelde in de artikelen B.11. en B.12. vrije plaatsen beschikbaar te stellen. Dit besluit met de
voorwaarden daarvoor wordt overeenkomstig het gestelde in artikel B. 5. bekend gemaakt.

6.5

Final Four Landelijke Competities

Dit seizoen zal er weer één finaleweekend worden georganiseerd voor de landelijke categorieën boven de Tweede
Divisie (m.u.v. de Mannen - en Vrouwen Senioren Eredivisie).
In de Vrouwen Eredivisie zal een Final Four worden gespeeld in januari.

6.6

Plaatsingscriteria Landelijke Competities 2018-2019

Voor vrijgekomen plaatsen in de Landelijke Competities als gevolg van degradatie c.q. terugtrekking komen twee
groepen ingeschreven ploegen in aanmerking, te weten:
De kampioen van de naast lagere klasse.
Deze kampioen is rechthebbende.
Vrije inschrijvers.
Ploegen in deze laatste categorie zijn niet rechthebbend.
Onder vrije inschrijvers wordt verstaan:
1De degradanten uit de betreffende klasse, die de wens te kennen geven deel te blijven uitmaken van de klasse,
waarin zij de voorbije competitie uitkwamen.
2Verenigingen, niet gedegradeerd zijnde, die de wens te kennen geven lager ingedeeld te willen worden. Een
uitzondering dient gemaakt te worden voor verenigingen uitkomend in de Mannen Eredivisie.
3In de afdeling uitkomende ploegen, niet behorend tot de hierboven onder 1 genoemde ploegen.
Criteria die een rol kunnen spelen bij het verdelen van de vrijgekomen plaatsen:
Spreiding landelijke competitie (witte vlekkenplan)
Het overgaan van spelers uit een landelijk spelende jeugdploeg naar een ploeg van de betreffende vereniging
uit een hogere leeftijdscategorie, dat op afdelingsniveau acteert (spelpeilverlagend voor getalenteerde jeugd).
Verenigingen, die deel uitmaken van een samenwerkingsverband.
Organisatiestructuur vereniging. Beloning organisatiebeleid van een gezonde vereniging.
Eindklassering voorbije competitie.
Bijzondere omstandigheden, die in de voorbije competitie bij verenigingen tot degradatie uit de landelijke
competitie hebben geleid.
Aan de genoemde criteria wordt geen rangorde gegeven. Het is ter beoordeling van de Competitie Organiserende
Instantie deze criteria af te wegen.
Verenigingen die in aanmerking willen komen voor een vrijgekomen plaats, wordt sterk geadviseerd om hun
inschrijving te voorzien van een brief waarin zij hun inschrijving motiveren. Deze motivatie zal meegenomen worden
tijdens de indelingsvergadering.

6.7

Landelijke Inschrijfprocedure seizoen 2018-2019

In april 2018 start de inschrijving voor de Landelijke - en Rolstoel Competities 2018-2019. Tegelijkertijd wordt dan
het beschikbaarheidsformulier t.b.v. de opgegeven scheidsrechter gepubliceerd.
De inschrijving zal via Sportlnk verlopen. Alle verenigingen worden hierover tijdig geïnformeerd.
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In het geval dat de inschrijving en het beschikbaarheidsformulier niet voor de deadline (1 mei) door het
Bondsbureau zijn ontvangen, kan de inschrijving niet worden gehonoreerd. De vereniging mag tevens geen
schuldpositie hebben bij de NBB.
De voorlopige indeling van de competitie vindt plaats door de WPC, binnen drie weken daarna. Daarna beslist het
Bondsbestuur over de definitieve indeling.
Tegelijkertijd met het verspreiden van de inschrijfdocumenten worden de speelschema’s voor alle divisies bekend
gemaakt, aan de hand waarvan een code gekozen kan worden die overeenkomt met de voor de vereniging in te
huren zaalruimte. Er kunnen aan een gekozen code geen rechten worden ontleend.
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7.

Sporthallen en aanvangstijden
7.1

Dispensatie sporthallen

De zaaleisen van de Landelijke en Rolstoelcompetities staan hieronder (7.3). De inschrijving van een ploeg wordt
slechts geaccepteerd wanneer de speelzaal aan de zaaleisen voldoet. Er is echter de mogelijkheid tot het aanvragen
van dispensatie voor één seizoen.

7.2

2017-2018 dispensatie verleend aan Eerste Divisie en hoger:

Lokomotief
BAL (de Moesel)

7.3

Zaaleisen Landelijke en Rolstoelcompetities

Veldafmeting*

28 meter lang en 15 meter breed

Uitloop*

minimaal 2.00 meter obstakelvrij
Dit geldt ook voor de om het speelveld geplaatste
reclameborden en de jurytafel. Basketballtorens gelden niet als
obstakel, zie verder dit onderdeel.

* aanvraag dispensatie mogelijk;
voor de Tweede Divisie is een dwarsveld van 26 bij 14 m. (met voldoende uitloop) toegestaan.
Vloer

De speelvloer dient te zijn van hout, parket, linoleum of
kunststof, mits niet ruw of gevaarlijk glad. Een met een
bitumen laag afgewerkte betonnen speelvloer of een
speelvloer met geschilderde delen, is niet toegestaan.

Jurytafel

Geldt als obstakel en moet derhalve buiten de obstakelvrije zone
worden opgesteld. Achter de jurytafel moeten vijf personen plaats
kunnen nemen. De jury moet ongestoord haar taak kunnen vervullen.
De tafel dient gescheiden van de toeschouweraccommodatie te zijn
opgesteld.

Vrije worp gebied

Moet uitgevoerd zijn in hetzelfde materiaal als de
speelvloer; een geschilderde vloer is niet toegestaan.

Basketballtorens

De basketballtorens dienen afdoende beschermd te zijn met de
zijkanten obstakelvrij. Voorts moeten zij tegen
omtrekken geblokkeerd zijn.

Plaats torens

De torens dienen minstens 1 meter buiten de lijn
geplaatst te zijn.

Netten

40 centimeter lang aan de ring gemeten.

Borden

Twee gelijke borden van 15 millimeter perspex of minimaal 10
millimeter glas. De borden dienen minstens 2.75 meter boven de
grond te hangen.

Speelbal

De speelbal dient van leer te zijn en FIBA-goedgekeurd

Wedstrijdklok

Een voor jury, spelers en publiek zichtbare, elektronische
wedstrijdklok.

Scorebord

Een voor jury, spelers en publiek zichtbaar elektronisch
scorebord. Tevens dient er een voorziening te zijn om de
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teamfouten aan te kunnen geven. Ook dient er een pijl te
zijn die de beurtelingsbalbezit-situatie aangeeft.
24-seconden apparatuur

Digitaal, elektronisch, zichtbaar voor spelers en
scheidsrechters d.m.v. twee diagonaal op de hoeken van
het speelveld te plaatsen lichtbakken, aflopend.

Verlichting

minimaal 500 lux (625 lux nieuwwaarde), gelijkmatig verlicht. De
armaturen moeten beveiligd zijn door een metalen- of PVC-rooster of
uitgevoerd zijn met slagvast kunststofkappen en/of metalen korf om
loslaten te voorkomen.

Temperatuur

minimaal 10 Celsius

Inspelen

De teams dienen een inspeeltijd op het speelveld van
20 minuten beschikbaar te hebben.

Spelersbankgebied

Het gebied wordt begrensd door een lijn van 2 meter lengte, in het
verlengde van de eindlijn, en door een andere lijn van 2 meter lengte
getrokken op 5 meter afstand van de middenlijn, loodrecht op de
zijlijn.

Inhuren tijd

De beschikbare tijd voor een wedstrijd dient minimaal
twee uur te bedragen.

Aanvang wedstrijden senioren

Wedstrijden moeten in principe worden vastgesteld op vrijdag,
zaterdag of zondag waarbij de aanvangstijd op vrijdag niet voor 20.00
uur en niet na 21.00 uur, en op zaterdag en zondag niet voor 11.00
uur en niet na 21.00 uur mag worden vastgesteld anders dan met
toestemming van de tegenpartij en de NBB.

Aanvang wedstrijden
U22-U20-U18-U16-U14-U12

Wedstrijden moeten in principe worden vastgesteld op vrijdag,
zaterdag of zondag waarbij de aanvangstijd op vrijdag niet voor 20.00
uur en niet na 21.00 uur, en op zaterdag niet voor 11.00 en niet na
19.00 uur en op zondag niet voor 11.00 uur en niet na 17.00 uur mag
worden vastgesteld anders dan met toestemming van de tegenpartij
en de NBB.
Wedstrijden uit de Vrouwen U20 Eredivisie dienen uiterlijk om 14 uur
te worden vastgesteld.

Aanvang midweekse wedstrijden

Bij midweekse wedstrijden mag de aanvangstijd niet
voor 20.00 uur en niet na 21.00 uur te worden
vastgesteld anders dan met toestemming van de
tegenpartij en de NBB.

Kleedruimte spe(e)l(st)ers

De twee teams moeten bij de wedstrijd de beschikking
hebben over afzonderlijke kleedkamers, niet toegankelijk
voor het publiek en met gescheiden ingangen.

Kleedruimte scheidsrechters

Scheidsrechters moeten de beschikking hebben over een
eigen kleedruimte met douchegelegenheid.

Pers

Er moet afzonderlijke accommodatie voor de pers
beschikbaar zijn tijdens en zo mogelijk na de wedstrijden
in de Vrouwen Basketball League.

EHBO

Er dient een E.H.B.O.-ruimte te zijn met een
gediplomeerde bezetting.
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Toeschouwerscapaciteit LC’s

Tenminste 1.000 toeschouwers (Vrouwen Basketball League) moeten
een redelijke plaats ten opzichte van het speelveld kunnen innemen.
Bij de overige divisies minimaal 300.

Toeschouwerscapaciteit RC’s

Tenminste 300 toeschouwers (Rolstoel Eredivisie) moeten een
redelijke plaats ten opzichte van het speelveld kunnen innemen. Bij de
overige divisies minimaal 100.

Maatlat

Er dient een maatlat aanwezig te zijn voor meting van de ringhoogte.

Ontvangst scheidsrechters

De clubs worden geacht de scheidsrechters op correcte wijze te
ontvangen en behandelen.

7.4

Aanvangstijden afdelingscompetities

Voor de toegestane aanvangstijden in de afdelingscompetities wordt verwezen naar de publicaties in de
betreffende afdelingen.
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8.

Formulieren

De formulieren zijn in te vullen via www.basketball.nl

54

•

Aanvraagformulier Letter of Clearance

•

Verklaring niet FIBA speler/statement non FIBA player

•

Aanvraagformulier dubbele licentie
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Aanvraagformulier Letter of Clearance
Naam club (aanvrager):________________________________________________________________

Contactpersoon:____________________________________________________________________
Telefoonnummer:___________________________________________________________________

Vraagt een letter of clearance aan voor:

Naam speler (voluit):_________________________________________________________________
Geboorte datum:___________________________________________________________________

Voormalige club:___________________________________________________________________
Land van voormalige club:____________________________________________________________

Naam agent (indien van toepassing): ___________________________________________________
Licentienummer FIBA agent (indien van toepassing): _______________________________________

Handtekening:________________________________

datum:_______________________________

We willen u verzoeken alle gegevens van dit formulier in te vullen.
Conform de internationaal geldende regels heeft een buitenlandse bond zeven werkdagen de tijd om de letter of
clearance af te geven. Indien een bond hieraan niet voldoet zal de NBB de FIBA inschakelen en zal de clearance in de
regel binnen twee dagen worden afgegeven. Pas na binnenkomst van de letter of clearance (voor 17.00 uur tijdens
een werkdag) is een speler speelgerechtigd (indien de speler ook als lid is aangemeld in Sportlink).
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Verklaring niet FIBA speler/ statement non FIBA player

Name (fullname):

___________________________________________

Date of birth:

___________________________________________

Nationality:

___________________________________________

Vereniging 2016-2017:

___________________________________________

Hereby declares that he/she has never played for any FIBA institution or any other
professional team.
During last seasons I (fullname) ________________________________________________
played for College:

___________________________________________

Season(s)

:_________ _____

Date of signing: ____________________________ Place :__________________________

Signature player:______________________
Signature club 2016-2017:______________________

Only completely filled out forms will be accepted.
Internal Regulations FIBA 4.8:
A player who has not played for a FIBA club before playing for an academic institution and who
wants to play for a FIBA club for the first time does not need a letter of clearance: he is eligible to
play as soon as he has presented a written declaration to the national federation concerned, stating
that he has never played for a FIBA club.

Dit formulier retourneren aan het bondsbureau (Return to Netherlands Basketball Federation)

Scan: competities@basketball.nl
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DUBBELE LICENTIEOVEREENKOMST SEIZOEN 2017-2018
Voor het in aanmerking komen van een ‘dubbele licentie’ dienen beide verenigingen en speler/speelster
onderstaand formulier compleet in te vullen en te ondertekenen.

AANVRAAG FORMULIER DUBBELE LICENTIE SEIZOEN 2017 2018
Basisvereniging A:
Naam bestuurslid:
Handtekening bestuurslid:
Gastvereniging B:
Naam bestuurslid:
Handtekening bestuurslid:
TALENTEN LICENTIE
Spelers:
Lidnummer
1

TEAMFORMERINGSLICENTIE
Naam

Geboortedatum

Team + Poule
A:
B:

Handtekening ouder/verzorger *
2

A:
B:
Handtekening ouder/verzorger *

3

A:
B:
Handtekening ouder/verzorger *

4

A:
B:
Handtekening ouder/verzorger *

* wanneer een minderjarige speler minimaal twee leeftijdscategorieën hoger gaat spelen
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