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1 .  INTRO 

De Streetball Masters Tour is sinds 2009 uitgegroeid tot een begrip in het Nederlandse basketball 
landschap, tijdens deze tour wordt om het Nederlands Kampioenschap 3x3 basketball gespeeld. 
Met zo’n 25 voorronden per jaar, zowel indoor als outdoor, is Streetball Masters uitgegroeid tot een van de 
grootste 3x3 basketball tours van Europa, met veel interesse vanuit binnen- en buitenland. Deze 
evenementen werden tot afgelopen seizoen door de Nederlandse Basketball Bond (NBB) georganiseerd in 
nauwe samenwerking met verenigingen en andere lokale partijen.   
 

3x3 basketball heeft inmiddels de Olympische status verworven en is een volwaardige discipline geworden 
binnen de basketballsport . De NBB heeft besloten om het huidige concept Streetball Masters anders in te 
steken.   
 

De vraag voor 3x3 events is zo groot geworden dat de NBB in de huidige formatie niet meer alle 
geïnteresseerden kan voorzien. Daarom is ervoor gekozen om de rol van de NBB kleiner te maken en die 
van de organiserende partij groter. Een vereniging kan vanaf komend seizoen een licentie voor de 
organisatie van een 3x3 evenement afnemen bij de NBB, waardoor het toernooi automatisch onderdeel 
wordt van de landelijke tour. Wanneer aan alle licentievoorwaarden wordt voldaan wordt het event 
als “3x3NL Endorsed” bestempeld.   
 

Deze ontwikkeling biedt meer en nieuwe mogelijkheden voor verenigingen als het gaat om lokaal en 
regionaal aanbod van 3x3 basketball. Samen met het nieuwe concept van de tour verandert ook de 
naamgeving, vanaf dit seizoen heet het de 3x3NL Masters Tour.  
De NBB gaat als onderdeel van de 3x3NL Masters Tour in de zomer van 2020 een aantal grote meerdaagse 
(internationale) evenementen, met name in de zomermaanden organiseren, die uitmonden in de grote 
landelijke finale.   
  
Vanaf het seizoen 2019-2020 wordt het mogelijk voor externe partijen 
(verenigingen, stichtingen, bedrijven, sportbureaus, etc) om met hun eigen toernooi onderdeel te worden 
van de grote 3x3NL Masters Tour. Door de 3x3NL licentie af te nemen, kunnen organisatoren een eigen 
voorronde onderdeel uit laten maken van de tour die toe leidt naar één grote landelijke finale.   
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2.  3X3NL VOORRONDE  

Het organiseren van een voorronde is voor uw vereniging / organisatie een uitgelezen kans om uw 
visitekaartje af te geven aan de gemeente en (lokale) sponsoren. Tevens kunt u basketballers een 
fantastisch basketball evenement bieden in een periode waarin trainingen en competitie veelal 
stilliggen. 3x3 basketball draagt bij aan de promotie van de basketball sport en uw organisatie, zowel 
lokaal, regionaal, als landelijk. 3x3 NL Events staat voor kwalitatief goede evenementen met 
een urban uitstraling.   
  
Bijdragen van sponsoren, aangevuld met subsidie(s) vanuit uw gemeente en/of middelen vanuit 
bijvoorbeeld fondsen, kunnen de verenigingen helpen om het evenement tot een succes te maken.    
Naast dat de gemeente wellicht kan zorgen voor subsidie, kan zij ook bijdragen aan de duurzaamheid en de 
mogelijke continuering van het evenement in uw stad. Bovendien kan de gemeente een rol spelen in de 
promotie van uw 3x3 NL voorronde en de verdere stimulering van de basketball sport in uw stad/dorp.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3X3NL LICENTIE & BIDPROCEDURE | INDOOR 2019/20203X3NL LICENTIE & BIDPROCEDURE 5 

3.  LICENTIEVOORWAARDEN  

Om een 3x3NL Endorsed* toernooi te organiseren moet een organisator minimaal aan de volgende 
voorwaarden voldoen:  
  

• Gebruik maken van Event Maker FIBA3x3 voor uw toernooi - http://em.fiba3x3.com     
• Inschrijvingen verlopen via PLAY FIBA3x3 - http://play.fiba3x3.com  
• Alle uitslagen via Event Maker FIBA3x3 invoeren  
• Event binnen 24 uur na de gespeelde finale bevestigen  
• Per team minimaal 3 geregistreerde spelers  
• Spelregels van FIBA 3x3 basketball hanteren tijdens toernooi: www.fiba.basketball/3x3  
• Een 3x3 toernooi organiseren voor een of meerdere van de volgende officiële 
Tour categorieën: Mannen Elite, Mannen 23+, Vrouwen 18+, Mannen U23, Mannen/Vrouwen U18, 
Mannen/Vrouwen U15, MIX U13, U11, Rolstoel.  
• Naamgeving is vrij. Wanneer er een licentie wordt afgenomen kan men in Event 
Maker 3x3NL Endorsed achter de naam van het event toevoegen. Zo is het event voor 
deelnemers herkenbaar als een event dat onderdeel is van de 3x3NL Tour. In de naamgeving mag geen 
Masters gebruikt worden, evenals NBB, Streetball Masters.  
• Een Endorsed toernooi wordt ondersteund en goedgekeurd door de NBB door middel van een 
zogenaamde ‘stamp’ of stempel. Bij communicatie van het event dient men dit goed weer te geven 
zodat dit herkenbaar is voor deelnemers.   

 
 

3. 1 .  Voordelen van 3x3NL Endorsed  event  
  

• Het toernooi wordt onderdeel van de 3x3NL Masters Tour en is daarmee een officiële voorronde 
van het Nederlands Kampioenschap 3x3 Basketball  
• De winnaars van uw voorronde mogen gratis deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap 3x3 
Basketball *   
• Communicatie van het event via NBB Socials en website  
• Ondersteuning vanuit de NBB (hieronder verder uitgewerkt)  
• Materialen vanuit de NBB (hieronder verder uitgewerkt)  
• Naamgeving 3x3NL (naam van uw stad/regio - bv. 3x3 NL Amsterdam)  
• Inschrijfgelden, lokale sponsorinkomsten en barterdeals komen in zijn geheel ten goede van de 
organisatoren  

  
  
* Categorieën: Mannen Elite, Mannen 23+, Vrouwen 18+, Mannen U23, Mannen/Vrouwen U18, Mannen/Vrouwen 

U15, MIX U13, U11, Rolstoel.  
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4.  ORGANISATIE EVENT  

 

4.1 .  Wat doet  de verenig ing  
  
Criteria voor het organiseren van een officiële 3x3 NL voorronde  
  

• Toernooi aanmaken in FIBA 3x3 Event Maker (handleiding beschikbaar)  

• Inschrijvingen via PLAY - http://play.fiba3x3.com 
• Toernooiorganisatie  
• Verantwoordelijk voor alle communicatie  
• Werving vrijwilligers en scheidsrechters (zie draaiboek voor aantallen)  
• Afhandeling van inschrijfgelden met de deelnemers  
• Wedstrijdschema maken (handleiding beschikbaar)  
• Verzorgen van accommodatie en faciliteiten   

  
Financieel   

• 3x3NL voorronde fee: €500,-    
• Mannen Elite: €240,- (4 refs x €60)  

 

4.2 .  Wat levert de NBB  
 

Materialen   
• 4x beachflags   
• 4x opblaasbare boarding   
• 4x pop-up boarding   
• 1x Photowall   

8x officiële 3x3 Wilson ballen   
Ondersteuning  

• 3x3NL supervisor aanspreekpunt vanuit NBB vooraf, tijdens en na het evenement   
• Aanwezigheid 3x3NL supervisor op de dag van het event voor ondersteuning op en afbouw   
• De winnaars van uw voorronde mogen gratis deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap 3x3 

Basketball  
• Ondersteuning FIBA 3x3 Event Maker  
• Promotie van het event op NBB communicatiekanalen  
• Transport van de materialen naar de locatie van het event   
• Draaiboeken eventorganisatie & planning, FIBA Event Maker en FIBA play   
 
 

4.3 .  Mannen El ite  
 

De categorie Mannen Elite geeft uiteindelijk toegang tot het pro-circuit van 3x3 basketball: de FIBA 3x3 
World Tour. Organisatoren die deze categorie toe willen voegen aan hun event zullen moeten voldoen aan 
extra kwaliteitseisen. Hiervoor betaalt de organisator een extra fee van € 240. Hiervoor stelt de NBB 
vier scheidsrechters aan die een officiële 3x3 licentie hebben. De nominatie en uitbetaling van 
deze scheidsrechters gebeurt door de NBB.    
  
 

http://play.fiba3x3.com/
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5.  PROCES & PROCEDURE  

Wanneer uw vereniging in aanmerking wil komen voor het organiseren van een 3x3NL voorronde, dienen 
de volgende data met bijbehorende acties in acht genomen te worden:   
  

• Interesse tonen voor de organisatie van een voorronde indoor. Bij voorkeur 2- 3 
maanden voor gewenste datum van het event interesse bekendmaken bij de NBB.  

• Bekendmaking toewijzing voorronde en gewenste datum binnen 2 weken door NBB   
• Na toewijzing de communicatie voor het Event opstarten. Bij voorkeur 2 maanden voor de 

start van het event is de communicatie opgestart.   

  
  

Mogelijke data:  
Kerstvakantie – 21, 22, 23, 27, 28, 29 december 4, 5 januari. (voor deze data geldt een versnelde 
procedure)  
Voorjaarsvakantie – 15, 16, 22, 23 februari.  
     
De procedure ziet er kort samengevat als volgt uit:   
  
U kunt uw interesse bekendmaken door te mailen naar het volgende mailadres: 3x3@basketball.nl.   
  
De NBB neemt contact op naar aanleiding van de mail waarbij na gezamenlijk overleg zo snel mogelijk tot 
een concrete datum gekomen zal worden. Organisaties van voorgaande jaren krijgen voorrang op nieuwe 
organisaties.   
  
Vervolgens gaan de lokale organisatiecomités aan de slag met het organiseren van de voorronden, met 
ondersteuning vanuit de NBB zoals in dit document uiteen is gezet.   
  
Voor meer informatie over 3x3 NL basketball en vragen over de licentie & procedure kunt u contact 
opnemen met de Nederlandse Basketball Bond. E-mail: 3x3@basketball.nl    
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