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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.   
 

Inmiddels heeft 3x3 basketball de Olympische status verworven en is het een 

volwaardige discipline geworden binnen de basketballsport. Om de discipline 

verder te laten groeien en nog beter lokaal te borgen, heeft de NBB besloten 

om het huidige concept van 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. Om aan deze vraag te 

kunnen voldoen is ervoor gekozen om de rol van de NBB kleiner te maken en die 

van de organiserende partij groter. Een vereniging kan vanaf seizoen 2020 een 

licentie voor de organisatie van een 3x3 evenement afnemen bij de NBB, waardoor 

het toernooi automatisch onderdeel uitmaakt 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 en lokale 

partijen 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 Tour.  
 

Los van de 3x3NL Endorsed toernooien zal de NBB, als onderdeel van de 3x3NL Tour 

in de zomer van 2020, een aantal grote meerdaagse (internationale) evenementen 

organiseren. Deze evenementen vinden plaats in de zomermaanden van 2020 en 

monden net als de 3x3NL Endorsed toernooien uit in de grote landelijke finale 

aan het eind van augustus 2020.   

  

Vanaf het seizoen 2020 wordt het mogelijk voor externe partijen 

(verenigingen, stichtingen, bedrijven, sportbureaus, etc) om met hun eigen 

toernooi onderdeel te worden van de 3x3NL Tour. In deze bidprocedure wordt 

uitgebreid beschreven hoe uw organisatie een 3x3NL Endorsed toernooi kan 

organiseren en wat hier bij komt kijken.   
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2.  3X3NL ENDORSED VOORRONDE 

Het organiseren van een voorronde is voor uw vereniging / organisatie een 

uitgelezen kans om uw visitekaartje af te geven aan de gemeente, lokale bewoners 

en (lokale) sponsoren. Tevens kunt u basketballers een fantastisch basketball  

evenement bieden in een periode waarin trainingen en competitie veelal 

stilliggen.  

 

Alle  3x3NL evenementen staan voor kwalitatief goede evenementen met een 

kenmerkende  urban  uitstraling.  Een 3x3 basketball evenement draagt bij aan de 

promotie van de basketball sport en uw organisatie, zowel lokaal, regionaal, als 

landelijk. Op financieel gebied zouden inschrijfgelden, sponsoren, subsidie(s) 

vanuit uw gemeente en/of middelen vanuit bijvoorbeeld fondsen, de verenigingen 

 kunnen helpen om het evenement tot een succes te maken. Met de juiste 

financiële basis zou het evenement de vereniging geen geld moeten kosten en 

zelfs geld kunnen opleveren.  

    

De NBB kan waar nodig uw organisatie ondersteunen in het gehele 

organisatietraject, van voorbereiding, tot subsidieaanvragen en 

toernooiorganisatie. Los van de NBB kan ook uw gemeente 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. Het is dan ook 

belangrijk om de gemeente in een vroegtijdig stadium bij de organisatie te 

betrekken.  
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2 . 1 .  3x3NL events  
 

Er zijn drie verschillende soorten 3x3NL evenementen: 

 

1. 3x3NL Endorsed – georganiseerd door de vereniging met materialen van de 

NBB plus ondersteuning van een 3x3NL supervisor.  

2. 3x3NL Event – Tweedaags evenement georganiseerd door NBB in samenwerking 

met een lokale partij (gemeente / stichting / commerciële partij) zonder 

internationale FIBA3x3 component.  

3. 3x3NL Masters – Meerdaags evenement georganiseerd door de NBB in 

samenwerking met een lokale partij (gemeente / stichting / commerciële 

partij) met een internationale FIBA3x3 component. 

 

De financiële bijdrage voor de organisatie van een 3x3NL Event begint rond de 

€10.000. De financiële bijdrage voor een 3x3NL Masters evenement zijn 

verschillend. De 3 opties voor een gemeente of andere organiserende partij zijn 

afhankelijk van de grootte van het evenement en de internationale ambitie. De 

bijdrage voor een 3x3NL Masters begint vanaf €25.000. Mocht u interesse hebben 

in de organisatie van een 3x3NL Event of een 3x3NL Masters, dan kunt u hiervoor 

contact opnemen met de Nederlandse Basketball Bond via 3x3@basketball.nl. 

 

  

   

mailto:3x3@basketball.nl
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3.  LICENTIEVOORWAARDEN  

Om een 3x3NL Endorsed toernooi te organiseren moet een organisator minimaal aan 

de volgende voorwaarden voldoen:  

  

• 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 

• Gebruik maken van FIBA3x3 Event Maker voor uw toernooi  

- http://em.fiba3x3.com     

• Inschrijvingen laten lopen via PLAY FIBA3x3 - http://play.fiba3x3.com;   

• Alle uitslagen via het digitale systeem van Event Maker invoeren  

• Alle deelnemende spelers registreren in Event Maker, minimaal 3 spelers 

per deelnemend team  

• Event binnen 24 uur na de gespeelde finale bevestigen in Event Maker;  

• Afdracht van 1,00,- euro per deelnemer richting de NBB  

• Spelregels van FIBA 3x3 basketball hanteren tijdens het toernooi 

www.fiba.basketball/3x3   

• Een back up indoor locatie regelen in het geval dat het toernooi door 

slecht weer niet buiten georganiseerd kan worden. 

• Naamgeving is vrij. Wanneer er een licentie wordt afgenomen wordt men 

verzocht om in Event Maker ‘3x3NL Endorsed’ achter de naam van het event toe 

te voegen. Zo is het event voor deelnemers herkenbaar als een event dat 

onderdeel is van de 3x3NL Tour. In de naamgeving mag verder geen ‘Masters’ 

gebruikt worden, evenals ‘3x3NL’, ‘NBB’ of ‘Streetball’.  

• Een 3x3NL Endorsed toernooi wordt ondersteund en goedgekeurd door de NBB 

door middel van een zogenaamde ‘stamp’ of stempel. Hiervoor zal de NBB de 

3x3NL Endorsed afbeelding richting de lokale organisatie sturen. Bij alle 

communicatie van het event dient men dit goed weer te geven zodat dit 

herkenbaar is voor deelnemers en publiek.   

 
 

3 . 1 .  Voordelen van een 3x3NL Endorsed l icentie  
  

• Promotie van uw vereniging / organisatie op lokaal en regionaal niveau  

• Het toernooi wordt onderdeel van de 3x3NL 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* (Voor de categorie Mannen Elite kan een buitenlands team zich NIET 
plaatsen voor de Finale.) 

• Communicatie van het event via NBB Socials en website  

• Ondersteuning vanuit de NBB voorafgaand, tijdens en na afloop van het 

evenement (zie hiervoor 4.2)  

• Officiële 3x3NL materialen vanuit de NBB (zie hiervoor 4.2)  

• Uw toernooi is herkenbaar voor deelnemers door de ‘3x3NL Endorsed’ 

toevoeging achter de naam van het evenement. 

• Los van de euro per deelnemer gaan inschrijfgelden, lokale 

sponsorinkomsten en barterdeals volledig ten goede van de lokale organisator 

wat voor een positieve financiële impuls kan zorgen binnen uw organisatie. 

(zie hiervoor 4.4)   

  

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

Mannen/Vrouwen U18, Mannen/Vrouwen U15, MIX U13, U11, Rolstoel.  

http://em.fiba3x3.com/
http://play.fiba3x3.com/
http://www.fiba.basketball/3x3
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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  

• Wedstrijdschema maken (handleiding beschikbaar)  

• Verzorgen van accommodatie en faciliteiten    

• Verzorgen van alle lokale en regionale communicatie  

• Werving vrijwilligers en scheidsrechters (zie draaiboek voor 

aantallen)  

• Afhandelen van inschrijfgelden met de deelnemers  

  

Financieel   

• 3x3NL Endorsed fee: €2250,- (licentie, materialen, ondersteuning en 

transport)  

• Mannen Elite: €240,- (4 refs x €60) 

• €1,00 per deelnemer afdracht, i.v.m. inschrijvingskosten deelnemers  

 

4 .2 .  Wat levert de NBB  
 

Materialen   

• 3 officiële 3x3NL outdoor vloeren  (extra vloeren in overleg*) 

• 4 Street Slammers (baskets)  

• Dranghekhoezen (20 stuks) 

• 8x officiële 3x3 Wilson ballen   

• 4 Laptops & 4 monitoren voor 3x3 scoresysteem  

 
*Mogelijk tegen betaling, wanneer er geen evenement wordt georganiseerd door de NBB.  

 

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 en gedurende het toernooi   

• De winnaars van uw voorronde mogen gratis deelnemen aan het Nederlands 

Kampioenschap 3x3 Basketball  

• Handleiding en ondersteuning FIBA 3x3 Event Maker  

• Promotie van het event op NBB communicatiekanalen  

• Transport van de materialen naar de locatie van het event   
• Handleiding eventorganisatie, communicatie & planning.   

 
 

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 

http://play.fiba3x3.com/
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betaalt de organisator een extra fee van € 240. Hiervoor stelt de NBB 

vier scheidsrechters aan die een officiële 3x3NL licentie hebben. De nominatie 

en uitbetaling van deze scheidsrechters gebeurt door de NBB.    

 

 
 

4 .4 .  Begroting 
 

Zie bijlage 1 voor een voorbeeld voor een begroting van een standaard 3x3NL 

Endorsed evenement. Uiteraard kunnen bedragen afwijken, afhankelijk van de 

plannen van uw organisatie. De voorbeeldbegroting geeft u een beeld waar u qua 

kosten en opbrengsten rekening kunt houden.  
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5.  PROCES & PROCEDURE  

Wanneer uw vereniging in aanmerking wil komen voor het organiseren van een 3x3NL 

Endorsed voorronde, kunt u uitgaan van onderstaande  

  

• Interesse tonen voor de organisatie van een voorronde. 

Bij voorkeur 4-5 maanden voor de gewenste datum van het event 

interesse bekendmaken bij de NBB.  

• Telefonisch gesprek tussen lokale organisatie en NBB binnen 2 weken 

na indienen antwoordformulier 

• Bekendmaking toewijzing voorronde en gewenste datum binnen 2 weken 

na initiële gesprek lokale organisatie en NBB   

• Kick off meeting  

• Na toewijzing de communicatie voor het Event opstarten. Bij voorkeur 

3 maanden voor de start van het event is de communicatie opgestart.    

  

Mogelijke data voor een OUTDOOR Event:  

 

Weekend 9-10 of 16-17 mei  

Weekend 20-21 juni of 27-28 juni 

Weekend 11-12 juli of 25-26 juli  

Weekend 1-2 augustus of 8-9 augustus 

 

Andere data zijn ook mogelijk, dit zijn slechts suggesties.  

 

Conceptdata 3x3NL Events & 3x3NL Masters (onder voorbehoud): 

 

3x3NL Masters Amsterdam – 22-24 mei 

3x3NL Event Arnhem – 5 & 6 juni  

3x3NL Masters Den Haag – 12-14 juni 

3x3NL Masters Breda – 26 – 28 juni  

3x3NL Masters Utrecht – 3 – 5 juli 

3x3NL Event Hilversum – 18-19 juli  

3x3NL Finals Amsterdam – 28 – 30 augustus 

 

Een 3x3NL Endorsed event kan tegelijkertijd plaatsvinden met een 3x3NL Event/ 

3x3NL Masters.  

     

De procedure ziet er kort samengevat als volgt uit:   

  

U kunt uw interesse bekendmaken door het antwoordformulier(zie hoofdstuk 6) in 

te vullen en te mailen naar het volgende mailadres: 3x3@basketball.nl. Dit 

formulier is in een Word format te downloaden via 

https://www.basketball.nl/3x3/hosten-van-3x3/.  

  

Het tonen van interesse is niet bindend, er zal gezamenlijk gekeken worden naar 

de mogelijkheden. De NBB neemt contact op naar aanleiding van de mail waarbij na 

positief gezamenlijk overleg zo snel mogelijk tot een concrete datum gekomen zal 

worden. Organisaties van voorgaande jaren krijgen hierbij voorrang op nieuwe 

aanmeldingen.   

  

mailto:3x3@basketball.nl
https://www.basketball.nl/3x3/hosten-van-3x3/
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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  

 

  

mailto:3x3@basketball.nl
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6.  AANMELDFORMULIER 3X3NL ENDORSED 

6 . 1 .  Algemene gegevens  

 

Contactpersoon: 

Rol binnen uw vereniging / organisatie: 

Naam vereniging / organisatie: 

Beoogde datum & alternatieve datum: 

Beoogde locatie: 

 

6.2. Motivatie en toelichting 

 

Wat is uw motivatie om een 3x3NL Endorsed te organiseren? 

 

 

Heeft u ervaring met het organiseren van evenementen? Zo ja, licht toe: 

 

Is er al activatie/bekendheid binnen uw vereniging/regio rondom 3x3 

basketball? 

 

Heeft u al een Lokaal organisatie comité (LOC) samengesteld? 

 

Heeft u al contact met uw lokale gemeente gehad ten behoeve van het evenement? 

 

Heeft u al potentiele sponsoren/partners op het oog ten behoeve van het 

evenement? 

 

Heeft u de intentie het evenement, mits succesvol, meerdere jaren te 

organiseren? 
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7.  BIJLAGE 1  VOORBEELDBEGROTING  

BEGROTING 3x3NL Endorsed  

LOCATIE  Prijs  Aantal Totaal Opmerkingen 

3x3NL Endorsed Fee  €  2.250,00  1  €  2.250,00  Materialen, transport, 3x3NL Supervisor 

Vergunning  €     250,00  1  €     250,00     Zal per gemeente verschillen  

Dranghekken  €     150,00  1  €     150,00    

Toilet   €       75,00  2  €     150,00    

Toilet minder validen  €     150,00  1  €     150,00         

Huur slecht-weer-locatie  €     500,00  0  €             -     Alleen noodzakelijk bij slecht weer 

Afdracht deelnemers  €         1,00  150  €     150,00    

Totaal 'Locatie'      €  3.100,00    

PROMOTIE & COMMUNICATIE  Prijs  Aantal Totaal Opmerkingen 

Posters/Flyers  €         1,00  50  €       50,00    

Totaal 'Promotie & 
Communicatie'      €       50,00    

Vrijwilligers  Prijs  Aantal Totaal Opmerkingen 

EHBO  €     150,00  2  €     300,00  Excl. materialen 

Beveiliging  €     250,00  0  €             -    Vrijwilligers vanuit de organisatie   

Fotograaf  €     100,00  0  €             - Vrijwilligers vanuit de organisatie   

DJ  €     150,00  1  €     150,00    

MC   €     250,00  1  €     250,00    

Scheidsrechters  €       35,00  15  €     525,00    

Op- en afbouwploeg  €       00,00  10  €              -  Vrijwilligers vanuit de organisatie 

Catering  €       15,00  30  €     450,00  Incl. Scheidsrechters & Supervisor 

Totaal 'Vrijwilligers'      €  1.675,00    

ENTERTAINMENT EN PRIJZEN  Prijs  Aantal Totaal Opmerkingen 

Side contest  €     150,00  1  €     150,00   Prijzen side contest 

Kosten Elite poule  €     240,00  1  €     240,00    

Bekers winnaars  €       10,00  11  €     110,00    

Totaal 'Entertainment en prijzen'      €     500,00    

TOTAAL UITGAVEN      €  5.325,00    

INKOMSTEN         

Onderdeel  Prijs  Aantal Totaal   

Inschrijfgelden teams  €       40,00  40  €  1.600,00    

Inschrijfgelden ELITE teams  €       50,00  10  €     500,00    

Gemeente subsidie  €  2.000,00  1  €  2.000,00    

sponsor partner  €     250,00  6  €  1.500,00    

TOTAAL INKOMSTEN      €  5.600,00    

TOTAAL (Inkomsten - kosten)      €     275,00    

 


