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1 Taskforce 3x3 Arbitrage 

Taken en verantwoordelijkheden Taskforce 3x3 Arbitrage  

• Nomineren van landelijke scheidsrechters voor NBB 3x3-evenementen 

• Indelen landelijke en lokale scheidsrechters op de Streetball Masters Zomer- 

en Wintertour en andere NBB 3x3-evenementen 

• Coördineren van alle scheidsrechterszaken tijdens de Streetball Masters 

Zomer- en Wintertour en andere NBB 3x3-evenementen  

• Onderhouden van contact met de Lokale Organisatie Comités van NBB 3x3-

evenementen voor afstemming scheidsrechterszaken 

• Begeleiden van landelijke en lokale scheidsrechters tijdens NBB 3x3-

evenementen 

• Scouten van potentieel landelijke scheidsrechters  

• Ondersteunen van de NBB bij opleiding landelijke scheidsrechters  

• Ondersteunen van de NBB bij stages voor landelijke scheidsrechters 

• Adviseren over promotie of degradatie van potentieel landelijk scheidsrechters 

• Advisering over promotie van landelijke scheidsrechters tot Elite-

scheidsrechters 

De besluitvorming over alle promoties, degradaties en het voordragen van 

scheidsrechters uit de Elite-groep voor internationale toernooien gebeurt door de 

NBB en de National FIBA Instructor 

2 Procedure indeling scheidsrechters 

Beschikbaarheid & indeling landelijke scheidsrechters 

• Zodra de 3x3-kalender bekend wordt gemaakt, wordt de beschikbaarheid van de 

landelijke scheidsrechters opgevraagd.  

• Op basis van deze beschikbaarheid en zaken als reisafstand en de sterkte van 

toernooien worden scheidsrechters voor evenementen genomineerd  

• Na publicatie van de nominatie is het mogelijk om onderling te ruilen van 

evenement. Probeer ook in geval van blessure zelf te ruilen. Stel de coördinator 

van het evenement op de hoogte. 

o Probeer te ruilen in dezelfde groep (Elite / landelijk / potentieel) 

o De indeling tijdens een evenement wordt ’s ochtends bekend gemaakt door 

de aanwezige coördinator. Wijk alleen van deze planning af in overleg met 

de coördinator. 
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3 Soorten scheidsrechters 
 

• Er zijn vier soorten 3x3-scheidsrechters: 

o Landelijke Elite-scheidsrechters 

o Landelijke scheidsrechters 

o Potentieel landelijke scheidsrechters 

o Lokale scheidsrechters 

 

Elite-scheidsrechters 

• Elite-scheidsrechters hebben de ambitie en potentie om door te stromen naar de 

FIBA als internationaal 3x3-scheidsrechter 

• Elite-scheidsrechters hebben up-to-date kennis van de 3x3-spelregels en 

interpretaties.  

• Elite-scheidsrechters hebben kennis van het nationale en internationale 3x3-circuit, 

inclusief FIBA terminologie en filosofie 

• Toetreding tot de Elite-groep kan uitsluitend op uitnodiging van de NBB 

• Elite-scheidsrechters helpen met het begeleiden van landelijke en lokale 

scheidsrechters tijdens de NBB 3x3-evenementen 

• Elite-scheidsrechters fluiten op minimaal drie voorronden tijdens de Streetball 

Masters Zomer- en Wintertour, en in het finaleweekend 

• Elite-scheidsrechters zijn aanwezig bij de landelijke 3x3-stages 

 

Landelijke scheidsrechters 

• Landelijke scheidsrechters hebben enkele jaren ervaring in 3x3 basketball en zijn 

pro-actief met 3x3 arbitrage bezig, zowel op het veld als daarbuiten 

• Landelijke scheidsrechters hebben up-to-date kennis van de 3x3-spelregels en 

interpretaties 

• Landelijke scheidsrechters hebben kennis van het nationale 3x3-circuit 

• Elite-scheidsrechters helpen met het begeleiden van lokale scheidsrechters tijdens 

de NBB 3x3-evenementen 

• Landelijke scheidsrechters fluiten op minimaal drie voorronden tijdens de Streetball 

Masters Zomer- en Wintertour, en in het finaleweekend 

• Landelijke scheidsrechters zijn aanwezig bij de landelijke 3x3-stages 

 

Potentieel landelijke scheidsrechters 

• Potentieel landelijke scheidsrechters hebben interesse om landelijk 3x3-

scheidsrechter te worden, en hebben dit kenbaar gemaakt bij de Taskforce 3x3 

Arbitrage. 

• Potentieel landelijke scheidsrechters doen 3x3-ervaring op tijdens NBB 3x3-

evenementen 
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• Potentieel landelijke scheidsrechters kunnen toetreden tot de groep landelijke 

scheidsrechters na: 

o Het fluiten van minimaal vier evenementen in één jaar; 

o Het scoren / timen bij minimaal één finaleweekend; 

o Deelname aan één 3x3-stage 

• De Taskforce adviseert over de toetreding 

• De NBB besluit vervolgens over toetreding 

 

Lokale scheidsrechters 

• Lokale scheidsrechters fluiten een of enkele lokale 3x3-evenementen 

• Lokale scheidsrechters bereiden voor een evenement de 3x3-spelregels voor 

• Wanneer lokale scheidsrechters geïnteresseerd zijn om meer 3x3-evenementen te 

fluiten, kunnen zij hun interesse laten weten via de Taskforce 

 

4 Praktische zaken 

4.1 Stages 

• Voorafgaand aan iedere Tour wordt een stage georganiseerd 

• Voor (potentieel) landelijke scheidsrechters is deze stage verplicht 

 

4.2 Kleding 

• 3x3 scheidsrechters fluiten in een  

o Korte, zwarte broek 

o Zwarte schoenen 

o 3x3 Scheidsrechtersshirt 

• Lokale scheidsrechters ontvangen een (scheidsrechters)shirt op het evenement 

 

4.3 Vergoeding 

• Landelijke scheidsrechters, die door de lokale organisatie benaderd worden, worden 

in de vergoedingen gezien als lokale scheidsrechters 

• Landelijke scheidsrechters, die door de Taskforce zijn genomineerd voor een ronde, 

ontvangen vanuit de NBB een dagvergoeding van €30,- plus reiskosten 

• Lokale scheidsrechters ontvangen een vergoeding van de lokale organisatie. De 

lokale vergoeding kan niet hoger zijn dan de landelijke vergoeding 

• De vergoeding van landelijke scheidsrechters wordt via ISS uitbetaald 

• De vergoeding van lokale scheidsrechters wordt door de lokale organisatie 

uitbetaald 
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5 Samenwerking Lokaal Organisatie Comité 
 

5.1 Voorafgaand aan het toernooi 

• Vanuit de Taskforce 3x3 Arbitrage is er per evenement een coördinator 

aangesteld 

• Uiterlijk een week voor het evenement levert het LOC een lijst aan van lokale 

scheidsrechters 

• De coördinator vanuit de Taskforce kan ondersteunen bij het werven van 

scheidsrechters. Over de vergoedingen treedt de coördinator voorafgaand in 

overleg met het LOC. 

 

5.2 Tijdens het toernooi 

• De coördinator maakt onderdeel uit van de toernooileiding en adviseert de 

toernooimanager over scheidsrechterszaken  

• De coördinator zorgt voor de inplanning van landelijke en lokale scheidsrechters. 

• De coördinator zorgt voor de begeleiding van landelijke en lokale scheidsrechters 

• De coördinator maakt de indeling voor de diverse finales, waarbij rekening wordt 

gehouden met prestaties tijdens het evenement.  

 

5.3 Na afloop van het toernooi 

• De coördinator evalueert het toernooi mondeling met de aanwezige 

scheidsrechters. Wat ging goed? Wat kan een volgende keer beter? 

• De coördinator koppelt deze evaluatie terug naar de toernooileiding, de Taskforce 

3x3 Arbitrage en de NBB 

 

 


