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De planningstool1 is een hulpmiddel bij het samenstellen van de codering(en) van 

de verschillende teams binnen een vereniging en geeft een overzicht van alle te 

plannen thuiswedstrijden voor het komende seizoen (jaarplanning en 1ste/2de helft 

competitie). Met de planningstool kan gecontroleerd worden of de wedstrijden 

gepland kunnen worden binnen de beschikbare zaalruimte of de te huren 

zaalruimte. 

De wedstrijdsecretaris/planner binnen de vereniging kan met de tool beoordelen 

of de gemaakte codering van de vereniging overeenkomt met de aanvraag en 

beschikbare zaalruimte. 

Een vereniging kan ook controleren via de planningstool of een vrije code in een 

poule beter past binnen de wedstrijdplanning. Wijzigingen in de planning kunnen 

hierdoor makkelijker beoordeeld worden of dit een effect heeft en hier kan beter 

op worden geanticipeerd. 

De 2de helft van de competitie wordt medio december definitief voor die teams 

waarvoor een herindeling geldt. De competitieplanner zal voor de 2de helft van de 

competitie zoveel mogelijk de codering van het najaar (1ste helft competitie) 

proberen te handhaven. 

 

 

 

 

 

Belangrijk: 

 

Als de planningstool wordt geopend, dienen de macro's te worden 

ingeschakeld anders werkt de tool niet! 

Klik uw afdelingsbutton op het invulblad voor het inladen van de 

juiste gegevens van uw afdeling! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Deze planningstool is een hulpmiddel voor het plannen van wedstrijden en er 

kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
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In de tool kunnen maximaal 25 teams van een vereniging worden ingevuld en 

hierbij zijn de meest voorkomende poules en code-schema’s die gehanteerd worden 

in de competitie opgenomen2. Dit betreft de volgende poules: 

> 14 poule: hele competitie, 26 competitieronden 

> 12 poule: hele competitie, 22 competitieronden 

> 10 poule: hele competitie, 18 competitieronden 

> 8 poule: anderhalve competitie, 21 competitieronden 

> d8 poule: alleen geldig voor 2de seizoenhelft;14 competitieronden  

> 6 poule: dubbele competitie, 20 competitieronden 

> 4 poule: dubbele competitie, 24 competitieronden 

 

De planningstool bevat de volgende tabbladen en informatie: 

> Invulblad 

> Wijzigingsblad 

> Jaarplanning NBB 

> Coderingsverschillen 

> Codetabellen voor de diverse poules 
 

 

De planningstool is in zijn geheel beveiligd en alleen de witte velden van het 

invulblad en wijzigingsblad kunnen worden ingevuld en gewijzigd. 

 

 

 

 

De tool gaat uit van volledig bezette poules, waarbij de verenigingen de diverse 

teams kunnen invullen. Dit gaat als volgt: 

1) In de kolom “Team” moeten de teams van de vereniging worden ingevuld 

(MSE1, MSE2, VSE1, MU22 enz.) 

2) In de kolom “Poule” moet per poule de grootte worden aangegeven waarin het 

betreffende team gaat spelen. Hierbij kan gebruikt gemaakt worden van de 

trekpijl voor de verschillende poules (4, 6, D8, 8, 10, 12, 14) 

3) In de kolom “Indeling” moet worden aangegeven of er gewerkt wordt met 

➢ 1= een jaar competitie, 

➢ 2= 1ste helft competitie, 

➢ 3= 2de helft competitie. 

4) In de kolom “Code” kan de gewenste of verkregen code worden ingevuld. 

 

Voor alle cellen geldt dat er een waarschuwing verschijnt bij een verkeerde 

invoer. 

Op basis van de ingevulde gegevens worden de Thuis (T) en Uitwedstrijden (U) 

weergegeven in het groene deel van de “Wedstrijdtabel”. 

In de kolommen H tot en met L staan de competitie speelrondes en uitwijkmomenten 

vermeld (voorzien van de datum). 

NB: NB: in de planningstool is voor de herfstvakantie en voorjaarsvakantie 

rekening gehouden met de wedstrijdkalender die voor uw afdeling in Sportlink is 

opgenomen. 

De thuisvereniging moet in overleg met de tegenstander en competitie 
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organiserende instantie zelf haar datum kiezen waarop deze competitieronde wordt 

verspeeld (zie document Jaarplanning NBB).3  

3 
Hierbij worden de officiële vakanties van het ministerie van OCW als leidraad genomen voor de 

betreffende afdeling. 

 

 

Nadat de stappen zijn gezet om alle teams van een vereniging in te vullen in het 

invulblad, is een synchronisatie met het wijzigingsblad noodzakelijk. 

 

Belangrijk: 

Om het wijzigingsblad gelijk te krijgen als het Invulblad moet 

eerst op “Wijzigingsblad herstellen naar invulblad” worden 

geklikt. Hierdoor worden alle codes van het “Invulblad” overgezet 

naar het “Wijzigingsblad”. 

 

 

Na het synchroniseren van het “Invulblad” en “Wijzigingsblad” kan begonnen 

worden met eventuele aanpassingen. 

In het “Wijzigingsblad” is hetzelfde schema te zien als op het “Invulblad” en 

ook hier kunnen alleen de witte cellen worden gewijzigd. 

 
 

Onderaan het schema kan worden aangegeven hoeveel thuiswedstrijden er maximaal 

gespeeld kunnen worden op een dag/weekend (op basis van de ingehuurde/ 

beschikbare zaalruimte). 

Hier wordt gewaarschuwd (“Verplaats thuiswedstrijden”) als er meer 

thuiswedstrijden zijn dan beschikbaar. 

1) In de grote witte tabel kunnen vervolgens wijzigingen worden geplaatst. 

Tip: gebruik kleine letters voor een wijziging 

➢  t = thuis, 

➢  u = uit,  

➢  ot= oud thuis code,  

➢  ou = oud uit code. 

2) In de Wijzigingstabel kan worden aangegeven wat er gewijzigd is: 

• Team nummer → om welk team het gaat 

• Van (ronde) → vul de datum en ronde in die gewijzigd wordt 

• Naar (ronde) → vul de datum en ronde in waar uit/thuis wedstrijd naar 

toe gaat. 

Door het verplaatsen van de T van dit team naar het inhaalmoment, wordt 

automatisch het aantal thuiswedstrijden op die dag wordt aangepast. 

Is er een vrije code in een poule dan kan in de “Poule x codes” de uit (U) en 

thuiswedstrijd (T) worden opgezocht en dan kan deze bij het betreffende team op 

deze speelronden worden verwijderd in het “Wijzigingsblad” 

 

De planningstool is niet te gebruiken voor de Dutch Basketball League DBL) en de 

Women’s Basketball League (WBL)deze competitie heeft een afwijkend schema. 

Ook is een eventuele nacompetitie voor een poule van 10 teams niet meegenomen. 

 

Fouten/ Gewenste aanpassingen/ Opmerkingen en dergelijke s.v.p. doorgeven aan 

de organiserende instantie van de NBB 


