
September 2020



> Plannen seizoen 2020-2021

> AIS

> Spelregeltoets

> Licentiebeleid

> Coronaprotocol

> Spelregelwijzigingen

> Tips



Nieuw planningssystematiek

> Eenduidige systematiek van planning in alle afdelingen

> Gedeeltelijke automatisering

> Wensen van de scheidsrechters staan centraal

> Arbitrage Adviseur voor iedere afdeling gewenst



Beschrijving werkzaamheden

> Input geven voor scheidsrechtersplanning aangaande wedstrijden en scheidsrechters

> Controle van de concept afdelingsplanning

> Herplannen in de weekenden (vanaf vrijdag na 16 uur)

> Maken van een planning voor scheidsrechtersbeoordelingen in de afdeling

We zoeken een vrijwilliger 

> die kennis heeft van arbitrage

> die de basketballscheidsrechters en beoordelaren in de afdeling kent

> die de basketballverenigingen, teams en gevoeligheden kent

> die zelf geen actieve scheidsrechter in de betreffende afdeling is en geen belang 
heeft bij de planning



www.youtube.com/watch?v=iA9823cpNZE

> Feedback van teams maakt iedereen beter 

> De mening van de teams is niet heilig. Het is slechts een 
mening, waarmee je het niet eens hoeft te zijn

> Geen vervanging van beoordelingen

http://www.youtube.com/watch?v=iA9823cpNZE


Voor komend seizoen wordt het AIS ingezet in de volgende klassen: 

> Dutch Basketball League

> Mannen Promotiedivisie

> Mannen Eerste Divisie

> Mannen Tweede Divisie (nieuw)

> Women’s Basketball League

> Vrouwen Promotiedivisie

> Vrouwen Eerste Divisie (nieuw)

> Dutch Talent League

> Vrouwen U20 Eredivisie

> Mannen U18 Eredivisie (nieuw)

> Mannen U16 Eredivisie (nieuw)

Ook afdelingsscheidsrechters krijgen hiermee dus te maken 



> In de week 7-9 tm 11-9

> Via de website www.basketballmasterz.nl

> Instructie volgt per mail

http://www.basketballmasterz.nl/


> Voor een licentie 3 moet de spelregeltest worden 
gehaald.

> De eerste termijn van 2 jaar verloopt aan het einde 
van dit seizoen.

> Voldoende licentiepunten behaald?

> Meer informatie volgt aan het einde van het seizoen

> Licentiebeleid staat op NBB website onder 
competities/competitiezaken/competitie-en-handboeken

http://www.basketball.nl/documents/322/Licentiebeleid_arbitrage_seizoen_2020-2021.pdf




> Iedereen ontvangen en gelezen?

> Gebaseerd op NOC*NSF ‘Protocol Verantwoord Sporten’

> Specifiek gemaakt voor basketball

> Scheidsrechters zijn geen corona politie

> Bestraffen geen Corona overtredingen

> Scheidsrechters staan wel in voor de veiligheid van 
alle deelnemers

> Uiterste maatregel is staken wedstrijd







- Voorlopige aanstelling via e-mail, definitieve aanstelling in de app

- Locatie sporthal, route en reistijd (files, omleidingen, vertraging op 
het spoor?)

- Welke twee teams, bekende (of ”beruchte”) 
spelers/coaches/jury/publiek?

- In de week voor de wedstrijd contact opnemen met collega 
https://officialportal.sportlink.com/production/nbb

1 2 3

4

https://officialportal.sportlink.com/production/nbb


- Locatie sporthal, route en reistijd (files, omleidingen, vertraging op 
het spoor?)

- Welke twee teams, bekende (of ”beruchte”) spelers/coaches/jury/publiek?

- In de week voor de wedstrijd contact opnemen met collega:

Heb jij dit team 
al eens gefloten?

Hoe laat ben jij 
in de sporthal?

In welke kleur shirt 
spelen de teams?

Ken je de 
coaches?

Kan ik met je 
meerijden?

Zijn er andere dingen 
waar we rekening mee 
moeten houden?

Kun je mij 
ophalen bij 
het station?

……………?



- Tas inpakken!

- Klaar voor vertrek!? 

- Zorg dat je minimaal 30 minuten voor de wedstrijd 
aanwezig bent, en minimaal 15-20 minuten voor 
aanvang van de wedstrijd in volledig tenue op het 
veld aanwezig bent.

- Controleer omgeving en jurytafel, werkt de 24 sec 
klok, is de jury bekend met de regels? (verdeel 
de taken met collega)

- Warming up!



Wees je er van bewust hoe je jezelf presenteert!
* voor, 
* tijdens, en
* na de wedstrijd



Wees je er van bewust hoe je jezelf presenteert! 
Zorg dat jouw tenue op orde en conform de voorschriften is!

Welke scheidsrechter zou jouw voorkeur hebben?

1 2 3 4




