
 

  

Aan: wedstrijdsecretarissen van de verenigingen 

 

Betreft: inschrijfprocedure landelijke competities seizoen 

2021-2022 

 

 

Nieuwegein, 31 maart 2021 

 

Beste wedstrijdsecretaris, 

Wij realiseren ons dat deze brief gezien alle huidige zorgen en 

onduidelijkheden in een apart perspectief moet worden gezien, maar als NBB 

willen we ook vooruit kijken naar komend seizoen.  

Hierbij informeren wij u dan ook over de inschrijfprocedure voor deelname aan 

de 5-5 landelijke competities 2021-2022 en over de voorwaarden die daarbij 

gelden. Deze voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van de NBB op 23 

maart jl. Daarnaast informeren wij u over allerlei organisatorische zaken 

betreffende de landelijke competities 2021-2022. In de bijlagen treft u de 

volgende documenten aan die onderdeel uitmaken van de inschrijfprocedure 2021-

2022: 

› Codeschema’s seizoen 2021-2022 (6, 8, 10, 12 en 14) 

› Integrale kalender seizoen 2021-2022 

› Planningstool en coderingshandleiding 

› Formulier kwaliteitseisen (voor Mannen Eredivisie U12 t/m U22) 

Vanwege de nog steeds geldende coronamaatregelen en beperkingen en de 

consequentie hiervan dat alle basketbalcompetities niet in de huidige opzet 

kunnen worden afgerond, willen we een aantal zaken extra onder uw aandacht 

brengen. 

› Er wordt geen promotie en degradatie toegepast in de diverse 

divisies/klassen, omdat het aantal van 75% gespeelde wedstrijden niet is 

gehaald in seizoen 2020-2021. Daarom willen we u vragen om uw teams in te 

schrijven voor die divisies waarin u wilt gaan spelen.  

Indien een team van uw vereniging geen rechthebbende is voor een 

plaats in een bepaalde divisie dan verzoeken wij u dringend om 

per dergelijk team separaat een motivatie te verstrekken bij de 

inschrijving van dit team.    

 

 

 



 

  

› Vanwege het vroegtijdig moeten inhuren van zalen door 

verenigingen, hebben we de keuze gemaakt de ‘normaal’ 

geldende inschrijvingsdeadline (1 mei om 17:00 uur) te 

handhaven. Op deze wijze zijn wij immers in staat teams 

zo spoedig mogelijk in te delen en codes aan de 

verenigingen toe te wijzen.  

› Indien u één of meerdere teams moet terugtrekken na 

inschrijving en u kunt daarbij motiveren dat deze 

terugtrekking is veroorzaakt door de huidige 

onduidelijkheid, dan zullen wij coulant omgaan met de 

verplichting van het betalen van inschrijfgeld. Deze 

coulance geldt tot uiterlijk 1 juli 2021.  

Het inschrijfformulier dient duidelijk, volledig en naar waarheid te worden 

ingevuld.  

Voor de inschrijving van een team gelden de bepalingen in het 

Wedstrijdreglement van de NBB. 

Voor terugtrekkingen vanwege corona gerelateerde redenen geldt tot 1 juli 

coulance. 

Indien u één of meerdere team(s) wilt inschrijven in de landelijke 

competitie, dan dient u deze teams vóór zaterdag 1 mei 2021, 17:00 

uur, via het digitale landelijke inschrijfformulier aan te melden. 

1. Een team wordt pas ingedeeld wanneer er geen schuldpositie richting de NBB 

bestaat. De inschrijvingsdeadline (1 mei) is hierbij leidend.  

2. Ieder team dat zich inschrijft dient te voldoen aan de gestelde eisen van 

de leveringsplicht scheidsrechters (zie hiervoor het document 

Licentiebeleid voor scheidsrechters en commissarissen).  

Goedkeuring van de licentiescheidsrechters geschiedt door de medewerker 

arbitrage, in afstemming met de Afdelingswerkgroep Arbitrage waaronder uw 

vereniging valt. Daarnaast wordt in seizoen 2021-2022 opnieuw de 

mogelijkheid geboden om per leveringsplichtig team wedstrijden toegewezen 

te krijgen op verenigingsnaam. Hoofdstuk H van het Wedstrijdreglement is 

hier van toepassing.  

Klik hier om de scheidsrechters (licentie en/of verenigingsnaam) op te 

geven voor de leveringsplicht! 

› Teams die op de genoemde inschrijvingsdeadline niet voldoen aan de beide 

hiervoor genoemde inschrijvingsvoorwaarden verliezen daardoor het recht dat 

zij op grond van hun competitieresultaten hebben op een plaats in een 

bepaalde divisie. Wanneer zij toch worden ingeschreven voor die divisie, dan 

worden zij op de reservelijst voor die divisie geplaatst, samen met de vrije 

inschrijvers voor die divisie. Een vrije inschrijver die wel tijdig heeft 

https://www.basketball.nl/organisatie/reglementen/
https://www.basketball.nl/competities/competitiezaken/formulieren/
https://www.basketball.nl/competities/competitiezaken/competitie-en-handboeken/
https://www.basketball.nl/competities/competitiezaken/formulieren/opgaveformulier-scheidsrechters/


 

  

voldaan aan de gestelde inschrijvingsvoorwaarden kan 

hierdoor voorrang krijgen. Zie hiervoor de 

plaatsingscriteria in het Handboek Competities. 

 

Een team dient de wedstrijden te spelen in een zaal die 

voldoet aan de zaaleisen. Indien de speelzaal niet voldoet 

aan de gestelde eisen, dan kan hiervoor een 

dispensatieverzoek worden ingediend via de Coördinator 

Landelijke Competities via competities@basketball.nl.  

Ook indien u in het verleden dispensatie hebt ontvangen, 

moet voor seizoen 2021-2022 opnieuw dispensatie worden aangevraagd! 

Onderstaand de tabel die de kaders aangeeft per divisie/klasse. 

Onderwerp Eredivisie Promotiedivisie 

+ Eerste 

Divisie  

Tweede 

Divisie + 

1e Klasse 

2e Klasse  

+ lager 

Minimale Veldafmeting 28 x 15 m 26 x 14 m 26 x 14 m 25 x 13 m 

Minimale uitloop 

achterlijn 
2,00 m 2,00 m 1,50 m 1,50 m 

Minimale uitloop 

zijlijn 
2,00 m 2,00 m 1,00 m 1,00 m 

Toeschouwerscapaciteit 

(zittend) 

300 p 

(WBL: 1000) 
100 p 100 p 30 p 

Op de Algemene Vergadering van 17 november 2018 is toegelicht dat er een 

noodzaak is om de inschrijfgelden voor de competities in de vijf afdelingen te 

nivelleren. Als logisch gevolg hiervan is ook gekeken naar de hoogte en opbouw 

van de inschrijfgelden in alle landelijke competities. Hierbij zijn enkele 

wijzigingen doorgevoerd, waarbij is gekozen voor een gefaseerde opbouw van de 

hoogte van het inschrijfgeld in relatie tot het niveau van de competitie en de 

leeftijdscategorie. Ook in seizoen 2021-2022 is deze nivellering verder 

doorgezet. 

De inschrijfgelden worden per competitie jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd 

in de Tarievenlijst van de NBB. Ook de hoogte van de arbitragevergoedingen per 

divisie en de maximale bijdrage in de arbitragekosten zijn hierin opgenomen.   

https://www.basketball.nl/competities/competitiezaken/competitie-en-handboeken/
mailto:competities@basketball.nl
https://www.basketball.nl/organisatie/bestuur-en-commissies/bestuur/


 

  

Conform artikel B.6 van het Wedstrijdreglement worden 

competities gespeeld in poules van minimaal zes teams. 

Indien het in een bepaalde divisie niet lukt om een poule 

van minimaal zes teams te maken, dan is de NBB 

verantwoordelijk om een goede competitie aan te bieden.  

Sinds seizoen 2020-2021 wordt gestreefd naar poules van 12 

teams indien het een jaarprogramma betreft en poules van 6 

teams indien het twee keer een half jaarprogramma betreft, 

dit conform de wens van een grote meerderheid van alle 

respondenten uit het onderzoek van december 2019 onder de 

verenigingen. Zowel de plaatsing van ‘vrije inschrijvers’ in competities, 

alsmede de promotie-/degradatieregeling zal hierop worden aangepast (indien 

nodig). In het Handboek Competities wordt voor 1 juli 2021 per 

divisie/categorie de promotie-/ degradatieregeling van seizoen 2021-2022 

gepubliceerd. Uiteraard zijn de grootte van de poules in de diverse divisies 

voor seizoen 2021-2022 ook afhankelijk van het aantal inschrijvingen.  

Om de planning van alle wedstrijden, en in het bijzonder de coderingen, van 

alle verenigingen zo goed mogelijk te kunnen inrichten, is een planningstool 

beschikbaar. In de coderingshandleiding is omschreven hoe u deze als 

vereniging het beste kan gebruiken. 

De integrale kalender is opgesteld, waarbij de competitie zal starten in het 

derde weekend van september. Daarnaast is rekening gehouden met alle 

schoolvakanties en de regio-planning en eindigen de reguliere competities voor 

de meivakantie.  

In de herfst- en voorjaarsvakantie is in een periode van 3 weekenden 1 

competitieronde gepland, waarbij de thuisvereniging in overleg met de 

tegenstander en de competitie organiserende instantie haar thuiswedstrijd in 

één van die weekends kan inplannen.  

Ook voor de uitwijkweekenden kan alleen in overleg met de tegenstander een 

wedstrijd worden ingepland.  

 



 

  

Ë

De volgende categorieën worden onderscheiden: 

Categorie Geboren 

Senioren geboren in 1999 of eerder  

U22  geboren in 2000 of 2001  

U20  geboren in 2002 of 2003  

U18  geboren in 2004 of 2005  

U16  geboren in 2006 of 2007  

U14  geboren in 2008 of 2009  

U12  geboren in 2010 of 2011  

U10  geboren in 2012 of 2013  

U8 geboren in 2014 of later 

 

Peildatum is 1 januari in het lopende speelseizoen, dus iemand die op peildatum 

01-01-2022 of in de loop van 2022 18 jaar wordt, kan uitkomen in de U18-

competitie. Is die persoon al vóór de peildatum 18 jaar oud, dan dient deze in 

de U20-competitie uit te komen.  

In de U12 Eredivisie en Tweede Divisie wordt gespeeld met U14-regels, hoogte 

basket 2,60 meter, bal maat 6, 4x10 minuten speeltijd, geen 24-seconden klok. 

Verder wordt gespeeld met de officiële Minispelregels. 

In de U14 Eredivisie en Tweede Divisie wordt zowel bij de vrouwen als de mannen 

gespeeld met bal maat 6, hoogte basket 3,05 meter, 4x10 minuten speeltijd en 

24-secondenklok.  

Een toelichting op de man-to-man regels voor de U14 is te vinden op de website 

van de NBB. 

Ë

Op landelijk niveau U16 en ouder wordt bij de mannen met bal maat 7 gespeeld en 

bij de vrouwen met bal maat 6. De ring hangt op 3,05 m hoogte. 

Aanvragen voor leeftijdsdispensaties van spelers zijn uiteraard wederom  

mogelijk. Dit betreft dispensatie om mee te mogen spelen in een jongere 

leeftijdsklasse dan de eigen leeftijdsklasse van een speler. 

https://www.basketball.nl/competities/spelregels/
https://www.basketball.nl/competities/spelregels/
https://www.basketball.nl/competities/spelregels/
https://www.basketball.nl/competities/competitiezaken/formulieren/


 

  

Een aanvraag voor dispensatie naar een jongere 

leeftijdsklasse kan alleen worden ingediend via de website. 

Vraag deze dispensaties tijdig aan. Dit om teleurstellingen 

vlak voor het begin van de competitie te voorkomen!  

 

Vooraf kan ook advies worden ingewonnen bij de competitie 

organiserende instantie wat de beste oplossing is voor 

bepaalde gevallen. Teams verliezen de rechten op 

kampioenschap en promotie, wanneer dispensatie wordt 

verleend aan één of meer spelers in een team. Maximaal 

kunnen er twee dispensaties per team worden verleend. 

Voor meespelen in een leeftijdsklasse die minimaal twee klassen ouder is dan de 

eigen leeftijdsklasse van de speler, is een Ouderlijke verklaring van geen 

bezwaar nodig. Deze ouderlijke verklaringen dient de vereniging in eigen beheer 

te  houden en hoeven niet te worden opgestuurd naar het bondsbureau. Wanneer er 

door de NBB om wordt gevraagd, dan moet de verklaring onmiddellijk kunnen 

worden getoond. 

Een team dient bij een wedstrijd over een voldoende gekwalificeerde coach te 

beschikken. Voorwaarden zijn gepubliceerd in het Handboek Trainers & Coaches.  

Dispensatie voor coaches die niet voldoen aan de gestelde eisen, kan alleen 

digitaal worden aangevraagd. Indien een licentie is verlopen en coaches niet 

aan de eisen voldoen, dan moet het aanvraagformulier worden ingestuurd zodat 

beoordeling kan plaatsvinden.  

Een speler mag in een seizoen voor slechts één vereniging uitkomen in 

competitiewedstrijden, behalve wanneer er overschrijving is verleend of een 

dubbele licentie is verleend. Er zijn twee verschillende soorten dubbele 

licenties: Talentenlicentie en Teamformeringslicentie. 

Door middel van het gebruik van een Talentenlicentie wordt talenten de 

mogelijkheid geboden ook in een hoger team van een andere vereniging uit te 

komen, wat de ontwikkeling van het individuele talent alleen maar ten goede kan 

komen.  

 

https://www.basketball.nl/competities/competitiezaken/formulieren/
https://www.basketball.nl/competities/competitiezaken/formulieren/
https://www.basketball.nl/competitie/competitiezaken/competitie-en-handboeken
https://www.basketball.nl/kennis-hub/trainers-en-coaches/licentie/aanvraagformulier-dispensatie-coaches/
https://www.basketball.nl/kennis-hub/trainers-en-coaches/licentie/aanvraagformulier-coachlicentie/
https://www.basketball.nl/competities/competitiezaken/formulieren/


 

  

Voor wedstrijden zijn tijdsvakken vastgesteld waarbinnen 

deze gespeeld kunnen worden. De mogelijke 

aanvangstijdstippen zijn weergegeven in onderstaande tabel.  

 

Het is mogelijk om van deze tijdstippen af te wijken, maar 

alleen met toestemming van zowel de tegenstander als de 

betreffende competitie organiserende instantie. 

Leeftijdsgroep Midweeks Vrijdag Zaterdag Zondag 

U8 – U12 - - 11:00 – 15:00 11:00 – 15:00 

U14 – U18 - - 11:00 – 19:00 11:00 – 17:00 

U20 – U22 - 20:00 – 21:00 11:00 – 19:00* 11:00 – 17:00 

Senioren 20:00 – 21:00 20:00 – 21:00 11:00 – 21:00 11:00 – 21:00 

* Wedstrijden van de Vrouwen U20 Eredivisie starten op zaterdagen uiterlijk om 14:00 

* Wedstrijden van de DTL U22 mogen niet gelijktijdig worden verspeeld met de 

wedstrijden van het eerste seniorenteam 

In het Handboek Arbitrage worden allerlei richtlijnen en voorwaarden 

weergegeven die van belang zijn voor scheidsrechters die actief zijn in 

aangeschreven divisies en klassen van de NBB. Het handboek is een aanvulling op 

het Wedstrijdreglement en hierin zijn – daar waar nodig – ook verdere 

uitwerkingen van het Wedstrijdreglement opgenomen. 

In seizoen 2020-2021 vonden enkele wijzigingen plaats inzake de leveringsplicht 

scheidsrechter, bij wijze van een pilot. Conform het Wedstrijdreglement moet 

elk team dat zich inschrijft in een competitie met aangewezen scheidsrechters, 

voldoen aan de gestelde eisen van de leveringsplicht.  

In onderstaande tabel is te zien voor welke divisies en klassen de 

leveringsplicht geldt:  

Niveau  Mannen Senioren Vrouwen Senioren 
Jeugd 

U12 t/m U22 

Rolstoel 

Eredivisie 

Eredivisie  - X X X 

Promotiedivisie  X X - - 

Eerste divisie  X X - - 

Tweede divisie  X X X - 

Afdeling 1e klasse  X X - - 

Overige klassen - - - - 

Om te mogen fluiten op verenigingsniveau volstaat een niveau 2 diploma en is geen 

licentie noodzakelijk. 

https://www.basketball.nl/competitie/competitiezaken/competitie-en-handboeken


 

  

Voor de Tweede Divisies Mannen U12 en Vrouwen U14 geldt 

geen leveringsplicht. De wedstrijden in deze divisies 

worden bemenst door de thuisspelende vereniging die 

hiervoor twee scheidsrechters moet opstellen met minimaal 

een diploma 3 (BS3- of E-diploma). 

Om te voldoen aan de leveringsplicht dient een vereniging 

per team één 100%- of twee 60%-licentiescheidsrechters op 

te geven. Van een 100%- scheidsrechter wordt verwacht dat 

deze gedurende een compleet seizoen minimaal 22 wedstrijden 

inzetbaar is. Voor een 60%- scheidsrechter geldt een 

minimum van 12 wedstrijden. Deze scheidsrechters dienen een 

licentie te behalen of in het bezit te zijn van een geldige licentie.  

Wanneer de vereniging onvoldoende licentiescheidsrechters wil of kan leveren, 

dan bestaat ook voor seizoen 2021-2022 de mogelijkheid om op verenigingsnaam te 

worden aangeschreven voor fluitbeurten. Wanneer een vereniging hiervoor kiest, 

dan wordt de vereniging aangeschreven voor fluitbeurten in het 

afdelingsprogramma. De vereniging is vervolgens verantwoordelijk voor het 

invullen van iedere op verenigingsnaam aangeschreven fluitbeurt met een 

scheidsrechter met minimaal een diploma niveau 3 (BS3- of E-diploma).  

Verenigingen dienen de opgave van hun scheidsrechters (licentie en/of 

verenigingsnaam) via deze link te doen!  

Een opgegeven 100%- of 60%-licentiescheidsrechter dient op 1 oktober 2021 een 

geldige licentie te hebben, conform het Licentiebeleid Scheidsrechters en 

Commissarissen. De opgegeven scheidsrechter moet het gehele seizoen beschikken 

over een geldige licentie op niveau 3 of 4. Teams die uitkomen in de valide 5-5 

competitie mogen enkel een 5-5 scheidsrechter opgeven. Teams die uitkomen in de 

Rolstoel Eredivisie,  mogen enkel een scheidsrechter opgeven die gaat worden 

ingezet voor de rolstoelcompetitie.  

Bij elke opgegeven licentiescheidsrechter wordt gekeken of diens blokkades en 

wensen verenigbaar zijn met de geëiste beschikbaarheid van een 60%- of 100%-

scheidrechter. Deze eisen staan in het Handboek Arbitrage.  

Tijdens het seizoen vindt een structurele monitoring plaats of de opgegeven 

scheidsrechter voldoende beschikbaar is en (gekoppeld hieraan) voldoende 

wedstrijden fluit op het niveau waarvoor hij is opgegeven. 

Scheidsrechters met een dienstverband bij de NBB kunnen niet door een 

vereniging worden opgegeven om te voldoen aan de leveringsplicht.  

  

https://www.basketball.nl/competities/competitiezaken/formulieren/opgaveformulier-scheidsrechters/


 

  

Wanneer een licentiescheidsrechter niet (meer) voldoet aan 

de gestelde eisen, dan moet de vereniging binnen twee weken 

een vervangende scheidsrechter leveren. Tevens is het dan 

mogelijk om in plaats daarvan fluitbeurten toegewezen te 

krijgen op verenigingsnaam.  

Door de coronamaatregelen en het stilleggen van de 

competities was het voor verenigingen niet mogelijk om 

scheidsrechters op te leiden, daarom is het mogelijk om 

scheidsrechters op te geven voor de leveringsplicht die al 

begonnen zijn met de opleiding tot niveau 3 (BS3) 

scheidsrechters. Deze scheidsrechters dienen wel te voldoen 

aan bijzondere voorwaarden. Zo dienen zijn hun opleiding voor 1 december 2021 

af te ronden. Scheidsrechters die nog met de opleiding beginnen, mogen niet 

worden opgegeven voor de leveringsplicht.  

Wanneer een vereniging er voor kiest om wedstrijden aangewezen te krijgen op 

verenigingsnaam, dan wordt de vereniging ingedeeld in het afdelingsprogramma.  

Scheidsrechters die in opleiding zijn voor niveau 3 (BS3) kunnen niet 

worden ingezet bij wedstrijden op verenigingsnaam.  

Bij het aanwijzen van fluitbeurten op verenigingsnaam wordt geen rekening 

gehouden met beschikbaarheden van individuele scheidsrechters. Tevens is het 

niet mogelijk om wedstrijden op verenigingsnaam terug te geven. Wel is het 

mogelijk om zulke fluitbeurten met andere verenigingen te ruilen of een niveau 

3 scheidsrechter aan te wijzen van een andere vereniging. Het is altijd de 

verantwoordelijkheid van de aangeschreven vereniging dat een scheidsrechter 

wordt aangewezen, die voldoet aan de geldende eisen. 

Wanneer een vereniging geen scheidsrechter levert, een scheidsrechter levert 

met een onjuist niveau of de aanwezigheid van de scheidsrechter op 

verenigingsnaam niet (goed) genoteerd wordt, dan wordt een DNO 

(Diplomascheidsrechter Niet Opgekomen) geregistreerd. Bij drie DNO’s kan een 

team uit de competitie genomen worden. Hierbij wordt het hoogst spelende team, 

waarvoor geen licentiescheidsrechter is geleverd, het eerst uit de competitie 

gehaald. In het Handboek Arbitrage is een lijst opgenomen, die wordt gebruikt  

om te bepalen welk team als het hoogste team wordt beschouwd. 

Een aantal seizoenen geleden is het spelregelbewijs ingevoerd voor spelers 

vanaf 14 jaar. Ook voor komend seizoen adviseren we verenigingen om spelers te 

stimuleren dit spelregelbewijs te behalen via de website Basketball Masterz 

zodat zij op de hoogte zijn van de spelregels.  

 

https://www.basketball.nl/competitie/competitiezaken/competitie-en-handboeken
https://www.basketballmasterz.nl/


 

  

Voor de Basketball Scheidsrechter 2 opleiding blijft het 

spelregelbewijs één van de voorwaarden om deel te kunnen 

nemen. Voor vragen over het spelregelbewijs en/of 

Basketball Masterz kunt u contact opnemen met 

spelregelbewijs@basketball.nl. 

Komend seizoen wordt in de Dutch Basketball League, de 

Women’s Basketball League en de Mannen Senioren 

Promotiedivisie wederom met 3 scheidsrechters gefloten. 

Belangrijkste reden hiervoor blijft dat deze competities 

(gezien hun sterkte) aansluiten bij de opleidingslijn voor – in het bijzonder – 

onze potentials. De opleiding van nieuwe FIBA-scheidsrechters heeft hoge 

prioriteit en is onderdeel van het Meerjarenbeleidsplan van de NBB, en 

daarnaast is de aanwas van nieuwe scheidsrechters in de hoogste divisies 

noodzakelijk vanwege de uitstroom uit en vergrijzing van het corps. Mocht het 

planning technisch niet haalbaar zijn, dan worden incidenteel wedstrijden door 

2 scheidsrechters gefloten.  

De Dutch Talent League is sinds seizoen 2020-2021 een U22 competitie waarin de 

volgende bepalingen leidend zijn: 

› De Orange Lions Academy heeft een vaste plek in de DTL; 

› Teams die afgelopen seizoen zijn uitgekomen in de DTL krijgen voorrang boven 

teams die nieuw inschrijven; 

› Het DTL U22-team speelt niet op dezelfde wedstrijddag als het eerste mannen 

seniorenteam van de vereniging; 

› Promotie/degradatie vindt plaats op basis van de voor 1 juli 2021  

gepubliceerde richtlijnen. 

Vanuit de uitgesproken ambitie in het meerjarenbeleidsplan van de NBB om het 

niveau van het basketball op een hoger peil te krijgen, dient er meer gerichte 

aandacht te komen voor de talenten in Nederland. Hierbij is het van essentieel 

belang dat er aan de competities op het hoogste niveau, de jeugd-eredivisies, 

een aantal extra kwaliteitseisen worden verbonden, zodat beter geborgd is dat 

talenten zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen binnen deze competities.  

Sinds seizoen 2020-2021 wordt toegewerkt naar deze herinrichting. Hierbij wordt 

zowel bij de plaatsing van ‘vrije inschrijvers’ als bij de promotie/ 

degradatiereling rekening gehouden met enkele aanvullende technische en 

inhoudelijke kwaliteitseisen om te kunnen deelnemen aan een of meerdere van de 

jeugd-eredivisie competities. Ook voor rechthebbende teams gelden deze 

aanvullende inschrijvingsvoorwaarden. Vanaf seizoen 2021-2022 worden onder 

andere onderstaande criteria onderdeel van de inschrijvingsvoorwaarden1.  

 
1 In het kader van een overgangssituatie kan door een vereniging dispensatie worden aangevraagd van maximaal twee 

seizoenen om te kunnen voldoen aan de voorwaarden.  

mailto:spelregelbewijs@basketball.nl


 

  

› De vereniging voert actief beleid op het gebied van 

talentontwikkeling, waarbij er aandacht is voor de 

kansrijke sporters (=investeren in talent dat voldoende 

kans maakt om op termijn op topniveau te acteren); 

› Het team beschikt over een goede kwalitatieve coach, die 

voldoet aan de gestelde eisen uit het 

Wedstrijdreglement; 

› De vereniging heeft een goede (dagelijkse) 

trainingssituatie met de juiste (para-)medische 

begeleiding en faciliteiten; 

› Er is binnen de vereniging specialistische begeleiding 

met inzet van experts; 

› Een samenwerkingsverband met een middelbare (LOOT)school is wenselijk. 

› De vereniging beschikt over een goed opleidingsprogramma voor 

scheidsrechters. 

 

Bovenstaande criteria zijn nader uitgewerkt en vindt u terug in de bijlage. 

Teams die zich (willen) inschrijven in de Mannen Jeugderedivisies dienen deze 

bijlage separaat in te vullen en op te sturen, aanvullend aan hun inschrijving.  

 

Wij vertrouwen erop u met dit uitgebreide schrijven voldoende te hebben 

geïnformeerd. Blijf gezond en pas goed op elkaar! De werkorganisatie is ook in 

deze bijzondere tijd gewoon bereikbaar voor al uw vragen! 

 

 

Met vriendelijke groet,  

NEDERLANDSE BASKETBALL BOND  

Namens het bestuur, 

 

 

Dennis Bouwmeester    Jeroen de Groot  

Coördinator Landelijke Competities  Coördinator Afdelingscompetities 


