
 

Aan:  Wedstrijdsecretarissen van de verenigingen  

 

Betreft: Basketball Cup seizoen 2021-2022 

 

Nieuwegein, 31 maart 2021 

 

 

Beste wedstrijdsecretaris, 

 

Begin september 2021 start, als de coronamaatregelen dit toelaten, opnieuw 

de strijd om de Basketball Cup. De uiteindelijke winnaar van de Basketball 

Cup bij de mannen en vrouwen senioren verwerft het recht om zich in te 

schrijven voor de Europa Cup competitie.  

 

De volgende (gecombineerde) Basketball Cup competities worden 

georganiseerd:  

› Rolstoel: 

-Deelname standaardteams Eredivisie verplicht; 

-De geplaatste teams uit de voorrondes. 

› Mannen (senioren): 

-Deelname voor teams in de Mannen Senioren Eredivisie (Dutch Basketball 

League), Mannen Senioren Promotiedivisie en Mannen Senioren Eerste 

Divisie verplicht; 

-De geplaatste teams uit de voorrondes. 

› Vrouwen (senioren)/U22:  

-Deelname voor teams in de Women’s Basketball League, Vrouwen Senioren 

Promotiedivisie en Vrouwen Senioren Eerste Divisie verplicht; 

-De geplaatste teams uit de senioren-/U22 voorrondes. 

› Mannen U22/U20:  

-Deelname voor teams in de Dutch Talent League (U22); 

-De geplaatste teams uit de U22/U20 voorrondes. 

› Vrouwen U20/U18:  

-Deelname voor teams in de U20 Eredivisie verplicht; 

-De geplaatste teams uit de U20/U18 voorrondes. 

› Mannen U18:  

-Deelname voor teams in de U18 Eredivisie verplicht; 

-De geplaatste teams uit de U18 voorrondes. 

› Mannen U16:  

-Deelname voor teams in de U16 Eredivisie verplicht; 

-De geplaatste teams uit de U16 voorrondes. 

› Vrouwen U16:  

-Deelname voor teams in de U16 Eredivisie verplicht; 

-De geplaatste teams uit de U16 voorrondes.  



 

  

Concreet betekent dit dat de volgende voorrondes kunnen worden 

georganiseerd (onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen): 

› Rolstoel 

› Mannen Senioren  

› Vrouwen Senioren en/of gecombineerd met Vrouwen U22 

› Mannen U22 en/of gecombineerd met U20 

› Vrouwen U20 en/of gecombineerd met U18 

› Mannen U18 

› Mannen U16 

› Vrouwen U16 

Alle landelijk spelende teams (m.u.v. Tweede Divisie) nemen verplicht  

deel aan de Basketball Cup. Na de voorronde met ingeschreven Tweede 

Divisie- en afdelingsteams - in toernooivorm en eventuele tussenronden - 

zullen deze teams gekoppeld worden aan de overige teams (landelijk boven de 

Tweede Divisie). Er wordt dan via het knock-out systeem gespeeld. De laagst 

spelende ploeg heeft reglementair gezien het recht op een thuiswedstrijd. 

Bij de mannen en vrouwen stromen bij de laatste 16 de eredivisieclubs in. 

 

De voorronde vindt in toernooivorm plaats en is bedoeld voor de Tweede 

Divisie- en afdelingsteams. Deze ronde wordt gespeeld in het weekend van 

4/5 september 2021. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u in eigen 

huis een voorronde wil organiseren. Bij toewijzing van de organisatie dient 

u samen met de betreffende competitie-medewerker in de afdeling de 

organisatie van deze voorronde af te stemmen. 

  

Het inschrijfgeld bedraagt € 150,- per team (valide) en € 100,- voor 

rolstoelteams. U ontvangt hiervoor na plaatsing in de competitie een nota 

van de NBB.  

Daarnaast worden per wedstrijd de gemaakte scheidsrechterskosten aan u 

doorbelast. Dit gebeurt na afloop van het seizoen.  

 

De inschrijving verloopt via onze website:  

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

Uiterlijk 1 mei 17:00 uur dienen de inschrijvingen binnen te zijn.  

 

Verplicht deelnemende teams hoeven zich NIET apart in te 

schrijven, maar worden automatisch ingedeeld.  

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


 

  

 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en  

zien uw inschrijvingen graag tegemoet! 

 

Voor vragen kunt u zich wenden tot ondergetekenden. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

NEDERLANDSE BASKETBALL BOND  

Namens het bestuur, 

 

 

Dennis Bouwmeester      

Coördinator Landelijke Competities 


