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In het voorjaar van 2021 zijn de eerste Basketball Meet-Up nieuwe stijl georganiseerd. 

We kijken met een goed gevoel terug naar de eerste bijeenkomst in de nieuwe clusters. 

Per jaar zullen twee Meet-Ups worden gehouden, waarbij we graag willen toewerken naar 

één online Meet-Up in het najaar en één Meet-Up op locatie in het voorjaar.  

Voor wie er de vorige Meet-Up niet aanwezig was: Nederland is onderverdeeld in 13 

clusters. Binnen dit cluster zoeken we (incl. bestuur) de verbinding en samenwerking 

met de verenigingen. Aan elk cluster in een accountmanager gekoppeld. Dit is het eerste 

aanspreekpunt voor verenigingsbestuurders, naast het bestaande contact met de NBB. De 

accountmanager staat voor de vereniging klaar als er ondersteuning nodig is.  

 

We kunnen de Basketball Meet-Up natuurlijk niet beginnen zonder terug te blikken op de 

onvergetelijke zomer die het Nederlandse Basketball heeft meegemaakt. Met een gouden 

Paralympische medaille en de eerste deelname voor een valide team aan de Olympische 

Spelen mag deze zomer gerust historisch genoemd worden. Maar we zijn ook blij om te 

zien dat het Basketball weer is opgestart in alle klassen. Na het stilleggen van de 

competities door de coronapandemie is het goed om te zien dat de bal weer in het spel 

is bij alle verenigingen.  

 

 

De Basketball Meet-Up bestaat uit twee delen. In het eerste deel zullen we actualiteit 

bespreken waar alle verenigingen mee te maken hebben. Dit blok duurt ongeveer 30 

minuten. Na een kleine pauze zal het tweede blok aanvangen en krijgen jullie de ruimte 

om elkaar uitdagingen voor te leggen of goede voorbeelden te delen. Het tweede blok 

duurt ongeveer een uur. 

  

 

Hoewel we blij zijn dat de competitie weer begonnen is, hebben we ook nu nog te maken 

met coronamaatregelen.  

Het goede nieuws is dat het basketball terug is en wedstrijden weer mogelijk zijn. In 

de sporthal zijn geen beperkingen meer.  

In kantines ligt dit anders. Omdat deze vallen onder de horeca moet er een 

coronatoegangsbewijs getoond worden, wanneer er consumpties zittend genuttigd worden. 

Voor consumpties afhalen is geen toegangsbewijs nodig. Ook wanneer de kantine gebruikt 

wordt als looproute om bijvoorbeeld in de sporthal te komen, is er geen toegangsbewijs 

nodig.  

Voor de BNXT en WBL competitie geldt dat dat toeschouwers een toegangsbewijs moeten 

laten zien.  
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Er is afgelopen jaren veel aandacht geweest voor het spelregelbewijs. Samen met 

meerdere sporten is ingezet om meer spelregelkennis bij spelers, coaches en 

toeschouwers te bereiken. De overtuiging is dat meer spelregelkennis leidt tot minder 

discussies, irritatie en dus onze sport leuker maakt. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 

de meeste discussies tijdens wedstrijden gaan over het kennen van een spelregel.  

Daarom heeft de NBB besloten om, in lijn andere sportbonden, het spelregelbewijs 

verplicht te stellen voor alle wedstrijd spelende leden tussen de 14 en 24 jaar. 

Verenigingen hebben dus nog één jaar om de wedstrijd spelende leden van deze groep te 

motiveren om het bewijs te halen. Spelers die dat seizoen spelen zonder bewijs, zullen 

na een aantal waarschuwingen worden beschouwd als ongerechtige speler, naast een boete 

wordt dan ook de wedstrijd verloren verklaard. Meer informatie kunt u lezen in de brief 

die eind september gestuurd is naar u.  

In oktober 2021 zal de NBB een campagne starten over het spelregelbewijs. De vereniging 

kan hierbij aanhaken. Visuals en filmpjes worden beschikbaar gesteld aan de 

verenigingen.  

 

 

We gaan kijken naar een filmpje van Jorrit Beerens. Hij geeft een update over de 

hernieuwde opleidingen en het nieuwe platform Multiskilzz.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=hEcqG6UC6z8  

 

 

Gedurende het hele seizoen zullen enkele themabijeenkomsten georganiseerd worden voor 

verenigingsbestuurders. Verenigingen kunnen hierbij aansluiten, wanneer een onderwerp 

hen interessant lijkt. Op deze sheet vindt u de themabijeenkomsten die gepland staat 

tot aan de zomer. Aanmelden kan via de KennisHUB, waar we zo nog even op terug komen.  

 

 

Tijdens de coronastop is de NBB aan de slag gegaan met een nieuwe knop op de website, 

de KennisHUB. De KennisHUB is een plek geworden waar verenigingsbestuurders, 

scheidsrechters, trainers en coaches informatie kunnen vinden, geïnspireerd kunnen 

worden met goede voorbeelden van anderen en documenten kunnen vinden.  

Voor uw vereniging is de knop verenigingsontwikkeling mogelijk interessant. Onder de 

knoppen staat veel informatie, filmpjes, goede voorbeelden en praktische documenten 

voor uw vereniging.  

 

 

De Algemene Vergadering staat voor dit jaar gepland op 27 november in Almere. Er is een 

live bijeenkomst voor de afgevaardigden, de belangstellenden kunnen de AV volgen via 

een livestream. Heeft u uw afgevaardigde al in Sportlink aangemeld? Meer info is te 

vinden in de BB Info  

https://www.youtube.com/watch?v=hEcqG6UC6z8
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Daarnaast willen wij verenigingen vragen om hun oprichtingsjaar in Sportlink te 

vermelden. Wij zijn trots op onze vereniging en willen graag weten wanneer bijvoorbeeld 

jubilea te vieren zijn. Wanneer een vereniging een bestuurslid van de NBB wil laten 

langskomen bij een jubilea is dit natuurlijk ook mogelijk. We doen dit graag! Een 

uitleg hoe de vereniging dit kan wijzigen in Sportlink wordt meegestuurd met de 

terugkoppeling van deze meeting.  


