
 
 

 

 

 

 

 

 

 

NEDERLANDSE BASKETBALL BOND



 

 NBB: de Nederlandse Basketball Bond 

 Bestuur: het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond 

 Werkgroep Competities (WGC): de NBB-werkgroep voor competitiezaken 

 Werkgroep Arbitrage (WGA): de NBB-werkgroep voor scheidsrechterszaken 

 Sportlink: het systeem dat door de NBB wordt gebruikt voor haar planning en 

administratie. Bij gebruik van een ander systeem blijven alle bepalingen 

gelden. 

 mDWF: het mobiele digitaal wedstrijdformulier, dat gebruikt wordt om het 

verloop van wedstrijden bij te houden. 

 Speler: een lid met een spelactiviteit in Sportlink 

 Lager team: een team in… 

o een jongere leeftijdsgroep; of 

o dezelfde leeftijdsgroep, op een lager niveau; of 

o dezelfde leeftijdsgroep, op hetzelfde niveau, met een hoger 

teamnummer. 

 Hoger team: een team in… 

o een oudere leeftijdsgroep; of 

o dezelfde leeftijdsgroep, op een hoger niveau; of 

o dezelfde leeftijdsgroep, op hetzelfde niveau, met een lager 

teamnummer. 

 Teamformeringslicentie (TFL): een licentie waarmee een speler bij twee 

verenigingen mag spelen, zodat zij een team kunnen vormen binnen een bepaalde 

leeftijdsgroep 

 Talentlicentie (TL): een licentie waarmee een speler bij twee verenigingen 

mag spelen, om de speler kansen te bieden om zichzelf verder te ontwikkelen. 

 Schuldvrijverklaring: een verklaring waarin vermeld staat dat een speler 

voldaan heeft aan zijn (financiële) verplichtingen. Deze verklaring wordt in 

het geval van overschrijving afgegeven door de oude vereniging.  

 Niet-Nederlander: Een Niet-Nederlander is een speler die niet (meer) beschikt 

over geldig Nederlands identiteitsbewijs. 

 Mannen Eredivisie of Vrouwen Eredivisie: waar deze competities expliciet 

benoemd staan, worden de seniorencompetities bedoeld. 

 Dutch Basketball League: een samenwerkingsverband van de Mannen Eredivisie. 

Wanneer dit samenwerkingsverband een andere naam krijgt, blijven alle 

bepalingen van toepassing. 
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Documenten waarin onderdelen van dit Wedstrijdreglement verder zijn uitgewerkt: 

 Handboek Competities, waarin uitvoeringsregels voor de competities staan 

vermeld. 

 Handboek Trainers & Coaches, waarin uitvoeringsregels voor coaches staan 

vermeld. 

 Handboek Arbitrage, waarin uitvoeringsregels voor scheidsrechters staan 

vermeld. 

 Lijst met Heffingen en Boetes (LHB): de lijst met administratieve heffingen 

en boetes, waarin alle bedragen genoemd staan die voortkomen uit bepalingen 

in het wedstrijdreglement.  

 Officiële Basketballspelregels: de actuele, officiële FIBA 

basketballspelregels  

 Uitzonderingen U8-, U10- en U12-regels, waarin de uitzonderingen op de 

Officiële Basketballspelregels voor deze competities staan vermeld. 

 Zaaleisen voor basketbalwedstrijden, waarin de eisen voor zalen en velden 

staan vermeld, inclusief de mogelijkheden tot dispensatie. 
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 Introductie Wedstrijdreglement 

A.1  Dit wedstrijdreglement regelt de organisatie van alle door of namens de NBB 

georganiseerde 5x5-competities: dit zijn zowel reguliere competities als 

bekercompetities. Voor 3x3-competities is een apart reglement opgesteld. 

A.2  Voor specifieke competities zijn aanvullende bepalingen opgenomen: 

 Mannen Eredivisie: hoofdstuk K 

 Rolstoelbasketbal (alle competities): hoofdstuk L 

 

 Toepassing Wedstrijdreglement 

A.3  Het wedstrijdreglement is van toepassing op iedereen die deelneemt aan 

wedstrijden volgens de Officiële Spelregels. Dit zijn alle personen die zich 

in het spelersbankgebied mogen bevinden, de tafelfunctionarissen, de 

scheidsrechters en een eventuele commissaris. 

A.4  Iedereen die deelneemt aan wedstrijden is lid van de NBB.  

A.5  Voor dopinggerelateerde zaken wordt verwezen naar het Dopingreglement van het 

Instituut voor Sportrechtspraak.  

A.6  Voor zaken met betrekking tot Matchfixing wordt verwezen naar het 

Tuchtreglement Matchfixing van het Instituut voor Sportrechtspraak. 

 

 Competitie-organiserende instantie 

A.7  Er zijn twee competitie-organiserende instanties: 

 Op afdelingsniveau is dit de afdelingscommissie; 

 Op landelijk niveau is dit het bestuur. 

 

 Uitvoeringsregels 

A.8  De competitie-organiserende instantie kan procedures en uitvoeringsregels 

opstellen. 

A.9  Deze procedures en uitvoeringsregels worden jaarlijks vastgelegd in het 

Handboek Competities. Dit handboek geldt als aanvulling op het 

wedstrijdreglement, en is bindend voor alle verenigingen.  

 

 Afwijkende bepalingen op afdelingsniveau 

A.10 Voor competities op afdelingsniveau kunnen afwijkende bepalingen van het 

wedstrijdreglement worden vastgesteld. Een afdelingscommissie kan hiertoe 

besluiten met instemming van het bestuur. De instemming voor een afwijkende 

bepaling geldt voor één seizoen en worden gepubliceerd in het Handboek 

Competities. 

 

 Wijzigingen Wedstrijdreglement 

A.11 Wijzigingen in dit reglement worden gedaan door het bestuur, zoals vastgelegd 

in het Huishoudelijk Reglement. 

A.12 Wijzigingen worden voor 1 april gepubliceerd, tenzij het bestuur hierover 

uitdrukkelijk een afwijkende beslissing heeft genomen. Publicatie vindt 

plaats in Basketball Info. 

 

 Slotbepaling  

A.13 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
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Leeftijdsgroepen 

B.1  De NBB kan competities organiseren in verschillende leeftijdsgroepen: 

 U8 jonger dan 8 jaar 

 U10 jonger dan 10 jaar 

 U12 jonger dan 12 jaar  

 U14 jonger dan 14 jaar  

 U16 jonger dan 16 jaar  

 U18 jonger dan 18 jaar  

 U20 jonger dan 20 jaar  

 U22 jonger dan 22 jaar  

 Senioren - 22 jaar en ouder 

B.2 In deze leeftijdsgroepen kunnen competities worden georganiseerd voor mannen 

en vrouwen (in alle leeftijdsgroepen) of mixteams (tot en met de 

leeftijdsgroep U14). 

B.3  Voor het bepalen van de leeftijdsgroepen (en overige in dit reglement 

genoemde leeftijdsgrenzen) is de leeftijd op 1 januari van het lopende 

speelseizoen bepalend. 

 

 Competities 

B.4  Op landelijk niveau kunnen competities (divisies) worden georganiseerd voor: 

 Eredivisie 

 Promotiedivisie 

 Eerste divisie 

 Tweede divisie 

B.5  Op afdelingsniveau kunnen competities (klassen) worden georganiseerd voor: 

 Afdeling Eerste Klasse 

 Afdeling Tweede Klasse 

 enzovoorts 

B.6  Divisies en klassen kunnen worden ingedeeld in meerdere poules. Iedere poule 

bestaat uit minimaal 6 teams. 

 

 Speelseizoen & inschrijfvoorwaarden 

B.7  Het speelseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 

B.8  De inschrijfvoorwaarden voor de verschillende competities, inclusief de 

inschrijfgelden, worden voor 1 april gepubliceerd in Basketball Info. 

B.9  In een landelijke poule kunnen geen twee teams van een zelfde vereniging 

spelen; binnen een competitie met meerdere poules is dit wel mogelijk. 

 

 Eindrangschikking & kampioenschap 

B.10 De eindrangschikking in een poule wordt bepaald door het aantal 

wedstrijdpunten. 

B.11 Voor een gewonnen wedstrijd krijgt een team twee punten, voor een verloren 

wedstrijd nul punten. Let op: dit wijkt af van de Officiële 

Basketballspelregels. 

B.12 In de eindrangschikking worden gespeelde wedstrijden tegen een team, dat is 

teruggetrokken of uit de competitie genomen, niet meegeteld.  

B.13 Als twee of meer teams evenveel wedstrijdpunten hebben, wordt de 

rangschikking bepaald door de Officiële Basketballspelregels. Hierop zijn 

twee uitzonderingen: 

 Het aantal wedstrijdpunten: hiervoor geldt artikel B.11. 

 Loting, na toepassing overige bepalingen: deze wordt niet toegepast. 

Voor relevante plaatsen (kampioenschap, promotie of degradatie) wordt 



 
Wedstrijdreglement Nederlandse Basketball Bond | pagina 6 

– in plaats van deze loting – een beslissingswedstrijd gespeeld, 

wanneer dit nodig is. 

B.14 Voor landelijke competities kunnen – op basis van de eindrangschikking – 

aanvullende wedstrijden worden gespeeld om het kampioenschap te bepalen. 

Wanneer zo’n aanvullende competitie (bijvoorbeeld Final Four of play-offs) 

wordt georganiseerd, is deze ook bepalend voor eventuele promotierechten. Dit 

is per competitie gespecificeerd in het Handboek Competities. 

B.15 Voor afdelingscompetities worden – op basis van de eindrangschikking – 

kampioenswedstrijden gespeeld wanneer twee of meer teams aan het einde van de 

competitie hetzelfde aantal wedstrijdpunten hebben.  

B.16 Wanneer er geen aanvullende wedstrijden worden gespeeld, is de kampioen in 

een poule het team dat:  

 de meeste wedstrijdpunten heeft; of 

 bij een gelijk aantal wedstrijdpunten, het hoogste eindigt volgens 

B.13; of 

 bij een gelijke rangschikking na B.13, de winnaar is van de 

beslissingswedstrijd.  

 

 Promotie 

B.17 In de landelijke divisies: 

 moet een kampioen bij de senioren promoveren naar de eerstvolgende 

hogere divisie, met uitzondering van de kampioenen in de Mannen en 

Vrouwen Promotiedivisie: deze mogen promoveren;  

 mag een kampioen bij de jeugd promoveren naar de eerstvolgende hogere 

divisie; 

 mag een kampioen in een hoogste landelijke jeugdcompetitie (U14 t/m 

U18) promoveren naar de eerstvolgende oudere leeftijdsgroep op 

datzelfde niveau. Dit kan alleen wanneer de vereniging nog geen team 

in deze competitie heeft. 

B.18 In de afdelingsklassen: 

 moet een kampioen van een competitie (senioren) promoveren naar de 

eerstvolgende hogere afdelingsklasse 

 mag een kampioen van een afdelingsklasse (jeugd) promoveren naar de 

eerstvolgende hogere afdelingsklasse 

 mag een kampioen van een Afdeling Eerste klasse (zowel senioren als 

jeugd) promoveren naar de Tweede Divisie.  

B.19 Wanneer er een ander aantal teams promoveert dan vermeld in B.17 en B.18, 

publiceert de competitie-organiserende instantie dit in het Handboek 

Competities. 

B.20 Als een team geen gebruik wil maken van zijn recht om te promoveren, maakt de 

vereniging van dit team dit vóór 1 april kenbaar bij de competitie-

organiserende instantie. Daarmee gaat het recht over op de nummer twee in de 

rangschikking. Verdere overdraagbaarheid is niet mogelijk. 

 

 Degradatie 

B.21 Het aantal degradanten is voor alle competities gelijk aan het aantal 

gepromoveerde teams naar die competitie. Wanneer er een ander aantal teams 

degradeert dan het aantal promoverende teams uit B.17 en B.18, publiceert de 

competitie-organiserende instantie dit in het Handboek Competities. 

B.22 De degradant in een poule is het team dat: 

 is teruggetrokken uit de competitie; of 
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 de minste wedstrijdpunten heeft; of 

 bij een gelijk aantal wedstrijdpunten, het laagste eindigt volgens 

B.13; of 

 bij een gelijke rangschikking na B.13, de verliezer is van de 

beslissingswedstrijd.  

 Vrije plaatsen 

B.23 Om tot een goede poule-indeling te komen kan het bestuur besluiten om open 

plekken in een competitie toe te kennen aan vrije inschrijvers. Dit gebeurt 

na toepassing van alle promotie- en degradatieregels. In het Handboek 

Competities zijn criteria opgenomen op basis waarvan vrije inschrijvingen 

kunnen worden toegekend. Tegen dit besluit van het bestuur is geen beroep 

mogelijk. 

 

 Zaaleisen 

B.24 Competities moeten worden gespeeld in zalen die voldoen aan de zaaleisen. 

Hierin zijn verschillen aangebracht per competitieniveau. Voor een zaal die 

niet voldoet aan de zaaleisen, moet een vereniging dispensatie aanvragen. 

Wanneer een dispenstatie verleend wordt, geldt deze voor één seizoen. Wanneer  

een zaal niet voldoet aan de zaaleisen, kan hier niet gespeeld worden. 

B.25 Wanneer er door een incidentele situatie niet gespeeld kan worden op een veld 

dat voldoet aan de gestelde eisen, is het besluit aan beide teams en de 

scheidsrechters om de wedstrijd wel of niet te spelen. Alle partijen hebben 

het recht om de wedstrijd niet te laten starten of niet verder te laten gaan. 

 

|
 

Leeftijdsgroepen 

C.1  Het bestuur organiseert, bij voldoende inschrijvingen, ieder seizoen 

Nationale Bekercompetities in de volgende leeftijdsgroepen:  

 U16 (mannen en vrouwen) 

 U18 (mannen en vrouwen) 

 U20 (mannen en vrouwen)  

 U22 (mannen en vrouwen)  

 Senioren (mannen en vrouwen)  

 

Deelname 

C.2  Teams die uitkomen in de Eredivisie, Promotiedivisie en Eerste Divisie moeten 

deelnemen aan de Nationale Bekercompetitie in hun leeftijdsklassen.  

C.3 In de seniorencompetities stromen teams uit de Mannen Eredivisie en de 

Vrouwen Eredivisie in de achtste finale (laatste zestien) in. 

C.4 Teams uit de Tweede Divisie en de afdelingen mogen zich inschrijven voor de 

Nationale Bekercompetitie.  

 

Inschrijfvoorwaarden 

C.5 De inschrijfvoorwaarden voor de Nationale Bekercompetities, inclusief het 

inschrijfgeld, worden voor 1 april bekend gemaakt. Deze worden gepubliceerd 

in Basketball Info. 
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Speelperiodes 

C.6 Alle bekerwedstrijden worden gespeeld in door het bestuur vastgestelde 

periodes. Deze periodes worden, tegelijk met de inschrijfvoorwaarden, 

gepubliceerd in Basketball Info. 

 

Competitie-opzet voorrondes 

C.7 De voorrondes van de Nationale Bekercompetitie worden, bij voldoende 

inschrijvingen, gespeeld volgens een poulesysteem. 

C.8 Per poule wordt een halve competitie gespeeld. In afwijking op de Officiële 

Basketballspelregels is gelijkspel bij deze voorrondes mogelijk. De eindstand 

wordt bepaald door het aantal wedstrijdpunten, op basis van onderstaande 

verdeling:  

 Gewonnen wedstrijd: 2 punten 

 Gelijkspel: 1 punt 

 Verloren wedstrijd: 0 punten 

C.9 Wanneer twee of meer teams binnen één poule evenveel wedstrijdpunten hebben, 

wordt de eindrangschikking bepaald door de Officiële Basketballspelregels 

(met uitzondering van de bepaling over het aantal wedstrijdpunten: hiervoor 

geldt C.8).  

 

Lotingen 

C.10 Vanaf de zestiende finales vindt per ronde een loting plaats. Deze lotingen 

zijn openbaar. Plaats en tijd worden tijdig aan de belanghebbenden kenbaar 

gemaakt. 

 

Competitie-opzet zestiende en achtste finales 

C.11 Na de voorrondes worden de zestiende en achtste finale gespeeld 

volgens een knock-outsysteem. Wanneer nodig wordt er voor deze zestiende 

finales nog een tussenronde gespeeld. Deze rondes worden gespeeld in één 

wedstrijd.  

C.12 Het team dat in de laagste competitie uitkomt, speelt thuis. Wanneer beide 

teams in gelijkwaardige competities uitkomen, speelt het eerst gelote team 

thuis.  

 

Competitie-opzet vanaf kwartfinales (t/m U22 en vrouwen senioren) 

C.13 De wedstrijden vanaf de kwartfinale worden gespeeld in één wedstrijd. Daarbij 

speelt het team dat in de laagste competitie uitkomt, thuis. Wanneer beide 

teams in dezelfde competitie spelen, speelt het eerst gelote team thuis. 

 

Competitie-opzet vanaf kwartfinales (mannen senioren) 

C.14 De kwartfinale wordt in twee wedstrijden gespeeld, behalve bij toepassing van 

C.15. 

C.15 Het team dat in de laagste competitie uitkomt, speelt het eerste thuis. 

Wanneer beide teams in gelijkwaardige competities uitkomen, speelt het eerst 

gelote team thuis.  

C.16 Als in de kwartfinale de eerste wedstrijd tussen een niet-Mannen 

Eredivisieteam en een Mannen Eredivisieteam wordt gewonnen door het Mannen 

Eredivisieteam, dan wordt er geen tweede wedstrijd gespeeld.  

C.17 De halve finale wordt altijd in twee wedstrijden gespeeld. Het team dat in de 

laagste competitie uitkomt speelt het eerst thuis. Wanneer beide teams in 

dezelfde competitie uitkomen, speelt het eerst gelote team het eerst thuis.  
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C.18 De finale wordt gespeeld in één wedstrijd.  

 

Vaststelling wedstrijden 

C.19 Binnen zeven dagen na publicatie van het resultaat van de loting voor een 

speelronde moet de thuisspelende vereniging, na overleg met de tegenstander, 

aan de competitie-organiserende instantie een opgave doen van de speeldatum, 

-tijd en zaal. Wanneer de wedstrijd dan nog niet is vastgesteld, kan 

het bestuur deze vaststellen. Eventuele kosten worden verhaald op de in 

gebreke gebleven vereniging. 

C.20 Wedstrijden in de bekercompetitie gaan voor wedstrijden in de reguliere 

competities.  

C.21 Het bestuur bepaalt jaarlijks voor 31 december waar en wanneer de finales van 

de lopende bekercompetitie worden gespeeld. Dit wordt gepubliceerd in 

Basketball Info. De dag voor en de dag na de finale zijn de finalisten 

vrijgesteld van competitieverplichtingen.  

 

Zaaleisen & niet opkomen 

C.22  Zalen waarin gespeeld wordt, moeten voldoen aan de zaaleisen. Als het veld 

van het thuisspelende team niet voldoet aan de gestelde eisen, kan door de 

thuisspelende vereniging dispensatie worden aangevraagd. (Let op: dit is een 

andere dispensatie dan die voor de reguliere competitie.) Wanneer de 

dispensatie niet wordt toegekend, kan de wedstrijd niet in de betreffende 

zaal worden gespeeld.  

C.23 Wanneer er door een incidentele situatie niet gespeeld kan worden op een veld 

dat voldoet aan de gestelde eisen, is het besluit aan beide teams en de 

scheidsrechters om de wedstrijd wel of niet te spelen. Alle partijen hebben 

het recht om de wedstrijd niet te laten starten of verder te laten gaan. 

C.24 Als een team niet opkomt, kwalificeert de tegenstander zich voor de volgende 

ronde. Het niet opkomen van een team bij een bekerwedstrijd of 

bekertoernooi kan worden beboet op basis van de LHB. 

 

 

|  
 

Competitieprogramma’s 

D.1. De competitie-organiserende instantie stelt competitieprogramma’s op voor de 

te spelen wedstrijden. Deze worden voor 1 september definitief bekend 

gemaakt. 

D.2 Teams in een poule ontmoeten elkaar in de reguliere competitie tenminste twee 

keer: een keer in een thuiswedstrijd en een keer in een uitwedstrijd. 

D.3 Wedstrijden die door verenigingen na 1 september worden ingepland, worden 

behandeld als wedstrijdwijzigingen. De hiervoor geldende regels staan genoemd 

in artikelen D.8 t/m D.13. 

 

Aanvangstijden & inhuur zaal 

D.4 Wedstrijden moeten worden vastgesteld binnen bepaalde tijden. Deze tijden 

zijn opgenomen in het Handboek Competities. 

D.5 Voor een wedstrijd moet een minimale tijd worden ingehuurd. Deze tijd kan 

verschillen per competitie, en is opgenomen in het Handboek Competities. 
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Spelregels  

D.6 Wedstrijden worden gespeeld volgens de Officiële Basketballspelregels. In het 

Handboek Competities staan eventuele afwijkingen op de Officiële 

Basketballspelregels per competitie vermeld. 

D.7  De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal, 

zoals gesteld in de spelregels. Het hier niet aan voldoen kan worden beboet 

volgens de LHB. 

 

Wedstrijdwijzigingen 

D.8 Het wijzigen van wedstrijden kan alleen met toestemming van de tegenstander. 

De kosten voor het aanvragen van een wedstrijdwijziging staan vermeld in de 

LHB.  

D.9 Wanneer een vereniging een geplande wedstrijd wil wijzigen, moet zij een 

minimale termijn voor de nieuwe of oude datum (afhankelijk van welke datum 

eerder is) de wedstrijd opnieuw hebben vastgesteld. De termijn hiervoor staat 

omschreven in het Handboek Competities. 

D.10 De aanvraag voor een wedstrijdwijziging wordt door de vereniging van de 

tegenstander binnen een week afgehandeld.  

D.11 De competitie-organiserende instantie handelt de aanvraag voor de wijziging 

zo spoedig mogelijk af en informeert de betrokken verenigingen en eventuele 

scheidsrechters.  

D.12 Wanneer verenigingen hier in onderling overleg niet uit komen, kan de NBB een 

wedstrijd vaststellen. Eventuele kosten worden verhaald op de in gebreke 

blijvende vereniging. 

D.13 Een vereniging mag een wedstrijdwijziging aanvragen bij de competitie-

organiserende instantie, wanneer in een team: 

 minimaal twee spelers deelnemen aan een activiteit van een nationale 

selectie; 

 minimaal één speler deelneemt aan een activiteit van het nationale 

team. 

 

Niet opkomen 

D.14 Wanneer een team niet opkomt, wordt dit team als volgt bestraft: 

 > Het team verliest de wedstrijd met 20-0. 

 > Het team krijgt twee wedstrijdpunten in mindering (-2) 

 Dit niet opkomen kan worden beboet volgens de LHB. 

D.15 Kosten van het niet opkomen kunnen worden verhaald bij het niet-opgekomen 

team: 

 bij een uitwedstrijd kunnen de zaalhuurkosten van de tegenstander 

worden verhaald. Hiervoor is een bedrag opgenomen in de LHB.  

 bij een thuiswedstrijd kunnen de reiskosten van de tegenstander worden 

verhaald. Hiervoor is een bedrag opgenomen in de LHB. 

 in een competitie met aangewezen scheidsrechters kunnen de reiskosten 

van de aangewezen scheidsrechters worden verhaald.  

D.16 Wanneer een team voor de derde keer in een seizoen niet opkomt, kan het team 

uit de competitie worden genomen. Het team is hiermee eerste degradant. 

D.17 Wanneer een team uit de competitie wordt genomen, kan het bestuur een boete 

opleggen. Ook kunnen de zaalhuren van tegenstanders van de nog resterende 

wedstrijden worden verhaald op het uit de competitie genomen team. Hiervoor 

zijn bedragen opgenomen in de LHB. 

D.18  Het niet opkomen bij een vastgestelde wedstrijd in verband met onvoorziene 

omstandigheden mag alleen met toestemming van de competitie-



 
Wedstrijdreglement Nederlandse Basketball Bond | pagina 11 

organiserende instantie: vooraf of achteraf. In het Handboek Competities is 

voor extreme weersomstandigheden een procedure opgenomen. 

 

Staken van wedstrijden 

D.19  Bij het staken van een wedstrijd sturen de aanvoerders (of bij U16 en lager 

de coaches) van beide teams, de scheidsrechters en eventueel de 

commissaris binnen drie werkdagen na de wedstrijd een verklaring aan de 

competitie-organiserende instantie. In deze verklaring lichten zij toe waarom 

de wedstrijd gestaakt is, op basis van hun eigen waarnemingen. Het niet 

tijdig insturen van een verklaring kan worden beboet volgens de LHB.  

D.20  Wanneer de competitie-organiserende instantie de verantwoordelijkheid voor 

het staken bij één of beide teams legt, is de stand op het moment van staken 

van belang:  

 Wanneer het team, verantwoordelijk voor de staking, op het moment van 

staken voorstond of de stand was gelijk, verliest dit team met 20-0. 

 Wanneer het team, verantwoordelijk voor de staking, op het moment van 

staken achter stond, is de stand op het moment van staken de 

eindstand. 

 Wanneer beide teams verantwoordelijk worden gesteld voor het, wordt de 

eindstand bepaald op 0-0. Beide teams krijgen geen wedstrijdpunten.   

De verantwoordelijke voor het staken kan worden beboet volgens de LHB.  

  

Digitaal wedstrijdformulier 

D.21 Bij iedere wedstrijd wordt gebruik gemaakt van een digitaal 

wedstrijdformulier (mDWF), wanneer dit mogelijk is. Het niet gebruiken van 

het mDWF kan worden beboet volgens de LHB. 

D.22 De teamopgave voor een wedstrijd moet uiterlijk 60 minuten voor het 

starttijdstip van die wedstrijd door beide teams in Sportlink zijn ingevoerd. 

D.23 De thuisspelende vereniging legt de wedstrijd direct na afloop vast in 

Sportlink, na goedkeuring van de scheidsrechters. 

D.24 Het niet volledig of te kwader trouw invullen van het mDWF en/of het niet 

(tijdig) vastleggen van de wedstrijd in Sportlink kan worden beboet volgens 

de LHB. Wanneer er aantoonbaar sprake is van fraude kan het bestuur de 

wedstrijd verloren verklaren. 

 

 Papieren wedstrijdformulier 

D.25 Wanneer een papieren wedstrijdformulier gebruikt wordt, geeft de vereniging 

de uitslag en het wedstrijdverloop door volgens de procedure in het Handboek 

Competities.  

D.26 De vereniging bewaart de papieren wedstrijdformulieren minimaal vier weken.  

 

Protesten 

D.27 Protest is alleen mogelijk tegen het onjuist bijhouden van het scoreverloop 

op het mDWF, wanneer aantoonbaar is dat een situatie anders genoteerd had 

moeten worden. Protesten tegen beslissingen van de scheidsrechter zijn niet 

mogelijk. 

D.28 Dit administratieve protest moet binnen drie werkdagen na de wedstrijd door 

de vereniging van het betreffende team worden ingediend bij de competitie-

organiserende instantie. De kosten van het indienen van een protest zijn 

opgenomen in de LHB. 
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D.29 Wanneer nodig vraagt de competitie-organiserende instantie aan de aanvoerder 

van de tegenstander (of bij U16 en lager de coach), aan beide 

scheidsrechters, aan de tafelfunctionarissen en eventueel aan de 

commissaris hun visie kenbaar te maken. 

D.30  De competitie-organiserende instantie beslist in principe binnen drie weken 

na ontvangst van het protest. 

 

Scoutinggegevens 

D.31 De competitie-organiserende instantie kan voor bepaalde divisies verplichten 

dat scoutinggegevens en videobeelden worden aangeleverd. Dit is verder 

uitgewerkt in het Handboek Competities. Het niet (tijdig) aanleveren kan 

worden beboet volgens de LHB. 

 

Handhaving orde 

D.32 De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor de handhaving van de 

orde voor, tijdens en na wedstrijden en draagt zorg voor de veiligheid van 

alle aanwezigen. Wanneer de thuisspelende vereniging hierin tekort schiet, 

kan het bestuur een tuchtzaak aanhangig maken bij de Tucht- en Geschillen 

Commissie. 

 

 

|
 

Inschrijving 

E.1 De inschrijving voor teams vindt plaats voor een vaste datum: 

 voor landelijke competities: uiterlijk 1 mei 

 voor afdelingscompetities: uiterlijk 15 mei 

E.2 Ieder op tijd ingeschreven team wordt ingedeeld in de competitie waar het 

team op basis van het resultaat van het vorige seizoen recht op heeft, 

behalve wanneer een team door een vereniging in een lagere klasse is 

ingeschreven. In bijzondere gevallen kan de competitie-organiserende 

instantie hiervan afwijken. 

E.3 Wanneer een vereniging nog financiële verplichtingen heeft aan de NBB, 

FIBA en/of IWBF, kan het bestuur een verzoek tot inschrijving weigeren.  

 

Terugtrekking 

E.4  Het is mogelijk om teams terug te trekken uit de competitie. De kosten 

hiervoor staan vermeld in de LHB.  

 

Spelersindeling 

E.5 Verenigingen geven de spelersindeling uiterlijk één week voor de eerste 

wedstrijd van het betreffende team op via Sportlink. Per team worden minimaal 

zeven spelers opgegeven, met uitzondering van het laagste team per 

leeftijdsgroep. 

E.6 Wijzigingen in de spelersindeling zijn toegestaan voor teams in 

afdelingsklassen, die spelen in een competitie met twee seizoenshelften. Hier 

kunnen spelers worden opgegeven die: 

 in de eerste seizoenshelft in een afdelingscompetitie hebben gespeeld, 

of; 

 in de eerste seizoenshelft nog niet aan een team zijn gekoppeld.  
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Dubbele licenties: talentlicentie (TL) of teamformeringslicentie (TFL) 

E.7 Dubbele licenties kunnen worden aangevraagd voor de volgende competities: 

 Teamformeringslicentie: alle leeftijdsgroepen binnen 

afdelingscompetities 

 Talentlicentie: leeftijdsgroepen tot en met U22 in alle competitie 

E.8 Dubbele licenties kunnen als volgt worden aangevraagd: 

 Teamformeringslicentie: tot en met 1 september, via de 

afdelingscommissie 

 Talentlicentie: tot en met 1 februari, via de betreffende 

afdelingscommissie (voor afdelingsklassen) of het bondsbureau (voor 

landelijke divisies) 

E.9 De kosten voor het aanvragen van een TL of TFL staan vermeld in de LHB. 

E.10 Een speler met een TFL of TL is lid bij zijn hoofdvereniging, en heeft 

dispensatie om te spelen bij een tweede vereniging.  

E.11 Een TFL of TL geldt voor één seizoen. Alleen in geval van verhuizing over 

grote afstand is het mogelijk een licentie opnieuw aan te vragen. 

E.12 Een speler met een TL kan bij de gastvereniging alleen spelen in een hoger 

team dan het team waarvoor hij door zijn hoofdvereniging is opgegeven.  

E.13 Een speler met een TL mag bij zijn hoofdvereniging onbeperkt invallen, 

behalve wanneer een team van zijn hoofdvereniging uitkomt in de competitie 

waar de speler bij de gastvereniging in speelt: in dat geval mag de speler 

niet in het betreffende team van zijn hoofdvereniging invallen. 

E.14 Een speler met een TL mag bij zijn gastvereniging alleen spelen voor het team 

waarvoor de TL is aangevraagd. 

E.15 Het maximaal aantal spelers met een dubbele licentie in één team is: 

 voor een TFL niet gelimiteerd 

 voor een TL beperkt tot maximaal vijf spelers per team  

E.16 Wanneer een team gebruik maakt van meerdere spelers met een dubbele licentie, 

mogen deze spelers bij verschillende verenigingen vandaan komen.  

 

Kleding 

E.17 Alle spelers van een team dragen dezelfde kleding: dit geldt zowel voor de 

shirts als voor de broeken. Wanneer teams hier niet aan voldoen, kan dit 

worden beboet volgens de LHB. 

E.18 Wanneer twee teams met (vrijwel) dezelfde kleuren spelen, speelt het 

bezoekende team in een afwijkende kleur. De mate waarin kleuren op elkaar 

lijken, is ter beoordeling aan de scheidsrechters. Let op: dit wijkt af van 

de officiële Basketballspelregels.  

 

 

|
 

Lidmaatschap 

F.1 Een speler die uitkomt in de reguliere en/of bekercompetitie, moet lid zijn 

van de NBB. Wanneer een speler geen lid is, kan dit worden beboet volgens de 

LHB.  

 

Spelregelbewijs 

F.2 Een speler die aan een wedstrijd meedoet, moet in het bezit zijn van een 

spelregelbewijs. Dit geldt voor alle spelers vanaf 14 jaar. Wanneer een 
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speler deelneemt aan een wedstrijd zonder spelregelbewijs, kan dit worden 

beboet volgens de LHB.  

F.3 Wanneer een speler vanaf 14 jaar nog minder dan één jaar competitie speelt, 

heeft hij automatisch dispensatie voor het spelen zonder spelregelbewijs. 

Deze periode start vanaf de eerste wedstrijd waar de speler aan heeft 

deelgenomen. 

  

Speelgerechtigdheid 

F.4 Een speler is speelgerechtigd op de eerste dag na zijn aanmelding in 

Sportlink, behalve wanneer er belemmeringen zijn voor de aanvraag. Dit is ter 

beoordeling aan de competitie-organiserende instantie.  

F.5 Wanneer een lid speelgerechtigd wil worden, maar in de vijf jaar voorafgaand 

aan deze aanvraag een overtreding heeft begaan binnen het TGR waarvan de 

straf nog niet uitgezeten is, wordt hij pas speelgerechtigd wanneer de straf 

is uitgezeten. 

 

Indeling spelers in leeftijdsgroepen 

F.6 Een speler kan meedoen in een team van zijn eigen leeftijdsgroep, of in een 

team van een oudere leeftijdsgroep. De leeftijdsgroepen zijn toegelicht in 

artikel B.1. 

F.7 Een vereniging kan dispensatie aanvragen om een speler op te geven voor een 

team in een jongere leeftijdsgroep, dan waar de speler volgens artikel B.1 

zou moeten worden opgegeven. Bij toekenning van deze dispensatie verliest dit 

team zijn rechten op kampioenschap en promotie. 

F.8 Wanneer blijkt dat een speler in een te hoog team is ingedeeld, kan de 

vereniging tot en met het eerste weekend van november de competitie-

organiserende instantie vragen deze speler terug te zetten naar een lager 

team.  

 

Deelname spelers aan wedstrijden 

F.9 Een speler moet in het bezit zijn van een geldige digitale pas in Sportlink, 

voorzien van een recente pasfoto.  

F.10 Voor de wedstrijd controleert de scheidsrechter de identiteit van de spelers. 

Bij twijfel over de identiteit op basis van de digitale pas, moet een speler 

voor start van de wedstrijd zijn legitimatie tonen. Wanneer een speler zijn 

legitimatie niet kan tonen, wordt dit door de scheidsrechter vermeld op het 

mDWF. Dit kan worden beboet volgens de LHB. 

F.11 Een lid, dat als recreant in Sportlink staat geregistreerd, mag deelnemen aan 

wedstrijden in een afdelingsklasse of Rolstoel Toernooidivisie. Bij de vierde 

wedstrijd waarin dit lid deelneemt, wordt hij automatisch geregistreerd als 

spelend lid. Hierbij wordt hij toegevoegd aan de spelersindeling van het team 

waar hij deze vierde wedstrijd mee heeft gespeeld. 

F.12 Wanneer een speler staat opgesteld in de teamopgave van een team voor een 

bepaalde wedstrijd, heeft deze speler reglementair meegespeeld in deze 

wedstrijd.  

F.13 Een speler kan maar voor één vereniging spelen, behalve wanneer deze speler 

een Teamformeringslicentie of een Talentlicentie heeft. 
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Invallen 

F.14 Een speler mag onbeperkt invallen in elk hoger team dan het team waarin hij 

is opgegeven. Wanneer een minderjarige speler invalt in een team dat twee of 

meer leeftijdsgroepen verschilt van zijn eigen team, sturen de 

ouders/verzorgers voorafgaand een ‘verklaring van geen bezwaar’ naar de 

vereniging. De competitie-organiserende instantie kan deze verklaring bij de 

vereniging opvragen.  

F.15 Een speler mag niet invallen in een lager team dan het team waarin hij is 

opgegeven. 

F.16 Vrouwen mogen invallen bij mannenteams, wanneer: 

 het mannenteam in een hogere leeftijdsgroep speelt dan het 

vrouwenteam; 

 het mannen- en het vrouwenteam in dezelfde leeftijdsgroep spelen, 

behalve wanneer het vrouwenteam in een landelijke competitie speelt en 

het mannenteam in een afdelingscompetitie 

Vrouwen mogen niet invallen bij een mannenteam in een jongere leeftijdsgroep. 

F.17 Als een speler dispensatie heeft om uit te komen in een lager team (F.7), mag 

deze speler niet in andere teams invallen. 

 

Ongerechtigde speler 

F.18 Wanneer een speler in een wedstrijd ongerechtigd is, kan dit worden beboet 

volgens de LHB. Ook kan de competitie-organiserende instantie besluiten om 

deze wedstrijd verloren te verklaren. 

 

Nieuwe speler 

F.19 Het aanmelden van een nieuwe speler in een team is mogelijk tot 1 maart. 

 

Overschrijving 

F.20 Spelers kunnen alleen tussen seizoenen overschrijven naar een andere 

vereniging, behalve wanneer: 

 een speler duidelijke redenen heeft om niet meer bij de oude 

vereniging te blijven spelen. Dit is ter beoordeling aan de 

competitie-organiserende instantie. De oude vereniging moet 

toestemming geven voor de overschrijving. Voor spelers in landelijke 

competities is overschrijving mogelijk tot 1 februari. 

 een speler in de Mannen Eredivisie of Vrouwen Eredivisie in de periode 

van 1 tot 15 december overschrijving aanvraagt naar een andere 

vereniging in de Mannen Eredivisie of Vrouwen Eredivisie. 

F.21  Bij een overschrijving naar een nieuwe vereniging moet een speler aan zijn 

contributieverplichtingen naar zijn oude vereniging hebben voldaan. De oude 

vereniging dient binnen vier weken na het overschrijvingsverzoek in Sportlink 

de financiële blokkade te hebben opgeheven indien aan deze verplichtingen is 

voldaan. 

F.22 Wanneer een speler zich als nieuw lid aanmeldt, en in een periode tot drie 

jaar voor zijn lidmaatschap lid is geweest van een andere vereniging, moet 

deze speler schuldvrij zijn: 

 door het niet aanwezig zijn van een financiële blokkade in Sportlink;  

 door een opgeheven financiële blokkade in Sportlink. 

F.23 Als een speler lid is geweest van een opgeheven vereniging, dan kan hij 

alleen lid worden van een nieuwe vereniging met toestemming van het bestuur 

van de NBB.  
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Lidmaatschap 

G.1 Een coach (en assistent-coach) van een team dat deelneemt aan de reguliere 

en/of bekercompetitie moet lid zijn van de NBB. Wanneer een coach geen lid 

is, kan dit worden beboet volgens de LHB. 

 

 Deelname aan wedstrijden 

G.2 Coaches en assistent-coaches moeten tijdens een wedstrijd als (assistent-

)coach vermeld staan op het mDWF. Dit geldt ook voor een playing coach. 

Wanneer er geen coach vermeld staat op het mDWF, kan dit worden beboet 

volgens de LHB. 

G.3 Een coach moet in het bezit zijn van een geldige digitale pas in Sportlink, 

voorzien van een recente pasfoto.  

 

Coachlicenties 

G.4 Alleen door de NBB uitgegeven trainersdiploma’s worden officieel erkend. 

Diploma’s van een opleidingsinstituut of buitenlandse organisatie worden door 

de NBB gescreend voordat deze worden erkend.  

G.5 Voor het coachen van wedstrijden is een minimaal niveau licentie / diploma 

vereist: 

 niveau 2: BT2-diploma of JTB-diploma 

 niveau 3: BT3-diploma of Trainer A-diploma, met aanvullende licentie-

eisen 

 niveau 4: BT4-diploma of Trainer B-diploma, met aanvullende licentie-

eisen 

De minimale licentie / diploma per niveau staat toegelicht in onderstaande 

tabel. De aanvullende licentie-eisen zijn uitgewerkt in het Handboek Trainers 

en Coaches. 

  

 

Niveau 
Mannen  

Senioren 

Vrouwen  

Senioren 

Jeugd  

U20 t/m U22 

Jeugd 

 U12 t/m U18 

Eredivisie 4 licentie 4 licentie 4 licentie 3 licentie 

Promotiedivisie 4 licentie 4 licentie 3 licentie - 

Eerste divisie 3 licentie 3 licentie 3 licentie - 

Tweede divisie 3 licentie 3 licentie 3 licentie 2 diploma 

Afdeling 1e klasse 2 diploma 2 diploma 2 diploma 2 diploma 

Overige klassen - - - - 

 

G.6 Het is mogelijk om dispensatie aan te vragen voor de minimale eisen voor een 

diploma of licentie. Toegekende dispensatie geldt voor één seizoen. 

G.7 Wanneer een coach van een wedstrijd niet het minimale diploma of de minimale 

licentie heeft, kan dit worden beboet volgens de LHB. 
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Lidmaatschap 

H.1 Alle scheidsrechters zijn lid van de NBB: 

 Scheidsrechters op verenigingsniveau zijn lid bij hun vereniging; 

 Scheidsrechters die zijn opgegeven vanuit de leveringsplicht zijn lid 

van de vereniging waarvoor zij zijn opgegeven; 

 Scheidsrechters op landelijk niveau, die niet zijn opgegeven vanuit de 

leveringsplicht, zijn lid rechtstreeks bij de NBB. 

 

 Deelname aan wedstrijden 

H.2 Scheidsrechters moeten tijdens een wedstrijd vermeld staan op het mDWF.  

H.3 Een scheidsrechter moet in het bezit zijn van een geldige digitale pas in 

Sportlink, voorzien van een recente pasfoto.  

 

Aanschrijving 

H.4 Aanwijzing van scheidrechters gebeurt op twee verschillende niveaus: 

 voor landelijke divisies, en de eerste afdelingsklasse senioren en 

bekerwedstrijden door de planner van de NBB; 

 voor alle overige wedstrijden, door de thuisspelende vereniging. 

 

Scheidsrechterdiploma’s 

H.5 Alleen door de NBB uitgegeven scheidsrechterdiploma’s worden officieel 

erkend. Diploma’s van een opleidingsinstituut of buitenlandse organisatie 

worden door de NBB gescreend voordat deze worden erkend.  

H.6 Een scheidsrechter die een wedstrijd fluit in de afdelingsklassen heeft 

minimaal een BS2-diploma of F-diploma. Wanneer een scheidsrechter dit diploma 

niet heeft, kan dit worden beboet volgens de LHB. Per wedstrijd mag één 

scheidsrechter een opleidingsstatus hebben, in zijn opleiding tot BS2.  

 

Taken scheidsrechters 

H.7  Scheidsrechters zijn verantwoordelijk voor de toepassing van de spelregels. 

H.8 Wanneer zich voor, tijdens of na de wedstrijd onregelmatigheden voordoen, 

moeten de scheidsrechters hier op het mDWF melding van maken. 

H.9 Wanneer er een diskwalificerende fout is gegeven moeten scheidsrechters een 

verklaring indienen bij de Tucht- en Geschillencommissie. 

 

Staken of niet starten van wedstrijden 

H.10  Een scheidsrechter kan besluiten om een wedstrijd te laten staken (of niet te 

laten starten) vanwege: 

 het niet voldoen aan het wedstrijdreglement; of 

 het niet op orde zijn van het veld en/of wedstrijdmateriaal; of 

 wangedrag van spelers, coaches en/of begeleiders; of  

 overlast van het publiek; of 

 andere buitengewone omstandigheden.  

H.11  Wanneer een wedstrijd wordt gestaakt (of niet wordt gestart), moeten de 

scheidsrechters, beide aanvoerders (of bij U16 en lager beide coaches) en 

eventueel de commissaris hiervan melding maken bij de competitie-

organiserende instantie.  
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Wisselen van scheidsrechters 

H.12  Het is tijdens een wedstrijd niet mogelijk om van scheidsrechter(s) te 

wisselen, behalve bij een blessure. Door de andere scheidsrechter(s) wordt 

bepaald of de wedstrijd verder gespeeld wordt, eventueel met inzet van een 

andere beschikbare scheidsrechter.  

 

Leveringsplicht 

H.13 Elk team dat zich inschrijft in een competitie met aangewezen 

scheidsrechters, dient te voldoen aan de gestelde eisen van de 

leveringsplicht. De competities waarvoor de leveringsplicht geldt, is in 

onderstaande tabel zichtbaar. 

 

Niveau  
Mannen  

Senioren  

Vrouwen  

Senioren  

Jeugd  

U12 t/m U22  
Rolstoel 

Eredivisie  - X X X 

Promotiedivisie  X X - - 

Eerste divisie  X X - - 

Tweede divisie  X X X - 

Afdeling 1e klasse  X X -  - 

Overige klassen - - - - 

 

H.14 In afwijking van de tabel, zoals genoemd in H.13, geldt er voor de Tweede 

Divisies Mannen U12 en Vrouwen U14 geen leveringsplicht. Bij deze wedstrijden 

stelt de thuisspelende vereniging twee scheidsrechters met diplomaniveau 3 

aan. Wanneer een scheidsrechter dit diploma niet heeft, kan dit worden beboet 

volgens de LHB. 

H.15  Teams in de valide competitie leveren een scheidsrechter voor de valide 

competities; teams in een rolstoelcompetitie leveren een scheidsrechter voor 

de rolstoelcompetities. 

H.16 Een vereniging is per opgegeven team verantwoordelijk voor het fluiten van 

een vooraf bepaald aantal wedstrijden. Het team mag deze wedstrijden op 

verschillende manieren invullen:  

 met één scheidsrechter, wanneer deze beschikbaar is voor 100%; 

 met twee scheidsrechters, wanneer deze beschikbaar zijn voor 60%; 

 met wedstrijden die worden aangewezen op verenigingsnaam. 

Voor de eerste twee mogelijkheden zijn de eisen uitgewerkt in het Handboek 

Arbitrage. 

H.17 Wanneer een vereniging niet meer aan de leveringsplicht voldoet, kan een team 

uit de competitie worden gehaald. 

 In geval van een op naam opgegeven scheidsrechter is dit het team waar 

deze scheidsrechter aan is gekoppeld. 

 In geval van een op verenigingsnaam opgegeven scheidsrechter is dit 

het hoogste team waarvoor wedstrijden worden aangewezen op 

verenigingsnaam. 

 

 Op naam aangeschreven scheidrechters 

H.18 Een opgegeven scheidsrechter moet het gehele seizoen beschikken over een 

geldige licentie op niveau 3 of niveau 4. De eisen voor deze licentie zijn 

uitgewerkt in het Licentiebeleid Scheidsrechters en Commissarissen. 

H.19 Wanneer een opgegeven scheidsrechter langer dan vier weken niet inzetbaar is, 

voldoet de vereniging niet meer aan de leveringsplicht.  
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H.20 Wanneer een scheidsrechter niet (meer) voldoet aan de gestelde licentie-eisen 

of drie keer niet opkomt, verliest de scheidsrechter zijn licentie. De 

vereniging levert binnen twee weken een vervangende scheidsrechter: op naam 

of op verenigingsnaam. Wanneer de vereniging geen vervangende scheidsrechter 

levert, voldoet de vereniging niet meer aan de leveringsplicht.  

H.21 Wanneer vanuit de leveringsplicht van hetzelfde team voor de tweede keer 

binnen één seizoen de gekoppelde scheidsrechter zijn licentie verliest, 

voldoet de vereniging direct niet meer aan de leveringsplicht. 

 

 Op verenigingsnaam aangeschreven scheidsrechters 

H.22 Wanneer wedstrijden worden aangeschreven op verenigingsnaam, is de vereniging 

verantwoordelijk voor het bemensen van deze wedstrijden.  

H.23 Scheidsrechters die worden ingezet voor wedstrijden op verenigingsnaam dienen 

een diploma te hebben op minimaal niveau 3. Wanneer een scheidsrechter geen 

niveau 3-diploma heeft, wordt dit gezien als een Niet Opkomen. 

H.24 Wanneer een op verenigingsnaam opgegeven scheidsrechter drie keer niet 

opkomt, voldoet de vereniging niet meer aan de leveringsplicht. 

 

Koppeling scheidsrechter binnen leveringsplicht 

H.25 Een scheidsrechter kan binnen één seizoen niet aan een andere vereniging 

worden gekoppeld, dan de vereniging die hem heeft opgegeven. Hier kan een 

uitzondering op worden gemaakt wanneer de oude vereniging, de nieuwe 

vereniging, de scheidsrechter en de NBB hier toestemming voor geven. 

H.26 Een scheidsrechter kan in een nieuw seizoen voor een andere vereniging worden 

opgegeven, dan een vereniging waar hij eerder aan gekoppeld is geweest.  

H.27 Wanneer een dienstverband in een lopend seizoen wordt aangeboden, mag een 

scheidsrechter dit seizoen afmaken voor de vereniging waarvoor hij is 

opgegeven. Uitzondering hierop is wanneer een scheidsrechter is opgegeven 

voor een vereniging waarvan ook een team in de DBL uitkomt: in dat geval 

vindt de ontkoppeling plaats bij aanvang van het dienstverband. 

 

Niet opkomen scheidsrechters 

H.28  Wanneer bij een wedstrijd één van de aangewezen scheidsrechters niet (op 

tijd) aanwezig is, dan wordt door de wel aanwezige scheidsrechter(s) bepaald 

of de wedstrijd gespeeld wordt. Deze scheidsrechter bepaalt de eventuele 

inzet van een tweede beschikbare scheidsrechter.  

H.29 Wanneer bij een wedstrijd alle twee of drie de scheidsrechters niet (op tijd) 

aanwezig zijn, kunnen de teams bepalen om te spelen met inzet van een andere, 

aanwezige scheidsrechter(s). Door de wedstrijd te starten, accepteren zij de 

betreffende scheidsrechter(s). 

H.30  Het Niet Opkomen van een scheidsrechter, aangewezen door de NBB of door een 

vereniging, kan worden beboet volgens de LHB.  

H.31 Wanneer een wedstrijd niet gespeeld kan worden als gevolg van het niet 

opkomen van de scheidsrechter(s), wordt de wedstrijd opnieuw vastgesteld. 

 voor een wedstrijd met door de NBB aangeschreven scheidsrechters op 

naam zijn de kosten voor de competitie-organiserende instantie 

 voor een wedstrijd met door de NBB aangeschreven scheidsrechters op 

verenigingsnaam zijn de kosten voor de vereniging waarvan de 

scheidsrechter(s) niet zijn opgekomen. 

 voor een wedstrijd met door de vereniging aangeschreven 

scheidsrechters zijn de kosten voor de thuisspelende vereniging.  
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Overige bepalingen 

H.32 Uitvoeringsregels betreffende de scheidsrechters wordt door 

de Werkgroep Arbitrage vastgelegd in het Handboek Arbitrage.  

 

|  
 

Lidmaatschap 

I.1 Tafelfunctionarissen bij wedstrijden zijn lid van de NBB. 

 

 Deelname aan wedstrijden 

I.2  Tafelfunctionarissen (te weten een tijdopnemer, een (assistent-) scorer en 

een schotklokoperator) bij wedstrijden moeten in hun functie op het mDWF 

vermeld staan. Wanneer tafelfunctionarissen niet zijn vermeld, kan dit worden 

beboet volgens de LHB.  

I.3 Tafelfunctionarissen worden aangesteld door de thuisspelende vereniging.  

I.4 Tafelfunctionarissen moeten voldoende kennis en ervaring hebben om hun taken 

uit te voeren, passend bij het niveau van de wedstrijd waarbij zij zijn 

aangesteld. 

 

 Waarnemer 

I.5 De aanvoerder van het bezoekende team kan voor of tijdens de wedstrijd de 

scheidsrechter verzoeken om een waarnemer aan de wedstrijdtafel te laten 

plaatsnemen. De scheidsrechter moet dit toestaan en wijst de plaats van de 

waarnemer aan.  

  

|  
 

Lidmaatschap 

J.1 Een commissaris is lid van de NBB. 

 

Aanschrijving 

J.2  Een commissaris wordt benoemd door de competitie-organiserende instantie om 

toezicht uit te oefenen op het gebeuren tijdens en rond een wedstrijd.  

 

 Taken commissaris 

J.3  Tijdens de wedstrijd houdt de commissaris toezicht op de handelingen van 

de tafelfunctionarissen. Hij neemt plaats achter de tafel. Tevens kan de 

commissaris de scheidsrechters gevraagd en ongevraagd advies geven.  

J.4  Verenigingen moeten een commissaris alle faciliteiten verlenen, die hij nodig 

heeft om zijn taak goed uit te kunnen voeren. 

J.5  Binnen 24 uur na afloop van de wedstrijd kan de commissaris rapport 

uitbrengen bij de competitie-organiserende instantie, waarin hij alle 

relevante feiten met betrekking tot de wedstrijd vermeldt.  

J.6  De commissaris kan zelfstandig een tuchtzaak aanhangig maken bij de Tucht- en 

Geschillen Commissie.  
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 Algemene bepalingen 

K.1 Het bestuur heeft de organisatie van de competitie voor de Mannen Eredivisie 

gedelegeerd aan de Dutch Basketball League (DBL). 

K.2 De DBL kan aanvullende regels opstellen voor de organisatie en het spelen van 

wedstrijden. 

K.3  Voorwaarde voor toelating tot de competitie is het verkrijgen van een 

‘Vergunning Mannen Eredivisie’. 

 

 Competitie & kampioenschap 

K.4 De datum voor inschrijving wordt jaarlijks voor 1 januari vastgesteld, en kan 

afwijken van de data zoals genoemd in artikel E.1. 

K.5  Het competitieprogramma wordt vier weken voor start van de competitie bekend 

gemaakt. De DBL kan dit programma tot één dag voor de eerste wedstrijd 

wijzigen. 

K.6 Er kunnen aanvullende eisen worden gesteld aan dagen en tijden waarop 

wedstrijden mogen worden gespeeld. Deze eisen zijn onderdeel van de DBL 

Regulations. 

K.7 Europese wedstrijden gaan voor nationale wedstrijden, aanvullend op artikel 

C.19. 

K.8  De DBL organiseert op basis van de eindrangschikking play-offs. De opzet van 

deze play-offs wordt jaarlijks voor 1 januari bekend gemaakt. De winnaar van 

deze play-offs is Nederlands Kampioen. 

 

Wedstrijdwijzigingen 

K.9 Er kunnen geen wedstrijdwijzigingen worden aangevraagd wanneer spelers 

verplichtingen hebben voor een nationale selectie 3x3 of nationaal team 3x3, 

in afwijking van artikel D.13. 

 

 Speelzalen 

K.10  De DBL stelt aanvullende eisen aan de speelzalen, onder meer ten aanzien van 

de veiligheid en het comfort van spelers en scheidsrechters, 

tribunecapaciteit en persaccommodatie. Deze eisen zijn onderdeel van de DBL 

Regulations.  

K.11  Als een vereniging wedstrijd(en) wil laten spelen in een speelzaal die niet 

voldoet aan de eisen in K.10, kan de DBL een andere speelzaal huren om de 

wedstrijd te laten spelen. De kosten hiervan worden verhaald op de 

thuisspelende vereniging. 

 

 Kleding 

K.12 Thuisspelende teams spelen in een lichte kleur en uitspelende teams spelen in 

een donkere kleur, in afwijking van artikel E.17 en E.18 maar in lijn met de 

Basketballspelregels. 

 

Speelgerechtigdheid spelers 

K.13  Wanneer de aanvraag voor een digitale pas in Sportlink betrekking heeft op 

een speler waarvoor de FIBA regels stelt, dan wordt de aanvraag pas in 

behandeling genomen nadat aan de FIBA-regels is voldaan. 

K.14 Wanneer een buitenlandse speler in de Nederlandse competitie wil spelen, 

moeten bij de aanvraag de volgende twee documenten zijn bijgevoegd: 
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 Schriftelijke toestemming van de basketballbond van het land van 

herkomst; 

 Een kopie van het paspoort van de speler. 

K.15 Het aantrekken van nieuwe spelers of het vervangen van huidige spelers 

tijdens een seizoen is toegestaan. Hiervoor gelden voor een vereniging de 

volgende bepalingen: 

 In de periode tot en met 15 december: onbeperkt aantal spelers 

 In de periode van 15 december tot en met 1 februari: max. twee spelers 

 In de periode van 1 februari tot en met 1 april: alleen vervanging van 

spelers met een blessure tot het einde van het seizoen. Dit mag alleen 

met toestemming van het bestuur van de DBL. 

 

|   
 

Competities 

L.1 Er kunnen competities georganiseerd worden voor Eredivisie, Promotiedivisie 

en Toernooidivisie. Binnen de toernooidivisie zijn er competities op 

verschillende niveaus.  

 

Promotie/degradatie 

L.2 Teams binnen de Toernooidivisies zijn niet verplicht om te promoveren of te 

degraderen, maar kunnen zich ieder jaar inschrijven voor een van de divisies. 

L.3 De kampioen van de hoogste competitie in de Toernooidivisie: 

 moet promoveren naar de Promotiedivisie, wanneer deze competitie in 

het volgende seizoen wordt georganiseerd; 

 mag promoveren naar de Eredivisie, wanneer er in het volgende seizoen 

geen competitie in de Promotiedivisie wordt georganiseerd. 

 

Spelregels 

L.4 Bij het spelen van wedstrijden gelden de spelregels die door IWBF zijn 

vastgesteld, met uitzondering van L.6. 

L.5  In rolstoelbasketbalwedstrijden kunnen in één team mannen, vrouwen en 

jeugdspelers uitkomen: een gemengd team is dus mogelijk.  

L.6  In de Toernooidivisies wordt een wedstrijd niet verlengd bij een gelijke 

stand aan het einde van de wedstrijd. Elk team krijgt één wedstrijdpunt. 

 

 Puntenchallenge 

L.7 Een coach heeft het recht om tijdens een wedstrijd in een landelijke 

competitie een classificatiepunten-challenge aan te vragen, wanneer hij 

vermoedt dat de tegenstander een te hoog aantal punten op het veld heeft 

staan. Deze challenge kan op een dood spelmoment aangevraagd worden bij de 

scheidsrechter. 

 Wanneer blijkt dat een team een te hoog aantal classificatiepunten op 

het veld heeft staan, wordt dit bestraft met een technische fout (‘C’) 

voor de coach van het betreffende team. De aanvragende coach behoudt 

zijn challenge. 

 Wanneer blijkt dat een team een juist aantal classificatiepunten op 

het veld heeft staan, verliest de coach die de aanvraag heeft gedaan 

een challenge. 

Een coach heeft per wedstrijd twee classificatiepunten-challenges. 
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Bekerwedstrijden 

L.8  Bij bekerwedstrijden geldt het puntenmaximum zoals dat geldt binnen de 

competitie van het laagst spelende team in die wedstrijd. 

 

Classificatieprocedure   

L.9  Een speler kan zowel in een rolstoelcompetitie  als in een valide competitie 

uitkomen. Een valide speler in een rolstoelcompetitie speelt met 4.5 punt.  

L.10  Een speler die voor het eerst deelneemt aan een competitie, dient een 

aanvraag voor classificatie in bij de competitie-organiserende instantie.  

L.11 Een speler moet binnen één seizoen geclassificeerd zijn door de 

classificatie-commissie (CC). Zolang de speler niet geclassificeerd is, 

speelt hij met 4.5 punt.  

L.12  De speler wordt geobserveerd door één van de leden van de CC en deze bepaalt 

ook het puntenaantal. Dit CC-lid licht de speler in over het resultaat van de 

observatie. Deze classificatie is definitief vanaf het volgende speelweekend, 

behalve wanneer de speler tegen deze classificatie in beroep gaat. 

L.13 Een speler met een progressieve aandoening kan eenmaal per jaar op eigen 

verzoek kosteloos worden geclassificeerd. Dit geldt ook na operaties. 

 

 Bezwaar tegen classificatie 

L.14 Een speler kan in beroep gaan tegen de toegekende classificatie bij de 

classificatiecommissie. De kosten voor dit beroep staan vermeld in de LHB.  

L.15 Iedere andere speler of coach kan in beroep gaan tegen de classificatie van 

een andere speler. Dit kan bij de classificatiecommissie, via de eigen 

vereniging. De kosten voor dit beroep staan vermeld in de LHB. 

 

 Puntenverdeling classificatie 

L.16  Een speler heeft een waarde van 1.0, 1.5, … 4.0, 4.5 punten. De aan de punten 

gerelateerde kenmerken worden beschreven in de IWBF Classification Manual. 

L.17  Voor iedere competitie is een maximum aantal punten vastgesteld. Dit maximum 

aantal punten, dat af kan wijken van de IWBF-spelregels, staat vermeld in het 

Handboek Competities. 

L.18 De punten van een geclassificeerde speler zijn vermeld op zijn digitale pas.  

L.19  Voor specifieke situaties worden punten toegevoegd aan het maximum aantal 

punten dat een team op het veld mag hebben staan: 

 Voor een vrouwelijke speler wordt 1.5 punt toegevoegd; 

 Voor een vrouwelijke speler (tot en met U19) worden 2.0 punten 

toegevoegd; 

 Voor een mannelijke speler (tot en met U19) wordt 1.0 punt toegevoegd.  

Per team kunnen maximaal 2.5 punten worden toegevoegd.  

 

Bepalingen ten aanzien van nationale selecties 

L.20 Alleen spelers die voldoen aan de bepalingen van IWBF kunnen uitkomen voor 

nationale teams.  

L.21 Een vereniging kan uitstel aanvragen wanneer minimaal één speler van een team 

binnen 24 uur een activiteit heeft van een nationaal team of nationale 

selectie. Dit artikel vervangt artikel D.13. 

L.22 Per seizoen kunnen nadere bepalingen met betrekking tot nationale selecties 

worden vastgelegd door het bestuur.  


