WEDSTRIJDREGLEMENT
NEDERLANDSE BASKETBALL BOND

20 januari 2016

A.

Algemene bepalingen
A.1.
Het wedstrijdreglement van de Nederlandse Basketball Bond (WR) regelt de organisatie van
het spelen van wedstrijden en daarmee verband houdende zaken die van toepassing zijn voor
en betrekking hebben op de door de Nederlandse Basketball Bond (NBB) georganiseerde
competities, in de meest ruime zin van het woord.
A.2.
Het WR geldt voor alle competities, zowel voor de reguliere competities als voor de
bekercompetities.
A.3.
Voor de competitie van Mannen Eredivisie en de Rolstoelbasketball competitie zullen in een
apart hoofdstuk aanvullende bepalingen worden opgenomen.
A.4.
Onder competitieorganiserende instantie wordt in dit reglement verstaan het bestuur voor de
competities op landelijk niveau en de afdelingscommissies voor de competities op
afdelingsniveau.
A.5.
Voor competities die georganiseerd worden door afdelingscommissies kunnen afwijkende
bepalingen van dit WR worden vastgesteld; een afdelingscommissie kan hiertoe besluiten met
instemming van het bestuur. De instemming voor een afwijkende bepaling geldt slechts voor
één seizoen.
A.6.
Het WR is op iedereen van toepassing die deelneemt aan de wedstrijd conform de Officiële
Basketballregels van de FIBA. Zij dienen lid te zijn van de NBB.
A.7.
Voor dopinggerelateerde zaken wordt verwezen naar het Dopingreglement van het Instituut
Sportrechtspraak, bij welk instituut de NBB zich heeft aangesloten.
A.8.1.
Wijzigingen in dit reglement, inclusief het besluit over de ingangsdatum daarvan, worden
vastgesteld door een besluit van het bestuur overeenkomstig het gestelde in artikel 4 van het
Huishoudelijk Reglement.
A.8.2.
De wijzigingen dienen tenminste drie maanden voor de aanvang het speelseizoen te zijn
gepubliceerd in Basketball Info, tenzij het bestuur hierover uitdrukkelijk een afwijkende
beslissing heeft genomen.
A.9.1
De competitieorganiserende instantie kan uitvoeringsregels opstellen.
A.9.2.
Deze uitvoeringsregels kunnen tezamen met andere zaken betreffende de competities door
de WPC (= Wedstrijd Plannings Commissie) worden vastgelegd in het Competitieboek. Dit
Competitieboek is bindend voor alle verenigingen.
A.10.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

B.

Reguliere competities
B.1.
De NBB kan afzonderlijke competities organiseren voor zowel mannen/jongens als
vrouwen/meisjes, onderverdeeld in diverse leeftijdsgroepen.
De leeftijdsgroepen zijn:
U8
jonger dan 8 jaar
U10
jonger dan 10 jaar en ouder dan 7 jaar
U12
jonger dan 12 jaar en ouder dan 9 jaar
U14
jonger dan 14 jaar en ouder dan 11 jaar
U16
jonger dan 16 jaar en ouder dan 13 jaar
U18
jonger dan 18 jaar en ouder dan 15 jaar
U20
jonger dan 20 jaar en ouder dan 17 jaar
U22
jonger dan 22 jaar en ouder dan 19 jaar
Senioren22 jaar en ouder
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B.2.

B.3.
B.4.
B.5.

B.6.
B.7.1.
B.7.2.
B.7.3.
B.7.4.
B.8.

B.9.
B.10.
B.11.1.

B.11.2.

B.12.

Voor de bepaling van de leeftijdsgroepen (en overige in dit reglement genoemde
leeftijdsgrenzen) is de leeftijd op 1 januari van het lopende speelseizoen bepalend.
Op landelijk niveau kunnen door of namens het bestuur competities worden georganiseerd
voor Eredivisie, Promotiedivisie, Eerste divisie en Tweede divisie.
Op afdelingsniveau kunnen door een afdelingscommissie competities worden georganiseerd
voor Afdeling Eerste klasse, Afdeling Tweede klasse, Afdeling Derde klasse enzovoort.
In divisies en/of klassen kunnen meerdere poules gevormd worden.
Competities worden gespeeld in poules van maximaal 12 ploegen en minimaal 6 ploegen.
Het bestuur maakt uiterlijk 1 februari voorafgaand aan het nieuwe speelseizoen de
organisatie en opzet van en de voorwaarden voor deelname aan de competities voor dat
seizoen bekend. Dit wordt meegedeeld in Basketball Info.
Het speelseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
De eindrangschikking in een competitie wordt bepaald door het aantal verkregen
wedstrijdpunten per ploeg.
Voor een gewonnen wedstrijd worden twee punten toegekend, voor een verloren wedstrijd
nul punten.
Een wedstrijd wordt bij een gelijke stand na de reguliere speeltijd verlengd, en wel zodanig
dat er aan het einde van één van de verlengingen een winnaar is.
In de eindrangschikking worden de gespeelde wedstrijden van een uit de competitie
teruggenomen of teruggetrokken ploeg beschouwd als niet te zijn gespeeld.
Indien twee of meer ploegen evenveel wedstrijdpunten hebben behaald, zullen voor de
bepaling van hun onderlinge rangschikking de ‘Officiële Basketballregels van de FIBA’ van
toepassing zijn, met uitzondering van de bepaling van het aantal wedstrijdpunten; voor de
bepaling van aantal wedstrijdpunten geldt het gestelde in artikel B.7.2. Indien op deze wijze
geen rangschikking tot stand komt, wordt een beslissingswedstrijd gespeeld.
Na eventuele toepassing van artikel B.8. en afhankelijk van de gekozen opzet van de
competitie is de ploeg die de meeste wedstrijdpunten heeft behaald kampioen in zijn poule.
Na eventuele toepassing van artikel B.8. is de ploeg die de minste wedstrijdpunten heeft
behaald de eerst in aanmerking komende degradant in zijn poule.
De kampioenen in de divisies, met uitzondering van die in de één na hoogste divisie bij de
mannen, zijn verplicht te promoveren naar de naasthogere divisie. De kampioen in de één na
hoogste divisie bij de mannen heeft het recht om te promoveren.
Alle overige kampioenen in de afdelingsklassen hebben het recht om te promoveren naar de
Tweede divisie, respectievelijk naar de naasthogere afdelingsklasse; dit echter met
e
uitzondering van alle jeugdklassen lager dan de Afdeling 1 klasse.
Indien deze kampioen geen gebruik wil maken van zijn recht om te promoveren, dan dient dit
door de betreffende vereniging vóór 1 april kenbaar gemaakt te worden bij de
competitieorganiserende instantie. Dat recht gaat over op de als nummer twee geëindigde;
een verdere overdraagbaarheid is niet mogelijk.
Het aantal degradanten is gelijk aan het aantal gepromoveerde ploegen uit de naastlagere
divisie c.q. afdelingsklasse. Indien nodig zal/zullen, afhankelijk van het aantal in aanmerking
komende degradanten, een beslissingswedstrijd of wedstrijden in toernooivorm gespeeld
worden; een en ander zoals nader geregeld in het Competitieboek.
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B.13.

B.14.

C.

Om tot een goede poule-indeling te komen kan het bestuur besluiten om, ná toepassing van
het gestelde in de artikelen B.11. en B.12. vrije plaatsen beschikbaar te stellen. Dit besluit met
de voorwaarden daarvoor wordt overeenkomstig het gestelde in artikel B. 5. bekend
gemaakt.
Competities moeten gespeeld worden in zalen die voldoen aan de “zaaleisen van de NBB voor
competities”.

Bekercompetities
C.1.
Het bestuur organiseert zo mogelijk ieder speelseizoen Nationale Bekercompetities in de
volgende leeftijdsgroepen:
a.
senioren (mannen en vrouwen)
b.
U22 (mannen en vrouwen)
c.
U20 (mannen en vrouwen)
d.
U18 (mannen en vrouwen)
C.2.
De deelname aan de Nationale Bekercompetities is verplicht voor de ploegen die uitkomen in
de Eredivisie, Promotiedivisie en Eerste divisie in alle georganiseerde competities tijdens het
speelseizoen waarin de Nationale Bekercompetities gespeeld worden. Ploegen uitkomende in
de Mannen Eredivisie stromen in de achtste finale (laatste zestien) in. Ploegen uit de Tweede
divisie en de afdelingen hebben het recht om zich in te schrijven.
C.3.
Alle wedstrijden moeten gespeeld worden in de door het bestuur vastgestelde perioden. De
perioden worden voor 1 april voorafgaande aan de bekercompetitie gepubliceerd in
Basketball Info. De inschrijving moet voor 1 mei daaropvolgend geschieden.
C.4.1.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden voorronden gespeeld volgens het
zogenoemde poulesysteem.
C.4.2.
De indeling van de poules geschiedt door of namens het bestuur, op voordracht van de
vergadering van de WPC, die zal worden gehouden zo kort mogelijk na 1 mei.
C.4.3.
Per poule wordt een halve competitie gespeeld, waarvan de eindstand bepaald wordt door
het aantal verkregen wedstrijdpunten (2 voor een gewonnen wedstrijd, 1 voor een gelijk
geëindigde wedstrijd en 0 voor een verloren wedstrijd).
C.4.4.
Indien twee of meer ploegen evenveel wedstrijdpunten hebben behaald, geldt voor de
bepaling van hun onderlinge rangschikking het gestelde in artikel B.8. Echter met
dienverstande dat wanneer op deze wijze geen rangschikking tot stand komt, de
rangschikking wordt bepaald door loting.
C.5.1.
Na de voorronden volgens het poulesysteem worden de volgende ronden tot en met de
achtste finale gespeeld volgens het zogenoemde knock-outsysteem (1 wedstrijd). Voor deze
ronden vindt een open loting plaats. De ploeg die in de laagste divisie/klasse uitkomt, speelt
het eerst thuis. Indien beide ploegen in gelijkwaardige divisies/klassen uitkomen, speelt de
eerst gelote ploeg thuis.
C.5.2.1.
De kwartfinale wordt in principe in twee wedstrijden gespeeld. De ploeg die in de laagste
divisie/klasse uitkomt, speelt het eerste thuis. Indien beide ploegen in gelijkwaardige
divisies/klassen uitkomen, speelt de eerst gelote ploeg thuis.
C.5.2.2.
Indien in de kwartfinale de eerste wedstrijd, tussen een niet Mannen Eredivisie ploeg en een
Mannen Eredivisie ploeg, gewonnen wordt door de Mannen Eredivisie ploeg dan wordt er
geen tweede wedstrijd gepeeld.
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C.5.3.
C.5.4.

C.5.5.
C.6.

C.7.

C.8.

C.9

C.10.

C.11.

D.

De halve finale wordt in twee wedstrijden gespeeld. De ploeg die in de laagste divisie/klasse
uitkomt speelt het eerst thuis.
Binnen zeven dagen na publicatie van het resultaat van de loting voor een speelronde moet
de thuisspelende vereniging, na overleg met de tegenstander, aan het bestuur een opgave
doen van de speelzaal, speeldatum en aanvangstijd. Indien deze termijn wordt overschreden,
kan het bestuur de wedstrijd vaststellen. Alle daarop betrekking hebbende extra kosten zullen
worden verhaald op de in gebreke gebleven vereniging. De hoogte van deze kosten staat
vermeld in de Lijst van Administratieve heffingen en Boetes.
Alle genoemde lotingen zijn openbaar. Plaats en tijd worden tijdig aan betrokkenen kenbaar
gemaakt.
Het bestuur bepaalt jaarlijks voor 31 december op welke wijze de finales van de lopende
bekercompetitie worden gespeeld, waarbij de finale in elke leeftijdsgroep gespeeld wordt in
één wedstrijd. Dit wordt gepubliceerd in Basketball Info. De dag voor en de dag na de finale
zijn beide finalisten vrijgesteld van competitieverplichtingen.
Indien een ploeg niet opkomt of de wedstrijd anderszins niet volgens de reglementen kan
spelen, kwalificeert de tegenstander zich voor de volgende ronde. Het niet opkomen van een
ploeg bij een bekerwedstrijd of bekertoernooi kan door het bestuur worden beboet conform
de Lijst van Administratieve heffingen en Boetes.
Voor deelname aan de bekercompetitie dient een inschrijfgeld te worden voldaan, waarvan
de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering via de begroting van de
NBB en dat voor 1 april wordt gepubliceerd in Basketball Info.
De netto opbrengst van de finale wordt na aftrek van kosten, volgens een vastgestelde lijst
van kosten en baten, op basis van een open calculatie, gelijkelijk verdeeld tussen de beide
ploegen en de NBB (elk 1/3 deel).
Zalen waarin gespeeld wordt dienen te voldoen aan de “zaaleisen van de NBB voor
competities”. Indien de zaal van de thuisspelende ploeg niet voldoet aan de gestelde eisen,
kan door de thuisspelende vereniging dispensatie worden verkregen op de onderdelen
elektronische klok, elektronisch scorebord, elektronische 24-secondenapparatuur en/of persen toeschouwerscapaciteit. De thuisspelende ploeg kan een vervangende zaal aanbieden of
er kan geruild worden met de betreffende tegenstander.
De scheidsrechters voor de wedstrijden worden aangewezen door de Werkgroep Arbitrage.

Wedstrijden
D.1.1.
Voor de te spelen wedstrijden in de reguliere competities op landelijk niveau stelt het bestuur
competitieprogramma’s op die uiterlijk vier weken voor de aanvang van de competities
definitief bekend gemaakt worden.
D.1.2.
Voor de te spelen wedstrijden in de reguliere competities op afdelingsniveau stellen de
afdelingscommissies competitieprogramma’s op die uiterlijk twee weken voor de aanvang
van de competities definitief bekend gemaakt worden.
D.1.3.
Indien na aanvang van de competitie wedstrijden nog niet zijn ingevuld of alsnog (opnieuw)
ingevuld moeten worden, dan dient de betreffende vereniging er voor te zorgen dat
tenminste drie weken voor de in het competitieprogramma vermelde wedstrijddatum deze
wedstrijden worden gepland. Bij het hieraan niet voldoen zal de betreffende wedstrijd als
verloren worden verklaard met als eindstand 20-0 c.q. 0-20, naar gelang welke ploeg in
gebreke is gebleven.
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D.2.
D.3.
D.4.
D.5.1.

D.5.2.

D.5.3.

D.5.4.

D.5.5.

D.6.1.

D.6.2.

D.6.3.

D.6.4.

De wedstrijden worden gespeeld volgens de door de FIBA vastgestelde officiële
basketballregels; tenzij het bestuur voor bepaalde leeftijdsgroepen afwijkende regels stelt.
Wedstrijden in de bekercompetitie gaan voor wedstrijden in de reguliere competitie; deze
laatste wedstrijden gaan voor toernooien en oefenwedstrijden.
De ploegen in één poule ontmoeten elkaar in de reguliere competitie tenminste tweemaal,
eenmaal in een thuiswedstrijd en eenmaal in een uitwedstrijd.
Indien een vereniging een geplande wedstrijd wil wijzigen (datum, tijdstip en/of speelzaal)
dan dient deze vereniging tenminste drie weken voor de in het competitieprogramma
vermelde wedstrijddatum contact op te nemen met de vereniging van de tegenstander. Na
overeenstemming (en alleen dan) moet de aanvragende vereniging zelf de aanvraag indienen
in ISS (of een ander gebruikt geautomatiseerd systeem).
Indien de nieuwe datum vroeger valt dan de oorspronkelijk vastgestelde datum, dan dient de
procedure zoals gesteld in artikel D.5.1. drie weken voor die nieuwe datum te worden
uitgevoerd.
Binnen een week na ontvangst van de aanvraag in ISS (of een ander gebruikt geautomatiseerd
systeem) handelt de vereniging van de tegenstander dit af in ISS (of een ander gebruikt
geautomatiseerd systeem).
De competitieorganiserende instantie handelt vervolgens de aanvraag voor de wijziging zo
spoedig mogelijk af en informeert de betrokken verenigingen en eventueel anderen
(bijvoorbeeld in verband met te leveren scheidsrechters). De kosten voor het aanvragen van
een wedstrijdwijziging staan vermeld in de Lijst van Administratieve heffingen en Boetes.
Een vereniging heeft het recht een wedstrijdwijziging aan te vragen bij de
competitieorganiserende instantie voor een ploeg waarvan een speler deelneemt aan een
gelijktijdige activiteit van een nationale ploeg.
Indien een ploeg niet opkomt, wordt de niet opgekomen ploeg aangemerkt als verliezer. De
eindstand is 20-0 c.q. 0-20, naar gelang welke ploeg in gebreke is gebleven. Het niet opkomen
kan door het bestuur worden beboet conform de Lijst van Administratieve heffingen en
Boetes.
Bovendien kan de niet opgekomen ploeg, indien het voor die ploeg een uitwedstrijd betreft,
door het bestuur worden beboet voor de zaalhuur van de tegenstander conform de Lijst van
Administratieve heffingen en Boetes; betreft het een thuiswedstrijd van de niet opgekomen
ploeg dan dient die ploeg de gemaakte reiskosten van de tegenstander te betalen. Ook de
gemaakte reiskosten van de aangewezen scheidsrechters moeten betaald worden.
Een ploeg die voor de derde keer niet opkomt in een seizoen wordt uit de competitie
genomen waar het op dat moment in uitkomt en wordt beschouwd als eerste degradant. De
reeds gespeelde wedstrijden tegen een ploeg die uit deze competitie wordt genomen,
worden niet verwerkt in de eindrangschikking van deze competitie. Bovendien worden de
zaalhuren van de tegenstanders van de nog resterende wedstrijden in deze competitie in
rekening gebracht bij de vereniging van de uit deze competitie genomen ploeg. Verder kan er
door het bestuur worden beboet conform de Lijst van Administratieve heffingen en Boetes.
Het niet opkomen bij een vastgestelde wedstrijd in verband met onvoorziene
omstandigheden is alleen toegestaan na toestemming van de competitieorganiserende
instantie.
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D.7.1.

D.7.2.

D.8.

D.9.

D.10.1.

D.10.2.

D.11.1.
D.11.2.

Bij het staken van een wedstrijd moeten de aanvoerders (of bij U16 en lager de coaches) van
beide ploegen, de scheidsrechters en eventueel de commissaris binnen drie werkdagen na de
wedstrijd een verklaring met een toelichting omtrent het staken indienen bij de
competitieorganiserende instantie. Het niet tijdig insturen van een verklaring kan door het
bestuur worden beboet conform de Lijst van Administratieve heffingen en Boetes.
Wanneer deze instantie de verantwoordelijkheid voor het staken bij één of beide ploegen
legt, dan is de stand in de wedstrijd op het moment van staken van belang. Is één van beide
ploegen verantwoordelijk voor het staken van de wedstrijd en is de stand op het moment van
staken in het voordeel van die ploeg of is de stand gelijk, dan wordt de eindstand bepaald op
20-0 c.q. 0-20 in het nadeel van de verantwoordelijke ploeg; indien de stand op het moment
van staken in het nadeel is van de verantwoordelijke ploeg, dan blijft de bereikte stand
gehandhaafd.
Wanneer beide ploegen verantwoordelijk worden gesteld voor het staken van een wedstrijd,
dan wordt de eindstand bepaald op 0-0; beide ploegen krijgen niet één wedstrijdpunt.
De verantwoordelijke(n) voor het staken kan/kunnen door het bestuur worden beboet
conform de Lijst van Administratieve heffingen en Boetes.
De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor de speelzaal en zorgt voor de
wedstrijdbenodigdheden overeenkomstig de spelregels. Het niet voldoen aan de eisen voor
de wedstrijdbenodigdheden kan door het bestuur worden beboet conform de Lijst van
Administratieve heffingen en Boetes.
Bovendien is de thuisspelende vereniging verantwoordelijk voor de handhaving van de orde
voor, tijdens en na de wedstrijden en draagt zorg voor de veiligheid van alle aanwezigen.
Indien de thuisspelende vereniging hierin nalatig is, kan het bestuur een tuchtzaak aanhangig
maken bij de Tucht- en Geschillen Commissie.
De competitieorganiserende instantie kan voor bepaalde divisies verplichten dat
scoutinggegevens worden aangeleverd. De competitieorganiserende instantie is bevoegd
hiervoor nadere regels op te stellen. Het niet (tijdig) aanleveren kan door het bestuur worden
beboet conform de Lijst van Administratieve heffingen en Boetes.
De thuisspelende vereniging moet ervoor zorgen dat het wedstrijdformulier binnen drie
werkdagen na de wedstrijd ontvangen is door de competitieorganiserende instantie. Voor
eventuele strafport ten aanzien van het opsturen wordt verwezen naar de Lijst van
Administratieve heffingen en Boetes.
Het niet volledig of te kwader trouw invullen en/of het niet (tijdig) opsturen van het
wedstrijdformulier kan door het bestuur worden beboet conform de Lijst van Administratieve
heffingen en Boetes.
Indien het daarnaast verplicht is gesteld om de uitslag door te geven, dan zal dit op de
daarvoor gestelde wijze dienen te geschieden. Het niet (tijdig) doorgeven kan door het
bestuur worden beboet conform de Lijst van Administratieve heffingen en Boetes.
Het is alleen mogelijk een zogenoemd administratief protest in te dienen; dit is een bezwaar
tegen een onjuist bijgehouden score op het wedstrijdformulier.
Dit protest moet binnen drie werkdagen na de betreffende wedstrijd door de vereniging van
een ploeg die hierop een beroep doet, worden ingediend bij de competitieorganiserende
instantie. Voor de kosten van het indienen van een protest wordt verwezen naar de Lijst van
Administratieve heffingen en Boetes.
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D.11.3.

D.11.4.
D.11.5.

E.

Ploegen
E.1.1.

E.1.2.
E.2.

E.3.
E.4.

E.5.

E.6.1

E.6.2.

E.7.1.

E.7.2.

E.8.

Indien nodig vraagt de competitieorganiserende instantie aan de tegenstander, aan beide
scheidsrechters, aan de tafelfunctionarissen en eventueel aan de commissaris hun visie
kenbaar te maken. Het niet (tijdig) aanleveren van deze visie kan door het bestuur worden
beboet conform de Lijst van Administratieve heffingen en Boetes.
De competitieorganiserende instantie beslist in principe binnen drie weken na ontvangst van
het protest.
Tegen de beslissing van de competitieorganiserende instantie kan in beroep gegaan worden
bij de Commissie van Beroep.

Uiterlijk 1 mei voorafgaand aan een speelseizoen dienen verenigingen de ploegen in te
schrijven bij de competitieorganiserende instantie op landelijk niveau. Hierbij moet
aangegeven worden in welke divisie en in welke leeftijdsgroep de ingeschreven ploegen in dat
seizoen gaan uitkomen.
Voor competities op afdelingsniveau geldt als uiterlijke datum van inschrijving 1 juli, of een
door de afdelingscommissie te bepalen datum.
Iedere tijdig ingeschreven ploeg heeft het recht ingedeeld te worden in die divisie/klasse op
welke deze krachtens het resultaat van de vorige competitie aanspraak kan maken. In
bijzondere gevallen kan de competitieorganiserende instantie hiervan afwijken.
Indien een vereniging nog financiële verplichtingen heeft aan de NBB en/of FIBA, dan is het
bestuur bevoegd om een verzoek tot inschrijving voor een competitie te weigeren.
Voor deelname aan de competitie is jaarlijks inschrijfgeld per ploeg verschuldigd aan de NBB.
De inschrijfgelden worden vastgesteld door de Algemene Vergadering via de begroting van de
NBB.
Het terugtrekken door een vereniging van een ploeg na de sluitingsdatum voor inschrijving of
gedurende de competitie kan door het bestuur worden beboet conform de Lijst van
Administratieve heffingen en Boetes.
Uiterlijk één week voor aanvang van de eerste wedstrijd in een competitie dient de vereniging
er voor te zorgen dat de spelersindeling per ploeg van alle aan de competitie deelnemende
ploegen is ingevoerd in ISS (of een ander gebruikt geautomatiseerd systeem). Per ploeg
dienen minimaal zeven spelers opgegeven te worden, met uitzondering van de laagste ploeg
per leeftijdsgroep. Bij de ploegopgave dient rekening gehouden te worden met de indeling in
leeftijdsgroepen zoals vermeld in artikel B.1.
Voor competities op afdelingsniveau die over twee seizoenshelften zijn verdeeld, geldt voor
de spelersindeling per ploeg voor de tweede seizoenshelft dat alleen spelers kunnen worden
opgegeven die komen uit een competitie op afdelingsniveau die in de eerste seizoenshelft
verspeeld en afgerond is, of als nieuw lid van de vereniging zijn aangemeld.
Alle spelers van een ploeg dienen gekleed te zijn in een uniform tenue. Het hier niet aan
voldoen kan door het bestuur worden beboet conform de Lijst van Administratieve heffingen
en Boetes
Indien de kleuren van de tenues van twee ploegen, die in een wedstrijd tegen elkaar
uitkomen, gelijk of vrijwel gelijk zijn (dit ter beoordeling van de scheidsrechters), dan moet de
bezoekende ploeg in een tenue met afwijkende kleuren spelen.
Ploegformeringslicentie
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E.8.1.

E.8.2.
E.8.3.

E.8.4.
E.8.5.
E.8.6.

E.8.7.
E.8.8.

F.

Spelers
F.1.1

F.1.2.

F.2.1.
F.2.2.

F.2.3.1.

Twee verenigingen kunnen een dubbele licentie voor een speler aanvragen die de
mogelijkheid biedt aan de betreffende verenigingen een ploeg te vormen, omdat anders geen
ploeg kan worden geformeerd binnen de betreffende leeftijdsgroep. Deze dubbele licentie
verder te noemen Ploegformeringslicentie (PFL).
De PFL geldt voor alle leeftijdsgroepen in de afdelingen.
Een speler met een PFL is lid van twee verenigingen, maar betaalt eenmaal contributie aan de
NBB. Bij de hoofdvereniging waar de speler in ISS (of een ander gebruikt geautomatiseerd
systeem) is ingeschreven als lid, zijnde de eigen vereniging, kunnen administratiekosten in
rekening worden gebracht. De hoogte hiervan wordt vastgesteld door het bestuur en staat
vermeld in de Lijst van Administratieve heffingen en Boetes. Tevens wordt de speler als lid
ingeschreven in ISS (of een ander gebruikt geautomatiseerd systeem) bij de gastvereniging.
Op het wedstrijdformulier moet achter de naam van de speler ‘PFL’ worden vermeld.
De PFL-status wordt aangevraagd bij de afdelingscommissie op een daarvoor beschikbaar
gesteld formulier via de website van de NBB.
De PFL-status geldt voor één seizoen en moet een volgend seizoen opnieuw worden
aangevraagd. Alleen in geval van verhuizing van een speler over grote afstand bestaat de
mogelijkheid om de PFL-status op te heffen en eventueel nieuw aan te vragen.
Een PFL-status kan worden aangevraagd, voorafgaand aan het speelseizoen, tot uiterlijk 1
september.
Er is geen maximum gesteld aan het aantal spelers dat vanuit de eigen vereniging speelt bij
een gastvereniging. Het aantal verenigingen dat samen een ploeg wil vormen met spelers met
de PFL-status is niet gelimiteerd.

Een speler die gaat uitkomen in de reguliere en/of bekercompetitie moet lid zijn van de NBB.
Het hier niet aan voldoen kan door het bestuur worden beboet conform de Lijst van
Administratieve heffingen en Boetes.
Een ieder die aan een competitie gaat meedoen, dient in het bezit te zijn van een door of
namens het bestuur af te geven spelregelbewijs. Voor een verdere invulling hiervan wordt
verwezen naar het Competitieboek. Het niet beschikken over een spelregelbewijs kan door
het bestuur worden beboet conform de Lijst van Administratieve heffingen en Boetes.
Een speler kan meedoen in een ploeg van zijn eigen leeftijdsgroep zoals aangegeven in artikel
B.1., of in een oudere leeftijdsgroep.
In de gevallen dat blijkt dat een speler in een te hoge ploeg is geplaatst, kan de vereniging tot
en met het eerste weekend van november de competitieorganiserende instantie verzoeken
deze speler terug te zetten naar een lagere ploeg dan hij in de oorspronkelijke spelersindeling
per ploeg is opgegeven. Onder een lagere ploeg wordt verstaan een ploeg in een jongere
leeftijdsgroep of een op een lager niveau spelende ploeg in de dezelfde leeftijdsgroep of een
ploeg met een hoger ploegnummer in dezelfde leeftijdsgroep op hetzelfde niveau. Hij kan
echter niet in een lagere leeftijdsgroep worden teruggezet dan in zijn eigen leeftijdsgroep
zoals bepaald in artikel B.1.
Het gestelde in artikel E.6. blijft van toepassing.
Het is een speler niet toegestaan te spelen in een jongere leeftijdsgroep of in een op een
lager niveau spelende ploeg in dezelfde leeftijdsgroep of in een ploeg met een hoger
ploegnummer in dezelfde leeftijdsgroep op hetzelfde niveau dan waartoe hij gezien zijn
leeftijd behoort en/of bij de spelersindeling per ploeg is opgegeven.
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F.2.3.2.

F.2.3.3.

F.3.
F.4.

F.5.

F.6.1.

F.6.2.

F.6.3.
F.7.1.
F.7.2.
F.8.1.

In het belang van de speler kan de competitieorganiserende instantie voor één ploeg
ontheffing verlenen. In dat geval krijgt de ploeg waar deze speler voor gaat uitkomen verlies
van rechten wat betreft kampioenschap en promotie.
Deze speler is na het verlenen van de ontheffing niet meer gerechtigd om in een hogere ploeg
uit te komen. Onder een hogere ploeg wordt verstaan een ploeg in een oudere leeftijdsgroep
of een op een hoger niveau spelende ploeg in dezelfde leeftijdsgroep of in een ploeg met een
lager ploegnummer in dezelfde leeftijdsgroep op hetzelfde niveau.
Een speler kan slechts voor één vereniging uitkomen in de reguliere en bekercompetitie; met
uitzondering van het gestelde in artikel E.8 en de Regeling Talentenlicentie.
Een speler is speelgerechtigd op de eerste dag na de dag van aanmelding in ISS (of een ander
gebruikt geautomatiseerd systeem) en er geen belemmeringen zijn ten aanzien van de
aanvraag, zoals bijvoorbeeld een nog niet verleende overschrijving, een nog uit te zitten (deel
van een) schorsing.
Indien een lid van de NBB in de periode tot maximaal vijf jaar voorafgaand aan zijn
lidmaatschap betrokken is geweest bij enige basketballwedstrijd en in verband daarmee een
overtreding heeft begaan overeenkomstig de bepalingen in het Reglement Tucht- en
Geschillenrechtspraak, dan wordt hij niet eerder speelgerechtigd dan nadat de Tucht- en
Geschillen Commissie en/of Commissie van Beroep over de deze overtreding heeft
geoordeeld en het lid een daaruit voortvloeiende straf heeft ondergaan.
Een speler moet in het bezit zijn van een geldige identificatiekaart. Deze kan door de
vereniging worden aangevraagd via ISS (of een ander gebruikt geautomatiseerd systeem) ;
met uitzondering van Niet-Nederlanders die het aanvraagformulier moeten aanvragen bij het
bestuur. De kosten voor het verstrekken van de identificatiekaart staat vermeld in de Lijst van
Administratieve heffingen en Boetes.
Voor aanvang van de wedstrijd dient de speler zich hiermee te legitimeren bij de
scheidsrechter. Als dit niet mogelijk is, dan kan hij zijn identiteit laten vaststellen door de
scheidsrechter met een officieel en geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of
rijbewijs). Het niet kunnen tonen van een geldige identificatiekaart kan door het bestuur
worden beboet conform de Lijst van Administratieve heffingen en Boetes. Het frauderen met
het legitimeren kan door het bestuur worden beboet conform de Lijst van Administratieve
heffingen en Boetes.
Het niet kunnen voldoen aan het gestelde in artikel F.6.2. betekent dat de speler
ongerechtigd is om te spelen.
Een speler wiens naam op het wedstrijdformulier staat vermeld, wordt geacht te zijn
uitgekomen in de betreffende wedstrijd.
Het niet of foutief vermelden van het lidnummer op het wedstrijdformulier kan door het
bestuur worden beboet conform de Lijst van Administratieve heffingen en Boetes.
Een speler kan invallen in elke hogere ploeg dan waarvoor hij in de ingevoerde spelersindeling
per ploeg is opgegeven. Onder een hogere ploeg wordt verstaan een ploeg in een oudere
leeftijdsgroep of een op hoger niveau spelende ploeg in dezelfde leeftijdsgroep of een ploeg
met een lager ploegnummer in dezelfde leeftijdsgroep op hetzelfde niveau.
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F.8.2.

F.8.3.

F.9.1.
F.9.2.

F.9.3.
F.9.4.1.

F.9.4.2.

F.9.5.
F.10.
F.11.

G.

Coaches
G.1.

Het invallen in een hogere ploeg, zoals in artikel F.8.1. genoemd, is geheel op eigen
verantwoordelijkheid. Voor minderjarigen dienen de ouders/verzorgers of wettelijke
vertegenwoordiger bij het invallen in een oudere leeftijdsgroep, behoudens bij het invallen in
één leeftijdsgroep hoger, voorafgaand een verklaring van “geen bezwaar” op te stellen. Deze
verklaring moet opgestuurd worden naar de eigen vereniging. De competitieorganiserende
instantie dient altijd de verklaring te kunnen opvragen bij de betreffende vereniging.
Invallen in een lagere ploeg is niet toegestaan. Onder een lagere ploeg wordt verstaan een
ploeg in een jongere leeftijdsgroep of een op lager niveau spelende ploeg in dezelfde
leeftijdsgroep of een ploeg met een hoger ploegnummer in dezelfde leeftijdsgroep op
hetzelfde niveau.
Een speler die in het lopende seizoen nog niet aan een competitiewedstrijd heeft meegedaan,
kan overschrijving aanvragen tot 1 maart naar een andere vereniging.
De betrokken speler dient dan een schuldvrijverklaring van zijn oude vereniging over te
leggen aan zijn nieuwe vereniging. In die verklaring staat vermeld dat de speler voldaan heeft
aan zijn (financiële) verplichtingen, voor zover voortvloeiende uit zijn
lidmaatschapsverhoudingen met de oude vereniging. De oude vereniging is verplicht binnen
vier weken na het verzoek van de speler deze verklaring te tekenen als aan de genoemde
verplichtingen is voldaan. De nieuwe vereniging is verplicht naar de schuldvrijverklaring te
vragen. Indien een speler geen geldige schuldvrijverklaring afgeeft, dient hij bij zijn
aanmelding als lid bij de vereniging schriftelijk naar waarheid te verklaren dat hij in de
afgelopen vijf jaar geen lid van de NBB is geweest.
Indien een speler lid is geweest van een opgeheven vereniging, dan kan hij alleen lid worden
van een nieuwe vereniging met toestemming van het bestuur.
Indien een speler in het lopende seizoen wel aan competitiewedstrijd(en) heeft meegedaan,
dan kan overschrijving worden aangevraagd indien dit in het belang van de speler is of bij een
verhuizing over een aanmerkelijke afstand. In deze gevallen is voorafgaande toestemming
nodig van het bestuur.
Indien een speler/speelster in het lopende seizoen wel competitiewedstrijd(en) heeft
gespeeld in de Mannen Eredivisie of Vrouwen Eredivisie, dan kan in de periode van 1 tot 15
december overschrijving worden aangevraagd naar een andere ploeg van een vereniging die
uitkomt in de Mannen Eredivisie of Vrouwen Eredivisie.
De kosten van overschrijving naar een andere vereniging zoals bedoeld in dit artikel staan
vermeld in de Lijst van Administratieve heffingen en Boetes.
Niet-Nederlander is elke speler die niet of niet meer beschikt over een op zijn naam gesteld
geldig Nederlands identiteitsbewijs.
Indien een speler als ongerechtigd is aangemerkt, dan kan dit door het bestuur worden
beboet conform de Lijst van Administratieve heffingen en Boetes.

Een coach (en assistent coach) van een ploeg die deelneemt aan de reguliere en/of
bekercompetitie moet lid zijn van de NBB. Het hier niet aan voldoen kan door het bestuur
worden beboet conform de Lijst van Administratieve heffingen en Boetes.
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G.2.1

G.2.2.

G.2.3.
G.3.1.

G.3.2.
G.4.
G.5

H.

Voor het coachen is, afhankelijk van het niveau waarop zijn ploeg in de competitie uitkomt,
een minimale licentie vereist:

Niveau

Coach niveau
Mannen
Senioren

Eredivisie
Promotiedivisie
1e divisie
2e divisie
Afd. 1e klasse
Afd. 2e klasse
Afd. 3e klasse
enz.

4
4
3
3
3
2
n.v.t.
n.v.t.

Coach
niveau
Vrouwen
Senioren
4
4
3
3
3
2
n.v.t.
n.v.t.

Coach niveau
Jeugd U18 t/m
U22

Coach niveau
Jeugd U10 t/m
U16

4
3
3
3
2
2
n.v.t.
n.v.t.

3
2
2
2
2
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Het hier niet aan voldoen kan door het bestuur worden beboet conform de Lijst van
Administratieve heffingen en Boetes.
De licenties die gelden zijn direct gekoppeld aan de trainersdiploma’s die worden behaald.
Alleen door de NBB uitgegeven trainersdiploma’s worden officieel erkend. Diploma’s die
worden uitgegeven door een (buitenlands) opleidingsinstituut c.q. buitenlandse
basketballorganisatie, worden door de NBB gescreend voordat ze voor het coachen van
wedstrijden op het juiste niveau worden erkend.
De opgegeven coach dient te voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden in het
Handboek Trainers en Coaches.
De coach (en assistent coach) moet zich voor aanvang van de wedstrijd legitimeren bij de
scheidsrechter met een door de competitieorganiserende instantie afgegeven
identificatiekaart. Als dit niet mogelijk is, dan kan hij zijn identiteit laten vaststellen door de
scheidsrechter met een officieel en geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of
rijbewijs).
Het niet kunnen voldoen aan het gestelde in artikel G.3.1. betekent dat de coach
ongerechtigd is om te coachen.
Het niet aanwezig zijn van een (playing)coach kan door het bestuur worden beboet conform
de Lijst van Administratieve heffingen en Boetes.
Uitvoeringszaken betreffende coaches worden vastgelegd in het Handboek Trainers en
Coaches. Dit Handboek is bindend voor alle verenigingen.

Scheidsrechters
H.1.
Een scheidsrechter die een of meer wedstrijden fluit in de reguliere en/of bekercompetitie
moet lid zijn van de NBB, via zijn vereniging of rechtstreeks bij de NBB. Het hier niet aan
voldoen kan door het bestuur worden beboet conform de Lijst van Administratieve heffingen
en Boetes.
H.2.
Voor het fluiten is, afhankelijk van het niveau waarop een wedstrijd gefloten wordt, een
minimale licentie vereist. Dit wordt opgenomen in het Handboek Arbitrage. Het hier niet aan
voldoen kan door het bestuur worden beboet conform de Lijst van Administratieve heffingen
en Boetes.
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H.3.1.

H.3.2.

Voor elke ploeg die in een competitie gaat uitkomen met aangewezen scheidsrechters, moet
de vereniging gelijktijdig bij de inschrijving van de betreffende ploeg een scheidsrechter
opgeven. Scheidsrechters met een loondienstverband met de NBB kunnen niet door een
vereniging worden opgegeven om te voldoen aan de leveringsplicht.
De vereiste niveaus van de op te geven scheidsrechters zijn:

Niveau
Eredivisie
Promotiedivisie
1e divisie
2e divisie
Afd. 1e klasse
Afd. 2e klasse
Afd. 3e klasse
enz.
H.3.3.
H.3.4.
H.3.5.

H.3.6.

H.3.7.

H.4.
H.5.
H.6.

Scheidsniveau Scheidsniveau Scheidsniveau
Mannen
Vrouwen
Jeugd U18 t/m
Senioren
Senioren
U22
n.v.t.
D+
D+
E
E
F
F
F

D+
D+
E+
E
E
F
F
F

D+
D+
E+
E
F
F
F
F

Scheidsniveau
Jeugd U10 t/m
U16
E+
E+
E
E
F
F
F
F

Voor alle competities kan een vereniging één scheidsrechter opgeven die volledig inzetbaar is
of twee scheidsrechters die ieder voor zestig procent inzetbaar zijn.
Bij het niet voldoen aan het gestelde in artikel H.3.1. wordt de inschrijving van de betreffende
ploeg niet geaccepteerd.
Een scheidsrechter blijft alleen geaccepteerd indien voldaan wordt aan de voorwaarden die
gesteld worden door Werkgroep Arbitrage. De voorwaarden worden voor 1 februari van het
nieuwe seizoen gepubliceerd in Basketball Info.
De opgegeven scheidsrechter blijft gekoppeld aan de vereniging die hem voor dat seizoen
heeft opgegeven, tenzij naar het oordeel van de Werkgroep Arbitrage de koppeling door
persoonlijke omstandigheden niet in stand kan blijven. Een door een vereniging opgegeven
scheidsrechter kan, behoudens toestemming van de competitieorganiserende instantie, niet
zelf aangeven dat hij voor een andere vereniging fluit.
Bij het niet (meer) voldoen aan het gestelde in artikel H.3. dient de vereniging binnen twee
weken, na melding door de competitieorganiserende instantie van het niet meer voldoen aan
de voorwaarden, een scheidsrechter te leveren die voldoet aan het gestelde in artikel H.3. Dit
is slechts eenmaal in een seizoen toepasbaar. Bij het alsdan in gebreke blijven van de
vereniging kan de betreffende ploeg onmiddellijk uit de competitie worden genomen en
wordt in dat geval beschouwd als eerste degradant. De reeds gespeelde wedstrijden van deze
ploeg worden niet verwerkt in de eindrangschikking van de competitie. Bovendien worden de
zaalhuren van de tegenstanders van de nog resterende wedstrijden in de competitie in
rekening gebracht bij de vereniging van de uit de competitie genomen ploeg. Verder kan er
door het bestuur worden beboet conform de Lijst van Administratieve heffingen en Boetes..
Aanwijzing van scheidrechters op landelijk niveau geschiedt door de Werkgroep Arbitrage en
op afdelingsniveau door de afdelingscommissie.
Scheidsrechters zijn verantwoordelijk voor de toepassing van de spelregels alsmede voor de
toepassing c.q. naleving van het gestelde in dit WR.
Spelers en coaches die geen identificatiekaart (of een officieel en geldig legitimatiebewijs)
kunnen tonen, worden door de scheidsrechters niet toegelaten tot de wedstrijd.
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H.7.

H.8.

H.9.

H.10.1.

H.10.2.

H.10.3.1.

H.10.3.2.

H.10.4.

H.11.

H.12.

I.

De scheidrechters moeten op het wedstrijdformulier melding maken van alle
onregelmatigheden en handelingen die binnen de NBB als niet oorbaar worden beschouwd,
die plaatsvinden vòòr, tijdens en nà de wedstrijd.
Van overtredingen overeenkomstig de bepalingen in het Reglement Tucht- en
Geschillenrechtspraak moeten de scheidsrechters een tuchtzaak aanhangig maken bij de
Tucht- en Geschillen Commissie.
Een scheidsrechter heeft het recht een wedstrijd niet te doen aanvangen of te staken wegens
het niet voldoen aan het WR, in geval van wangedrag van spelers en/of coaches en/of
begeleiders, door overlast van het publiek of wegens andere buitengewone omstandigheden.
De betreffende scheidsrechter, beide aanvoerders (of bij U16 en lager beide coaches) en
eventueel de commissaris dienen hiervan melding te maken bij de competitieorganiserende
instantie.
Indien één van de aangewezen scheidsrechters niet (op tijd) aanwezig is, dan wordt door de
wel aanwezige scheidsrechter(s) bepaald of de wedstrijd gespeeld wordt; eventueel met inzet
van een andere beschikbare scheidsrechter.
Indien een wedstrijd op landelijk niveau wegens het niet (op tijd) aanwezig zijn van de
aangewezen scheidsrechters niet heeft kunnen beginnen, dan wordt de wedstrijd door de
competitieorganiserende instantie opnieuw vastgesteld. De kosten, zoals zaalhuur en
reiskosten, komen op rekening van de competitieorganiserende instantie.
Een wedstrijd op afdelingsniveau kan niet gespeeld worden indien de aangewezen
scheidsrechters niet (op tijd) aanwezig zijn; tenzij de aanvoerders (of bij U16 en lager de
coaches) van beide ploegen akkoord gaan met vervangende scheidsrechter(s) en hiervoor
voorafgaand aan de wedstrijd het wedstrijdformulier tekenen. Bij het niet kunnen doorgaan
van de wedstrijd door het niet (op tijd) aanwezig zijn van de scheidsrechters, bepaalt de
competitieorganiserende instantie het opleggen van boetes en kosten van zaalhuur en
reiskosten.
Indien de wedstrijd niet heeft kunnen beginnen door het niet (op tijd) aanwezig zijn van de
scheidsrechters, dan kan de wedstrijd door de competitieorganiserende instantie opnieuw
vastgesteld worden. De kosten, als zaalhuur, komen voor rekening van de
competitieorganiserende instantie.
Het niet opkomen van zowel een aangewezen scheidsrechter als ook van een scheidsrechter
op verenigingsniveau kan door het bestuur worden beboet conform de Lijst van
Administratieve heffingen en Boetes.
Het is tijdens een wedstrijd niet mogelijk om van scheidsrechter(s) te wisselen, tenzij in geval
van een blessure. Door de overblijvende scheidsrechter(s) wordt bepaald of de wedstrijd
verder gespeeld kan worden; eventueel met inzet van een andere beschikbare scheidsrechter.
Uitvoeringszaken betreffende de scheidsrechters wordt door de Werkgroep Arbitrage
vastgelegd in het Handboek Arbitrage. Dit Handboek is bindend voor alle verenigingen.

Tafelfunctionarissen
I.1.
Tafelfunctionarissen (te weten een tijdopnemer, een (assistent-)scorer en een 24secondenoperator) bij wedstrijden moeten lid zijn van de NBB. Het hier niet aan voldoen kan
door het bestuur worden beboet conform de Lijst van Administratieve heffingen en Boetes.
I.2.
Tafelfunctionarissen worden aangesteld door de thuisspelende vereniging.
I.3.
Tafelfunctionarissen moeten over voldoende kennis van zaken beschikken, passend bij het
niveau van de wedstrijd waarbij zij als tafelfunctionaris zijn aangesteld.
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J.

Commissarissen en Waarnemers
J.1.
Een commissaris/waarnemer moet lid zijn van de NBB, via zijn vereniging of rechtstreeks bij
de NBB.
J.2.
Een commissaris/waarnemer kan door een competitieorganiserende instantie worden
benoemd bij bepaalde wedstrijden om toezicht uit te oefenen op het gebeuren tijdens en
rond een wedstrijd.
J.3.
Verenigingen zijn verplicht de commissaris/waarnemer alle faciliteiten te verlenen die voor
een goede uitoefening van zijn taak noodzakelijk zijn.
J.4.
Tijdens de wedstrijd heeft de commissaris/waarnemer een plaats achter de wedstrijdtafel. Hij
houdt toezicht op de handelingen die door de tafelfunctionarissen worden verricht. Hij kan de
scheidsrechters gevraagd en ongevraagd advies geven, zonder afbreuk te doen aan de
beslissingsbevoegdheid van de scheidsrechters.
J.5.
Binnen vierentwintig uur na afloop van de wedstrijd kan de commissaris/waarnemer rapport
uitbrengen bij de competitieorganiserende instantie waarin hij alle relevante feiten met
betrekking tot de wedstrijd vermeldt.
J.6.1.
Bij overtredingen overeenkomstig de bepalingen in het Reglement Tucht- en
Geschillenrechtspraak waarvan de scheidsrechters een tuchtzaak aanhangig maken, moet ook
de commissaris rapport uitbrengen aan de Tucht- en Geschillen Commissie.
J.6.2
De commissaris is ook bevoegd zelfstandig een tuchtzaak aanhangig te maken bij de Tucht- en
Geschillen Commissie.
J.7.
De aanvoerder van de bezoekende ploeg kan voor aanvang van de wedstrijd aan 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.

K.

Aanvullende bepalingen Mannen Eredivisie
K.1.1.
Het bestuur heeft de organisatie en uitvoering van de competitie voor de Mannen Eredivisie
gedelegeerd aan een samenwerkingsverband van de Mannen Eredivisie.
K.1.2.
Deze organiserende instantie kan ten behoeve van de organisatie en uitvoering regels
opstellen.
K.2.1.
Voorwaarde voor toelating tot de competitie is het verkrijgen van een ‘Vergunning Mannen
Eredivisie’.
K.2.2.
Verenigingen die met een ploeg uitkomen in de competitie van de Mannen Eredivisie dienen
ook een ploeg in te schrijven voor de divisie met een competitie voor de oudste jeugdklasse
Jongens.
K.3.1
Het competitieprogramma wordt in principe vier weken voor de aanvang van de competitie
bekend gemaakt. Tot één dag voor de eerste wedstrijddag kunnen daar door de
organiserende instantie wijzigingen in worden aangebracht.
K.3.2.
De organiserende instantie kan een afwijkend competitieprogramma vaststellen (bijvoorbeeld
Final Four, Play Off’s). Hiervoor worden door de organiserende instantie aparte regels
opgesteld.
K.3.3.
Afhankelijk van de gekozen opzet van de competitie is de ploeg die als eerste eindigt
Kampioen van Nederland.
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K.4.1.

K.4.2.

K.4.3.
K.5.

K.6.

K.7.1.

K.7.2.

K.7.3.

L.

Als onderdeel van de voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning worden door de
organiserende instantie nadere eisen gesteld ten aanzien van de inrichting van de speelzalen.
Die eisen worden gepubliceerd uiterlijk zes maanden voor het begin van het seizoen waarop
die eisen betrekking hebben. De eisen richten zich in hoofdzaak op de persoonlijke veiligheid
en comfort van spelers en officials, zowel voor, tijdens, als na de wedstrijd; op de
geëigendheid van de speelzaal voor het spelen van basketball op landelijk niveau en de
ontvangst van en de accommodaties voor publiek en pers.
Indien een vereniging wedstrijd(en) wil laten spelen in een speelzaal die niet voldoet aan deze
eisen, dan is de organiserende instantie bevoegd om op kosten van de thuisspelende
vereniging een ander speelzaal in te huren en de wedstrijd daarin vast te stellen.
Door de organiserende instantie kunnen nadere bepalingen vastgesteld worden met
betrekking tot de dagen waarop wedstrijden kunnen worden vastgesteld.
Een persoon die door één van de verenigingen die met een ploeg uitkomt in de Mannen
Eredivisie of door de organiserende instantie op grond van gedrag en/of handelingen voor,
tijdens, na en naar aanleiding van een wedstrijd de toegang tot de wedstrijdzaal is ontzegd,
wordt tevens de toegang tot andere wedstrijden in de voor de Mannen Eredivisie
georganiseerde competitie ontzegd.
Ingeval de aanvraag voor een identificatiekaart betrekking heeft op een speler waarvoor de
FIBA regels stelt, dan wordt de aanvraag niet eerder in behandeling genomen dan nadat aan
de door de FIBA gestelde regels is voldaan. Tevens dient bij de aanvraag de schriftelijke
toestemming van de basketballbond van het land van herkomst te worden overgelegd aan de
organiserende instantie, alsmede een kopie van het paspoort van de speler.
Uiterlijk tot de datum waarop tenminste ¾ gedeelte van de door de organiserende instantie
vastgestelde wedstrijdrondes van de reguliere en voor iedere vereniging toegankelijke
competitie is afgewerkt, kunnen identificatiekaarten worden aangevraagd en vervolgens
verstrekt.
Het is aan verenigingen niet toegestaan spelers te laten uitkomen die niet uiterlijk op de
datum waarop ¾ gedeelte van de door de organiserende instantie vastgestelde
wedstrijdrondes van de reguliere en voor iedere vereniging toegankelijke competitie is
afgewerkt metterdaad zijn uitgekomen voor de betreffende vereniging in een
competitiewedstrijd.
Onder bijzondere omstandigheden kan de organiserende instantie een uitzondering maken
op de onder artikel K.7.2. opgenomen regel.

Aanvullende bepalingen Rolstoelbasketball
L.1.
Er kunnen competities georganiseerd worden voor Eredivisie, Promotiedivisie en
Toernooidivisie.
L.2.
Indien een competitie wordt georganiseerd in de Promotiedivisie dan is de kampioen van de
hoogst georganiseerde competitie in de Toernooidivisie verplicht om te promoveren. Wordt
er geen competitie georganiseerd in de Promotiedivisie dan is de kampioen van de hoogst
georganiseerde competitie in de Toernooidivisie niet verplicht om te promoveren; deze
kampioen kan wel gebruik maken van het recht om te promoveren.
L.3.
Bij het spelen van wedstrijden gelden naast de door de FIBA vastgestelde officiële
basketballregels ook de regels die door IWBF zijn gesteld.
L.4.
In rolstoelbasketballwedstrijden kunnen in één ploeg mannen, vrouwen en jeugdspelers
uitkomen (een gemengde ploeg is dus mogelijk).
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L.5.
L.6.
L.7.
L.8.1.

L.8.2.
L.8.3.
L.8.4.

L.9.1.
L.9.2.

L.9.3.
L.9.4.
L.9.5.

L.9.6.

L.9.7.
L.10.1.

L.10.2.
L.10.3.

In de Toernooidivisies wordt bij gelijke stand aan het einde van de wedstrijd, deze niet
verlengd; elke ploeg krijgt één wedstrijdpunt.
Bij bekerwedstrijden is het vastgestelde aantal punten dat per ploeg in het veld mag staan,
niet van toepassing.
Een speler kan zowel in de rolstoelcompetitie uitkomen als in een valide competitie. Een
valide speler in de rolstoelcompetitie speelt met 4.5 punt.
Een speler die voor het eerst wenst deel te nemen aan de competitie dient binnen één
seizoen geclassificeerd te zijn door de classificatiecommissie (CC). Zolang de speler niet
geclassificeerd is, is hij ingedeeld in de klasse 4.5. Als na één seizoen de speler nog niet is
geclassificeerd, wordt de speler als valide beschouwd.
De aanmelding voor classificatie moet schriftelijk gedaan worden bij de secretaris van de CC
door middel van een aanmeldingsformulier.
De classificatie kan geschieden tijdens trainingen of wedstrijden die niet gelden voor de
puntencompetitie.
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; behoudens bij toepassing van het gestelde in artikel L.10.
Een speler die niet geclassificeerd is, speelt met 4.5 punt; in voorkomend geval kan de ploeg
van een dergelijke speler een toevoeging aan punten krijgen zoals genoemd in artikel L.9.6.
De minimale handicap betekent: een rolstoelbasketballer kan niet springen, niet sprinten en
niet pivoteren als een valide basketballer; en er moet sprake zijn van een objectieve
permanent meetbare fysieke beperking in het bewegingsapparaat die geverifieerd kan
worden via medisch geaccepteerde methoden als röntgen, scanners en testen.
Een speler die niet voldoet aan artikel L.9.2. wordt aangemerkt als een valide speler.
Een speler kent een waarde van 0, 0.5 ……… 4.0, 4.5 punten. De aan de punten gerelateerde
kenmerken worden ieder seizoen vermeld in het competitieboek.
Voorafgaande aan een seizoen wordt per divisie het maximum aantal punten vastgesteld
waarmee een ploeg in het veld mag staan. Is dit maximum niet gesteld dan geldt het
maximum van het voorgaande seizoen. Dit wordt vermeld in het competitieboek.
Voor een speelster die in het veld staat kan 1.5 punt aan het puntentotaal van een ploeg
worden toegevoegd. Voor een speelster U19 die in het veld staat kan 2.0 punt aan het
puntentotaal van een ploeg worden toegevoegd. Voor een speler U19 die in het veld staat
kan 1.0 punt aan het puntentotaal van een ploeg worden toegevoegd. Het maximum dat in
totaal kan worden toegevoegd is 2.5 punt.
De toevoeging geldt voor spelers die voldoen aan de minimale handicap eis.
De punten van een geclassificeerde speler worden vermeld op de identificatiekaart van die
speler.
Een speler kan in beroep gaan tegen de toegekende classificatie door gebruik te maken van
een speciaal formulier. Dit formulier moet de vereniging van de betreffende speler bij de
secretaris van de CC indienen. De kosten voor het beroep staan vermeld in de Lijst van
Administratieve heffingen en Boetes.
Een speler met een progressieve aandoening kan eenmaal per jaar op eigen verzoek
kosteloos worden geclassificeerd. Dit geldt ook na operaties.
Ieder geval van verandering van strapping of nieuwe strapping op zich dient aan de CC te
worden gemeld.
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L.10.4.

L.11.
L.12.1.
L.12.2.

L.12.3.

Iedere andere speler of coach kan via de eigen vereniging beroep aantekenen tegen een
classificatie door gebruik te maken van een speciaal formulier. Dit formulier moet worden
ingediend bij de secretaris van de CC. De kosten voor het beroep staan vermeld in de Lijst van
Administratieve heffingen en Boetes.
In gevallen waarin de artikelen L.8. tot en met L.10. niet voorzien beslist de CC in overleg met
het bestuur.
Slechts spelers die voldoen aan de bepalingen van de IWBF kunnen uitkomen voor nationale
ploegen.
Een vereniging kan bij het bestuur uitstel vragen voor een wedstrijd van een ploeg waarvan
een speler van die ploeg deelneemt aan een gelijktijdige activiteit van een nationale ploeg.
Eveneens kan uitstel worden gevraagd voor een wedstrijd indien de tijd tussen beide
bovenbedoelde activiteiten minder dan 24 uur bedraagt.
Nadere bepalingen met betrekking tot nationale ploegen die niet in dit WR zijn vastgelegd
kunnen bij besluit van het bestuur worden geregeld.

Vastgesteld: 25 januari 2014
Gewijzigd: 21 juni 2014
Gewijzigd: 25 maart 2015
Gewijzigd: 10 juni 2015
Gewijzigd: 20 januari 2016
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