
 

Aan:  Wedstrijdsecretarissen van de verenigingen  

 

Betreft: Opstart pilot 3x3 competitie seizoen 2021-2022 

 

Nieuwegein, 31 maart 2021 

 

 

Beste wedstrijdsecretaris, 

Helaas hebben we afgelopen jaar de geplande pilot voor het organiseren van 
een 3x3 competitie moeten cancelen vanwege de verspreiding van Covid-19 in 
Nederland.  

De animo voor dat eerste pilot seizoen was groot. Meer dan 200 teams hadden 
zich aangemeld voor deze competitie. Het heeft ons in elk geval gesterkt in 
de opvatting dat er voldoende draagvlak is om dit initiatief ook in het 
nieuwe seizoen aan te bieden. 

Het doel van de pilot is om een volwaardige 3x3 competitie te ontwikkelen 
om daarmee een grotere groep actieve basketballers aan verenigingen en de 
NBB te binden. Uit diverse onderzoeken (uitstroom- en behoefteonderzoeken) 
en de NBB Verenigingsmonitor 2020 is gebleken dat er zowel bij verenigingen 
als bij spelers behoefte is aan diversiteit in het aanbod dat de NBB 
verzorgt. Met het starten van deze 3x3 competitie, naast de reguliere 5-5 
competitie, hebben we als doel onze basketball community te vergroten. 

Via deze brief informeren wij u over de opzet en organisatie van de 3x3 
competitie, die we vanaf nu de 3x3NL League zullen noemen. Hierbij wordt 
het komende eerste seizoen als een pilot gezien. 
 

Competitieopzet 3x3NL League 

De 3x3NL League is een competitie die in toernooivorm wordt gespeeld in 
verschillende categorieën. Hierin wordt onderscheid gemaakt in gender, 
leeftijd en niveau. De competitie kent 6 speelrondes die verspreid over het 
seizoen worden gespeeld.  

  
Speelronde Dag Datum 

Speelronde 1 zaterdag 23 oktober 

Speelronde 2 zaterdag 27 november 

Speelronde 3 zaterdag 8 januari 
Speelronde 4 zaterdag 26 februari 

Speelronde 5 zaterdag 16 april 

Speelronde 6 zaterdag 28 mei 

 

 



 

  

 

 

Op elke speeldag speelt elk team een 3x3 toernooi binnen de eigen 
categorie. Elk speelronde kent ook een dagwinnaar. Afhankelijk van de 
eindstand per speelronde, verdienen teams punten voor de competitiestand. 
Het team dat na 6 speelronden de meeste punten heeft verzameld, wordt 
gekroond tot de seizoenskampioen van de betreffende categorie. De 
seizoenskampioenen van elke categorie plaatsen zich automatisch voor het 
Nederlands Kampioenschap 3x3 Basketball dat in augustus 2022 wordt gespeeld 
tijdens de 3x3NL Tour Finals (outdoor).   

 

Organisatie 

De 3x3NL League wordt door de NBB georganiseerd, in samenwerking met een 
aantal verenigingen. Op elke speelronde zullen op dezelfde dag op 
verschillende locaties in het land de toernooien worden gespeeld. De 
locatie van het toernooi verschilt dus per speelronde en per categorie.  

We vragen deelnemende verenigingen of andere sportaanbieders dan ook om aan 
te geven of u bereid bent een van de speelrondes te organiseren. Dit kunt u 
aangeven via het inschrijfformulier (zie onder) of rechtstreeks naar het 
emailadres 3x3competitie@basketball.nl. Per speelronde zal een toernooi 
ongeveer een dagdeel duren. Verenigingen en andere sportaanbieders die een 
toernooi organiseren kunnen de nota voor de zaalhuur indienen bij de NBB.  

 

Spelregels & scheidsrechters 

Er wordt in alle categorieën gespeeld volgens de officiële FIBA3x3 
spelregels en met de officiële Wilson 3x3 bal.  

Bij elke speelronde levert de NBB minimaal twee gelicenseerde 3x3 
scheidsrechters. Bij de locaties waar ook Elite categorieën spelen levert 
de NBB extra gelicenseerde 3x3 scheidsrechters.  

Elk team neemt elke speelronde zelf een scheidsrechter mee die ingezet kan 
worden om een paar wedstrijden te fluiten. Deze scheidsrechter dient 16 
jaar of ouder te zijn en de online module 3x3 spelregelbewijs te hebben 
doorlopen, indien beschikbaar. Dit mogen ook spelers uit het team zijn. 
Deze online module komt in de zomer van 2021 beschikbaar en is ook aan te 
raden voor sporters en trainers die nog weinig ervaring met 3x3 basketbal 
hebben.   

 

  



 

  

Teamsamenstelling 

Een team kan gedurende het seizoen uit maximaal 6 spelers of speelsters 
bestaan. Van die 6 spelers kunnen per speelronde maximaal 4 spelers of 
speelsters aan het toernooi van die dag deelnemen.  

Elke speler dient geregistreerd te zijn in Sportlink als lid met de 
spelactiviteit ‘3x3’. Daarnaast moet elke speler een (gratis) FIBA3x3 
profiel hebben via play.fiba3x3.nl. Bij aanmelding ontvangen de teams hier 
meer informatie over. 
 

Categorie verdeling  

We bieden in de volgende categorieën een competitie aan:   

Mannen Vrouwen 

U13 U13 

U13 Elite* U13 Elite* 

U15 U15 

U15 Elite* U15 Elite* 

U18 U18 

U18 Elite* U18 Elite* 

U23 U23 

U23 Elite* U23 Elite* 

Open Open 

Open Elite* Open Elite* 

35+ 35+ 

*bij voldoende animo 

Op het inschrijfformulier kan een inschatting van het niveau per team 
worden aangegeven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen afdelingsniveau 
en landelijk niveau, zodat we bij voldoende inschrijvingen bepaalde 
leeftijdscategorieën kunnen opsplitsen in een reguliere categorie en een 
Elite categorie.  

We hanteren de volgende leeftijdscategorieën: 

Leeftijdscategorie Geboortejaren 

35+ 1987 of eerder 

Open 2006 of eerder 

U23 1999 of later 

U18 2004 of later 

U15 2007 of later 

U13 2009 of later 

Alle spelers van het betreffende team moeten voldoen aan de gestelde 
leeftijdseisen van een categorie.  

 



 

  

Inschrijving via vereniging of rechtstreeks bij de NBB 

Inschrijven voor de 3x3NL League kan op twee manieren. Via de vereniging of 
rechtstreeks via de NBB. Een team dat zich via een vereniging aanmeldt, 
betaalt € 250,- per team. Voor teams die niet aan een vereniging verbonden 
zijn, is het inschrijfgeld € 275 per team. 

Dit is een all-in bedrag waar alle kosten van de zaalhuur, scheidsrechters 
en verzekering al in zijn verwerkt. Teams ontvangen dus aan het eind van 
het seizoen geen naheffing.  

Dit bedrag moet door alle teams vooraf worden betaald. Aangezien de 3x3NL 
League voor aankomend seizoen nog een pilot is, zullen deze kosten 
voorlopig niet worden doorgevoerd via de Rekening Courant van Sportlink. De 
vereniging ontvangt hiervoor een aparte factuur. Bij ontvangst van de 
betaling is de inschrijving definitief.  

  

Data & deadlines  
Vanaf 15 april kunnen teams zich aanmelden voor de 3x3NL League.  

Uiterlijk 15 juli 2021 dienen de inschrijvingen binnen te zijn.  

De deadline voor het betalen van het inschrijfgeld is 1 augustus 2021. Na 
die datum vervalt het recht op de inschrijving.   

De inschrijving verloopt online via onze website:  
https://www.basketball.nl/competities/competitiezaken/formulieren/ 

 

COVID-19 

We realiseren ons dat we in een onzekere tijd leven door de verspreiding 
van het corona-virus in Nederland. Mochten geplande speelronden van de 
3x3NL League onverhoopt niet door kunnen gaan, dan zal er gekeken worden of 
de teams (een gedeelte van) hun inschrijfgeld kunnen terug ontvangen. 
   
Als bijlage treft u meer hapklare informatie over deze pilot aan. Dit kunt 
u bijvoorbeeld gebruiken om te verspreiden binnen de vereniging. In de 
komende weken zullen we onder andere via social media specifiekere 
informatie verspreiden voor spelers. Wij vertrouwen erop u hiermee 
voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw inschrijvingen graag 
tegemoet!  

Voor vragen en meer informatie kunt u zich wenden tot 
3x3competitie@basketball.nl of 030-20 20 127 of www.basketball.nl/3x3.  

 

Met vriendelijke groet, 
NEDERLANDSE BASKETBALL BOND  

Namens het bestuur, 

 
Dennis Bouwmeester    Martin Ho Suie Sang  
Coördinator Landelijke Competities  Coördinator Basketballontwikkeling 


