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Donderdag 27 december 2018 

Sportcentrum “de Waterkanten” 

  



Sportlaan 21, 2163 VA  Lisse Schoolbasketbal.lisse@gmail.com 

 

Beste ouders, verzorgers, coaches, 

Ook dit jaar wordt het schoolbasketbaltoernooi weer georganiseerd op donderdag 27 december in “de 

Waterkanten”, Sportlaan 21 te Lisse. Het toernooi wordt georganiseerd door de basketbalverenigingen van Lisse en 

Hillegom. 

De verenigingen hebben een begeleidende rol en stellen zich niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel, diefstal, 

ect. De spelers wordt dan ook dringend verzocht, niets in de kleedkamers achter te laten. 

Kom zoveel mogelijk met het OV of op de fiets, parkeerruimte is namelijk beperkt! 

Er wordt gespeeld met de volgende spelregels: (Zie ook toernooireglement) 

• De speeltijd wordt centraal geregeld en loopt constant door. 

• Er mag op ieder moment worden gewisseld (bij de middenlijn). 

• De 3-seconden-regel onder de basket is niet van toepassing. 

• Time-outs en second-dribbel zijn niet toegestaan. 

• Overtredingen zijn: (opzettelijk) lichamelijk contact, de bal uit iemands handen slaan of vastpakken en 

commentaar op de leiding. 

• Als er een overtreding gemaakt wordt op iemand die probeert te scoren, dan krijgt dat team onmiddellijk 1 

punt en balbezit aan de zijlijn, de scheidsrechter beslist!. 

Let op!!!  

• Geen sieraden of waardevolle spullen dragen en meenemen. 

• Er is geen gelegenheid en ruimte om in de zaal te oefenen! 

• Doe goede gymschoenen aan, straatschoeisel is verboden. 

• Als je niet hoeft te spelen ben je ook niet in de zaal! 

• Eén begeleider per team is genoeg, de andere ouders en begeleiders kunnen op de tribune plaatsneme.! 

Trap is achter de lift. 

• Niet eten/drinken in de zaal en ruim zelf je spullen op in de gang en op de tribune. 

Om zo maximaal mogelijk gebruik te kunnen maken van de speeltijd vragen wij de teams om 5  minuten voor 

aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn bij het veld waarop gespeeld gaat worden, dit wordt ook omgeroepen in 

de zaal.  

Wacht rustig langs de zijlijn zodat de wedstrijd ervoor niet verstoord wordt. 

Mocht u nog vragen hebben over het toernooi mail dan naar schoolbasketbal@gmail.com. 

Jan van Duivenbooden, Bas Staats, Paul de Bree, Marlies Goldenberg & Mariëlle de Winter 
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Toernooireglement 3 tegen 3. 

Alle wedstrijden worden volgens de FIBA-regels gespeeld, met de volgende aanvullingen en/of  uitzonderingen. 

Speeltijd is 1 x 14 minuten. 

• Er wordt gespeeld volgens “dode”tijd, d.w.z. dat de wedstrijdklok constant door loopt. De tijd wordt 

centraal en voor alle velden tegelijk geregeld. 

• Een speler/speelster met 3 persoonlijke fouten wordt eruit gestuurd en mag de rest van die 

wedstrijd niet meer mee doen.  

• Een gelijkspel is mogelijk.  

• Er worden in de wedstrijden geen strafworpen genomen.  

• Wanneer een aanvallende speler wordt gehinderd en er een persoonlijke fout wordt toegekend aan 

de verdedigende speler wordt er ook 1 scorepunt toegekend aan het aanvallende team. De 

scheidsrechter noteert dit op het scoreformulier. Het aanvallende team blijft in bezit van de bal. 

• Alle poules spelen een halve competitie, dus elk team speelt 1 keer tegen elkaar. Uitzondering is er 

als de poule maar uit 3 teams bestaat. Dan speelt elk team dus 2 keer tegen elkaar. 

• Alleen de opgegeven spelers/speelsters van het team mogen opgesteld worden. Alleen in overleg 

met de wedstrijdleiding mogen spelers uit een lager/jonger team invallen. 

• Spelers/speelsters worden verwacht om 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. 

Als na 2 minuten na de start van de klok de teams niet klaar zijn om te spelen dan verliest het team 

dat niet klaar stond met een 0-2 nederlaag.  

• De bal mag niet uit de handen van de spelers gepakt of geslagen worden. Als dat toch gebeurt, mag 

de speler van wie de bal is afgepakt, uitnemen vanaf de cirkel bij de middellijn.  

• De partij die als eerste op het wedstrijdschema genoemd wordt mag in de cirkel bij de  middenlijn de 

bal uitnemen.  

• Na een score krijgt het andere team de bal en moet de aanval gestart worden vanuit de 

middencirkel. 

• Er mag op ieder gewenst moment een speler/speelster gewisseld worden, maar dit moet wel via de 

wedstrijdtafel/scheidsrechter. Er wordt iedere 2 minuten verplicht gewisseld bij teams  met meer 

dan 3 spelers. Een overtreding wordt bestraft met balverlies en een persoonlijke fout.  

• Eindigen teams binnen een poule met hetzelfde aantal wedstrijdpunten dan is het resultaat van de 

onderling gespeelde wedstrijd beslissend. Is deze wedstrijd ook in gelijkstand geëindigd dan telt het 

doelsaldo. Bij gelijk doelsaldo telt het hoogste aantal gescoorde punten. Is de stand dan nog gelijke, 

dan wordt door elk team om beurten een strafworp genomen. Eén per speler/speelster dus 3 tot 5 

in totaal. 

• Je luistert altijd naar de scheidrechter, hij/zij heeft het laatste woord. Tegen beslissingen van de 

scheidsrechter kan geen protest worden ingediend. 

• In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding!  

• Per wedstrijd kan een team 1 tot 5 sportiviteitspunten ontvangen. Den punten van alle teams 

worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal teams die per school mee doen. De school 

met het hoogste gemiddelde ontvangt 2 weken na het toernooi de sportiviteitsbeker. 

  



Lekker gespeeld vandaag, wil je dat wel vaker doen? 

Kom dan eens kijken bij één van onze verenigingen 

 

Je bent van harte welkom om een keer te komen kijken of mee te 

training op dinsdag- en/of donderdagavond van 18:00 tot 19:15.   

Op zaterdagmiddag zijn er vaak thuiswedstrijden in “de 

Waterkanten”, ook dan ben je natuurlijk van harte welkom om te 

komen kijken. 

Meer info of aanmelden om 3 keer gratis mee te trainen? 

https://www.bvlisse.nl of info@bvlisse.nl  

 

 

 

Op maandag van 19:00 tot 20:00 en op woensdag van 18:00 tot 

19:00 uur  traint onze jeugd in sporthal “de Vosse”.  

Meer info of aanmelden om 3 maal gratis mee te trainen?   

Kom op woensdag om 18:00 uur naar “de Vosse” en vraag naar 

Muriel of stuur een mailtje naar 

murielvandenberg21870@gmail.com 

 

 

 

 Deze dag is mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren 

         

 

En natuurlijk de vrijwilligers van BV Lisse en Hillegom ‘85 
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