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Nieuwsbrief 1 seizoen 2021-2022 
Allereerst willen wij jullie allemaal van harte welkom heten. Na een toch wel bijzonder (vervelend) 
seizoen 2020-2021, gaan we er weer met frisse moed tegen aan.  

Laten we hopen dat corona dit jaar geen roet in het eten gooit. 

Allereerst even wat nieuwtjes: 

Bestuur: 

Zoals jullie wellicht al weten gaat Marcel Sukel ons verlaten als voorzitter en zal Sander Verboom de 
voorzittershamer gaan overnemen. 

Wat jullie waarschijnlijk nog niet weten is dat Joey Faneyt en Bryan Keur ons bestuur zullen gaan 
versterken. 

Natuurlijk worden alle mutaties pas definitief na de algemene leden vergadering van 9 september. 

Hebben jullie deze al in de agenda staan??? 

Teams: 

Dit seizoen starten we met 8 teams: 

Een U10mix, een U12mix, een U14mix, een U20mix, een damesteam, twee heren teams en natuurlijk 
de walking basketball groep. 

Training: 

De eerste training zal plaats vinden op maandag 16 augustus, de trainingstijden staan op de 
homepage. 

Rondom het formule 1 weekend zullen we moeten uitwijken naar andere dagen / locaties voor de 
trainingen, omdat de sporthal in beslag genomen wordt. Dit communiceren wij ook z.s.m. naar 
iedereen door. 



Wedstrijden: 

De eerste competitie wedstrijden staan op het programma voor het weekend van 18 september. 
Heren 1 zal al op zaterdag 4 september in actie komen in de voorrondes van de beker. 

 

Regelwijzigingen: 

U10/U12: 

Speeltijd: 

De speeltijd wordt verdeeld in acht periodes van vier (4) minuten. Twee periodes vormen samen een 
‘kwart’, vier periodes samen een ‘helft’.  

Daarbij gelden de volgende pauzes:  

> Pauze tussen periodes: 1 minuut  

> Pauze tussen kwarten: 2 minuten  

> Pauze tussen helften: 10 minuten  

In deze speeltijd wordt er gespeeld met levende tijd: de tijd staat stil na fluitsignalen, Dus niet na 
scores, behalve in de laatste twee minuten van de wedstrijd.  

Time-outs: 

Er zijn geen time-outs mogelijk: de pauzes tussen de periodes dienen als time-outs. 

 

Puntentelling: 

De waarde van scores verschilt ten opzichte van de normale waarde van scores:  

> Scores van binnen de bucket tellen voor twee (2) punten  

> Scores van buiten de bucket tellen voor drie (3) punten  

> Scores bij een vrije worp vanaf de vrije worplijn (2.80 meter) tellen voor een (1) punt. 

Scores bijhouden en eindstand: 

Winnen is niet het belangrijkste doel bij wedstrijden van de U12 en jonger. Daarom wordt bij deze 
wedstrijden de stand ‘bevroren’ zodra één van beide teams een voorsprong van 50 punten heeft 
bereikt: latere scores worden niet meer genoteerd op het digitale wedstrijdformulier en ook wordt 
de stand op het scorebord niet verder bijgewerkt. Het noteren van punten wordt ook niet hervat 
wanneer wordt gescoord door de ploeg die achterstaat (waardoor de achterstand minder dan 50 
punten is geworden). Als een voorsprong van 50 punten is bereikt, dan is meteen de eindstand van 
de wedstrijd bereikt. Verder gaat alles gewoon verder. 

U10: 

Beschermd balbezit: 

Om het balbezit bij jonge spelers te beschermen, mag een tegenstander niet de bal vastpakken, uit 
de handen slaan of tikken wanneer de speler de bal vast heeft. Wanneer dit wel gebeurt, dan is dit 



een overtreding en krijgt de speler de bal voor een inworp. Wordt de bal tijdens het dribbelen of 
passen reglementair correct onderschept dan is dit wel toegestaan. 

 

Agenda: 

       
 Datum: Activiteit: Van: Tot: Locatie:  
            
 16-aug Eerste training 16.45 21.45 Korverhal  
 21-aug Open dag The Lions 10.00 16.00 Korverhal  
 23-aug Tweede training 16.45 21.45 Korverhal  
 4-sep Voorrondes beker H1 12.15 21.00 s Gravenzande  
 9-sep Algemene Leden Vergadering 19.30 21.30 Korverhal  
 11-sep Jeugd Dag 12.00 17.00 Korverhal  
 18-sep Eerste wedstrijden 15.00 22.00 Korverhal  
           
            
           
            
            

             

            
       

Links: 

Op deze link vind je informatie over de jeugd dag 

van 11 september.  

Via de site en social media zullen we jullie binnenkort uitgebreid 
uitleg geven over de inhoud van de dag. 

 

 

https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/186497/basketball 

 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3686&ref=banner&cn=nl&ln=nl 


