Donderdag 28 december 2017
Sportpark Duinwetering
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Op donderdag 28 december a.s. wordt het basketbalevenement voor de Noordwijkse basisscholen
gehouden. Het laatste sporttoernooi van 2017. We spelen weer in de oranje sporthal aan de Duinwetering
bij VV Noordwijk
Ook dit jaar staat de Noordwijkse Basketbalvereniging MSV weer garant voor een leuke dag vol
basketbalplezier. MSV Basketbal hoopt, in samenwerking met de afdeling sportzaken en de
vakleerkrachten gymnastiek van de gemeente Noordwijk, dat er sportief en met veel plezier gespeeld
wordt. De kinderen van groep 3 en 4 hebben een leuk basketbalcircuit van 9.30 – 11.00 uur. De
kleedkamers zijn vanaf 9.15 uur open en vanaf 9.20 uur mogen de kinderen de zaal in.
De kinderen van groepen 5 en 6 spelen een 3-3 basketbaltoernooi, mono-basketbal, waarbij met één
basket wordt gespeeld op een half veld. De teams spelen in een poule van 3 teams. Daarna worden er op
grond van de resultaten drie nieuwe poules gemaakt. In de pauze wordt gespeeld om de “beste vrije worp
speler van jouw poule” middels een “Shoot- out”. Alle wedstrijden voor groep 5 en 6 beginnen om 11.00
uur en eindigen om 13.00 uur. De kleedkamers gaan open om 10.45 uur.
De shoot- out is een spel waarbij een schot wordt genomen vanaf de aangegeven lijn. De eerste twee
spelers uit de rij krijgen een bal. Nadat nummer 1 geschoten heeft, mag nummer 2 beginnen. Zodra
nummer 2 eerder raak schiet, is nummer 1 af en geven beiden de ballen door aan de volgende in de rij.
Als nummer 1 eerder raak schiet, dan geeft hij de bal door en sluit aan achter in de rij. Nummer 2 gaat
door totdat hij scoort of afgeschoten wordt door nummer 3. Is je schotpoging mis dan vang je de bal zo
snel mogelijk af en probeer je alsnog te scoren.

SPELREGELS
1.

Er wordt gespeeld volgens de N.B.B.-miniregels, met de volgende uitzonderingen:
 de wedstrijdduur is 12 minuten
 er is na iedere wedstrijd een pauze van 3 minuten voor het wisselen van de teams.
 geen 3- en 5 seconden regel;
 geen 5 foutenregel;
 geen terugspeelregel;
 fouten worden niet bestraft met vrije worpen;
 drie punters tellen ook
 geen time-out;
 wisselen toegestaan na elk fluitsignaal;
 gelijk spelen is mogelijk;
 het is niet toegestaan de bal uit de handen van een tegenstander te slaan c.q. te pakken;
 bij gelijktijdig de bal pakken of bij twijfel, gebruiken we de sprongbal;
 het is niet toegestaan om de bal langer dan 5 seconden vast te houden (er moet dus binnen
die 5 seconden afgespeeld worden, gedribbeld worden of een doel poging gemaakt worden).

2.

De nummer 1, 2 en 3 uit iedere poule spelen kruiswedstrijden tegen de andere poules.
Bij een gelijke poule eindstand beslist het:
a. doelsaldo
b. het onderlinge resultaat
In de zaal zijn uitsluitend de spelende teams aanwezig. Teams mogen 2 minuten voor de
aanvang van hun wedstrijd de zaal betreden!! Alle overige spelers bevinden zich op de tribune of
in de kantine. De tijd start altijd volgens het schema, ook als de teams nog niet klaar staan.
De zaal mag niet betreden worden met buitenschoenen (ook niet door de coaches!)
In voorkomende gevallen beslist de toernooileiding, beslissingen van de toernooileiding zijn
bindend.

3.

4.
5.

Aanvullende regels voor 3 tegen 3, mono- basketbal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Als er een overtreding wordt gemaakt op iemand die kan scoren, krijgt dat team gelijk 1 punt
en balbezit aan de zijlijn. Beslissing van de scheidsrechter telt!
Het team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 5 spelers.
De partij die als eerst op het wedstrijdschema wordt genoemd, mag bij de middenlijn de bal uit
nemen.
Als de bal door de verdedigers wordt onderschept, mag de betreffende speler, zonder dat de
bal wordt afgepakt, naar de middenlijn lopen waar hij of zij de bal uit neemt. Het spel ligt stil.
Er wordt gespeeld met gemengde teams. Dit betekent dat jongens en meisjes in één team
spelen. De verhouding jongens-meisjes (aantal) in een team wordt vrij gelaten.
Mocht het de docent niet lukken minimaal 1 jongen of minimaal 1 meisje per team in te delen,
dan is een team dat louter uit jongens of meisjes bestaat toegestaan.
Er wordt verplicht gewisseld. Dit betekent dat elke speler gewisseld dient te worden in elke
wedstrijd en ook elke speler nagenoeg evenveel wisseltijd heeft.

INDELING EN WEDSTRIJDPROGRAMMA Groep 5 en 6
POULE A / Veld 1
1. Montessori/Klaverweide
2. Zeehonk
3. Witte School 1

Tijd

Veld 1

Uitslagen

11.00-11.12 Montessori/Klaverweide - Zeehonk
11.15-11.27 Zeehonk – Witte School1
11.30-11.42 Witte School1 – Montessori/Klaverweide
11.45-12.00 Shoot out
12.00-12.12 A1-B1
12.15-12.27 B1-C1
12.30-12.42 C1-A1
13.00

prijsuitreiking

POULE B / Veld 2
1. Schapendel/Hoffenne
2. Witte School 2
3. Bronckhorst 1
Tijd

Veld 1

11.00-11.12
11.15-11.27
11.30-11.42

Schapendel/Hoffenne- Witte School 2
Witte School 2 – Bronckhorst 1
Bronckhorst 1 – Schapendel/Hoffenne

11.45-12.00

Shoot out

12.00-12.12
12.15-12.27
12.30-12.42

A2-B2
B2-C2
C2-A2

13.00

prijsuitreiking

Uitslagen

POULE C / Veld 3
1. Witte School 3
2. Bronckhorst 2
3. Wakersduin

Tijd

Veld 1

11.00-11.12
11.15-11.27
11.30-11.42

Witte School 3 – Bronckhorst 2
Bronckhorst 2 - Wakersduin
Wakersduin – Witte School 3

11.45-12.00

Shoot out

12.00-12.12
12.15-12.27
12.30-12.42

A3-B3
B3-C3
C3-A3

13.00

prijsuitreiking

Uitslagen

