
RONDE TIJD

1 10.30 Franciscus 1 Hoeksteen 2 Pleiaden 1 Beekvliet 2 Bosbeek 1 Klipper Parnassia 2 Rozenbeek

2 10.40 Bosbeek 2 Zefier Franciscus 2 VL. Hollander Jan Campert Pleiaden 2 Westbroek Beekvliet 1

3 10.50

4 11.00 Toermalijn Franciscus 1 Parnassia 1 Pleiaden 1 Hoeksteen 1 Bosbeek 1 Pleiaden 3 Parnassia 2

5 11.10 Hoeksteen 2 Bosbeek 2 Beekvliet 2 Franciscus 2 Klipper Jan Campert Rozenbeek Westbroek

6 11.20

7 11.30 Zefier Toermalijn VL. Hollander Parnassia 1 Pleiaden 2 Hoeksteen 1 Beekvliet 1 Pleiaden 3

8 11.40 Franciscus 1 Bosbeek 2 Pleiaden 1 Franciscus 2 Bosbeek 1 Jan Campert Parnassia 2 Westbroek

9 11.50

10 12.00 Hoeksteen 2 Toermalijn Beekvliet 2 Parnassia 1 Klipper Hoeksteen 1 Rozenbeek Pleiaden 3

11 12.10 Zefier Franciscus 1 VL. Hollander Pleiaden 1 Pleiaden 2 Bosbeek 1 Beekvliet 1 Parnassia 2

12 12.20

13 12.30 Bosbeek 2 Toermalijn Franciscus 2 Parnassia 1 Jan Campert Hoeksteen 1 Westbroek Pleiaden 3

14 12.40 Hoeksteen 2 Zefier Beekvliet 2 VL. Hollander Klipper Pleiaden 2 Rozenbeek Beekvliet 1

15 12.50

16 13.05 1e poule A 2e poule B 1e poule C 2e poule D 2e poule A 1e poule B 2e poule C 1e poule D

17 13.15

18 13.25 1e poule A 1e poule C 2e poule B 2e poule D 2e poule A 2e poule C 1e poule B 1e poule D

19 13.40 1e poule A 2e poule D 2e poule B 1e poule C 2e poule A 1e poule D 1e poule B 2e poule C

Zaterdag 18.10 1e poule F 2e poule G 2e poule F 1e poule G

18-mrt 18.25

18.40 1e en 2e plaats tussen de winnaars van de eerste wedstrijd

18.50 Prijsuitreiking

Pleiaden 3

Wedstrijdschema zondag 5 maart

VELD A VELD B VELD C VELD D

Bosbeek 2

Zefier

Rozenbeek

Parnassia 2

Beekvliet 1

WestbroekFranciscus 2

3e en 4e plaats tussen de verliezers van de eerste wedstrijd

veld 1 veld 2

Parnassia 1

Klipper

Bosbeek 1

Pleiaden 2

Jan Campert

Hoeksteen 1

Franciscus 1

Toermalijn

finale vrije worpen: de drie beste scholen tegen elkaar

Hoeksteen 2 Beekvliet 2

Pleiaden 1

VL. Hollander



POULE-INDELING 2023 Het 39ste schoolbasketbaltoernooi van de gemeente Velsen i.s.m. VBC Akrides

Zondag 5 maart Sporthal IJmuiden-Oost Tiberiusplein 6 (naast het politiebureau)

Poule A Poule B Poule C Poule D Poule E Poule F

Franciscus 1 Pleiaden 1 Bosbeek 1 Parnassia 2 1e poule A 2e poule A

Hoeksteen 2 Beekvliet 2 Klipper Rozenbeek 2e poule B 1e poule B

Bosbeek 2 Franciscus 2 Jan Campert Westbroek 1e poule C 2e poule C

Zefier Vl. Hollander Pleiaden 2 Beekvliet 1 2e poule D 1e poule D

Toermalijn Parnassia 1 Hoeksteen 1 Pleiaden 3

Het 3 tegen 3 toernooi met 20 teams

De teams spelen in 4 poules van 5 teams.

De nummer 1 en 2 uit elke poule gaan door naar de rondes 16, 18, 19

In deze rondes wordt in een nieuwe poule van 4 gespeeld. (poule E en F)

De nummer 1 en 2 uit deze winnaarspoules gaan door naar de halve finales op zaterdag 18 maart. 

Tussen ronde 18 en 19 is er 5 minuten pauze om even op adem te komen

Een ronde duurt 10 minuten: De wedstrijden zijn 8 minuten. Er is 2 minuten wisseltijd in een ronde.

Ook dit jaar: De vrijeworpwedstrijd!

Elk team doet mee aan de vrije worpwedstrijd.

Elk team staat één keer ingedeeld om 8 minuten lang vrije worpen te nemen. (in het schema gearceerd)

De drie teams die dat het beste doen (de meeste scores hebben), spelen in ronde 18 de finale. Het team dat dan de meeste vrije worpen raakt is de winnaar. 

Bij gelijkspel wordt er een beslissing genomen door om en om vrije worpen te nemen. 

De prijsuitreiking van de vrije worpwedstrijd is direct na de finale van de vrije wropwedstrijd.

Voorrondes Winnaarspoules



 

 

 BASKETBALREGLEMENT 

 
In principe wordt er gespeeld volgens de regels van de N.B.B. met de volgende wijzigingen en 
aanvullingen: 
 

• De wedstrijdduur is 8 minuten doorlopende tijd.  

• De speeltijd wordt centraal geregeld. 

• Er zijn geen time-outs mogelijk. 

• Gelijkspel is mogelijk. Bij gelijk eindigen in een poule beslist het onderling resultaat en daarna 
eventueel het doelsaldo, daarna het aantal gescoorde punten. 

• Bij gelijke stand in de halve finale volgen 5 vrije worpen om en om. Nog geen beslissing: dan 
om en om 1 vrije worp tot de beslissing valt. Deze regel geldt ook voor de wedstrijden om de 
3e en 4e plaats. 

• Bij gelijke stand in de finale wordt er 3 minuten verlengd. Volgt geen beslissing dan 5 vrije 
worpen om en om. Nog geen beslissing dan om en om 1 vrije worp tot de beslissing valt. 

• In de finales wordt de tijd stilgezet bij time-outs. 

• In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooicommissie. 

• Als een team niet komt opdagen verliest dat team de wedstrijd met 5-0.  
 
Regels tijdens het spel:  

• Het team dat de steen, papier, schaar wint mag starten met de bal. 

• Het spel begint altijd met een check bij de pylon op de kop van de bucket. Hierbij staan 
spelers op een meter afstand tegenover elkaar op de top van de 3punts lijn. De verdedigende 
speler begint op de lijn en de aanvallende speler staat een meter achter de lijn. 

o Verdedigende speler krijgt de bal, geeft hem terug en dan begint het spel 
o Afgeven is rustig, zo niet opnieuw (anders waarschuwing) 
o Aanvallend spel begint zodra de bal is afgegeven 

• Scores zijn 1 (binnen 3puntslijn) en 2 punten (buiten 3puntslijn) 

• Bij wisseling van balbezit door een steal, rebound of score krijgt de verdediging een vrije loop 
naar de pylon (bal oppakken en wandelen/ rennen). De bal mag niet afgepakt worden. Na 
het aantikken van de pylon met de bal mag er weer onderschept worden in een dribbel of 
pass.  

• Bij een sprongbal krijgt de verdediging de bal in een check. 

• Bij fluiten door de scheidsrechter krijgt een team balbezit en een check. 

• Bij fluiten van een fout op een scoringspoging zijn er geen vrije worpen, maar is het een 
directe score. De scheidsrechter bepaalt dit.  

• Bij het maken van een grove fout of bij het maken van meerdere fouten kan een 
scheidsrechter beslissen een speler voor 2 minuten uit het veld te zetten.  

• Uit de handen trekken mag niet. De bal onderscheppen bij een pass, een dribbel of een losse 

bal mag wel.  

REGELS VOOR DE VRIJEWORPWEDSTRIJD 

• Er wordt vanaf de getapete lijn gestart met het schot. Er mag overheen gesprongen 

worden. 

• Elke score is 1 punt.  

• Er wordt met 1 bal geschoten.  

• Er mag door een kind van het team worden afgevangen.  

 

 



ORDEREGLEMENT 

 
Tijdens dit basketbaltoernooi zijn we te gast in de sporthal IJmuiden –Oost. 
Het is een goede zaak om ons als “goede” gasten te gedragen. 

• Ieder team dient een leider te hebben die erop toeziet dat: 

• het team klaar staan (2 minuten voor aanvang wedstrijd) 

• het team achter de touwen blijft tijdens de wedstrijden totdat het eindsignaal klinkt! 

• afval in de daarvoor bestaande bakken komt. 

• Spelers geen sieraden dragen. 

• De kleedkamers netjes blijven. 

• Ieder team dient in principe een scorer leveren (als er geen scorer aanwezig is) 

• Coaches doen er goed aan om de stand op de formulieren tijdens de wedstrijd te controleren 
en te ondertekenen.  

• De speelvelden mogen niet betreden worden met straatschoeisel (dus basketbalschoenen in 
de tas meenemen) of schoenen met zwarte zolen, die afgeven. 

• Alle mensen, die niets met de lopende wedstrijden te maken hebben worden verzocht om op 
de tribune plaats te nemen. 

• De ploegen dienen uniform gekleed te zijn  

• Eigen ballen meenemen is niet verstandig i.v.m. stelen en kwijtraken!  

• Geen kostbare spullen in de kleedkamer achter laten 

• De velden zijn te herkennen aan een naambordje onder/ op de basket.  

 


