
 
 
 
Aan:  De directeuren van de basisscholen  

in de gemeente Den Helder, Anna Paulowna, ’t Zand, 
Schagen, Callantsoog, Den Oever en Hippolytushoef 

  
Den Helder, oktober 2017 
 
 

Onderwerp : 17
de

          School Basketballtoernooi 
 

Geachte dames en heren, 
 
Namens de basketballverenigingen Dozy Dames BV Den Helder, Den Helder 
Noordkop en JBC/Noorderhaven, nodig ik u uit om deel te nemen aan het  
17

de Noordstad School Basketballtoernooi.  
Het toernooi vindt plaats in Den Helder, Sporthal Sportlaan, en wel op  
Donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 december 2017. 
 
Het is mogelijk om in te schrijven voor 3 categorieën, te weten: 
   jongste mix, kinderen geboren in 2008, 2009 en 2010. 
   oudste jongens, jongens geboren 2005, 2006 en 2007. 
   oudste mix, kinderen geboren in 2005, 2006 en 2007. 
  
Een school hoeft niet voor elke categorie een team in te schrijven en mag gerust 
meerdere teams voor één bepaalde categorie inschrijven. Jongere kinderen mogen in 
een oudere categorie spelen. Leerlingen van uw school die geboren zijn voor 2005 
mogen ook deelnemen. Deze leerlingen moeten echter wel vooraf bij de organisatie 
worden gemeld op het inschrijfformulier. 
 
Een team moet uit minimaal acht spelers bestaan. Een team met zeven spelers/ 
speelsters moet 1 periode met 4 spelers/ speelsters spelen. 
Een mixteam bij de oudste mix bestaat uit jongens met minimaal één meisje of uit 
meisjes met minimaal één jongen of alleen uit meisjes. In de jongste mix kunnen teams 
met jongens en meisjes worden ingeschreven maar ook teams met alleen meisjes of 
alleen jongens. 
 
Het School Basketballtoernooi wordt ook dit jaar weer gesponsord door  
NOORDSTAD VERZEKERINGEN.  
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 per team en moet voor 15 november worden 
overgemaakt op NL84RABO0303111224 t.n.v. Dozy Basketballvereniging Den Helder, 
o.v.v. de naam van de school. 
 
Bij vragen kunt u contact opnemen met: 
Theo Jacobs 
Tel: 0623251171 
E-mail : theojacobs@quicknet.nl 
 
Wij ontvangen het inschrijfformulier en het inschrijfgeld graag voor  
15 november.  
 
Hoogachtend, 
 
Namens de organisatie en toernooicommissie,  
Tim Toornstra, voorzitter Dozy Dames BV Den Helder 
 

BV Den Helder 
 

Landskampioen 

1984 - 1985 
1987 - 1988 
1988 - 1989 
1989 - 1990 
1990 - 1991 
1995 - 1996 
1997 - 1998 
1998 - 1999 
1999 - 2000 
2003 - 2004 
2004 - 2005 
2005 - 2006 
2007 - 2008 
2008 - 2009 

 Bekerkampioen 

1991-1992 
1992-1993 
1995-1996 
1997-1998 
1998-1999 
2006-2007 
Winnaar  

Final Four 
1994-1995 
1995-1996 
1997-1998 
1998-1999 
2000-2001 
2003-2004 
2007-2008 

Hoofdsponsor 
Schoolbasketball:  

 

 

 

mailto:theojacobs@quicknet.nl


TOERNOOIREGLEMENT SCHOOLBASKETBALLTOERNOOI  

1. INSCHRIJVINGEN: 

1.1 Het inschrijfformulier moet uiterlijk 15 november door de organisatie 
ontvangen zijn; 

1.2 Te oude spelers moeten vooraf aan de organisatie worden gemeld, bij 
 overtreding van de leeftijdregel (mits vooraf getoetst en gemeld) speelt het 
 team buiten mededinging mee. Alle andere uitslagen van dat team worden 
  gewijzigd in 10-0 verlies. 
1.3 Een team moet uit minimaal acht spelers bestaan; 
1.4 Er mag een onbeperkt aantal spelers worden opgegeven; 
1.5 Van een oudste mixteam moeten jongens met minimaal één meisje of meisjes 

met minimaal één jongen deel uitmaken; 
1.6 De begeleider geeft de toernooileiding ruim voor aanvang van de eerste 

wedstrijd een lijst met de namen, de geboortedata en de shirtnummers van de 
spelers van zijn/ haar team; zie het format teamopgave. 

1.7 Een speler mag maar voor één team uitkomen; 
 
2. WEDSTRIJDEN: 
2.1 Na ontvangst van alle inschrijvingen wordt de exacte wedstrijdduur van de dag 

en de toernooivorm bepaald; 
2.2 De poulewedstrijden bestaan uit drie perioden, de finalewedstrijden bestaan uit 

vier perioden; 
2.3 Naast de normale spelregels gelden de volgende bijzondere bepalingen: 
  - er zijn geen time-outs toegestaan. 
  - bij de vierde persoonlijke fout is de betreffende speler automatisch uitgesloten 

van deelname aan de rest van de wedstrijd. 
  - een fout op een doelende speler wordt bestraft met een vrije lay-up. 
  - een team valt de hele wedstrijd op dezelfde basket aan; alleen in de finale 

wordt na 2 speelperiodes van speelhelft gewisseld. 
- een speler mag maximaal twee perioden per poulewedstrijd, en twee van de 

drie eerste perioden van een finalewedstrijd, in het veld staan. Een invalbeurt 
wordt ook meegeteld.  

- een speler moet minimaal één volledige periode per poulewedstrijd, en één 
van de eerste drie perioden van een finalewedstrijd, in het veld hebben 
gestaan.  

- tijdens de eerste twee perioden van een poulewedstrijd en de eerste drie 
perioden van een finalewedstrijd, mag uitsluitend worden gewisseld in geval 
van een blessure of een uitsluiting. In de derde periode van een poulewedstrijd 
en in de vierde periode van een finalewedstrijd mag worden gewisseld. De 
invalbeurt telt voor de invaller altijd mee voor de berekening van het maximaal 
te spelen aantal perioden. Bij overtreding, geconstateerd door de 
toernooicommissie, of protest, wordt een 10-0 nederlaag gegeven aan het 
team wat in overtreding was. 

2.4 Bij een gelijke stand in de eindrangschikking van een poule, indien van belang 
voor het verdere verloop van het toernooi, of bij een gelijkspel in een 
plaatsingswedstrijd, wordt in een onderlinge serie vrije lay-ups bepaald welk 
team als hoogst geëindigde, dan wel als winnaar wordt beschouwd. 

2.5 Uitspraken van de toernooicommissie op een protest zijn bindend; een protest 
hiertegen is niet mogelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


