
 
 

Katwijk, 7 mei 2020 
 
 
Onderwerp: Opstart landelijke pilot 3 x 3 competitie seizoen 2020-2021 
 
 
Beste Grasshopper,  
 
De NBB heeft na een succesvolle pilot afgelopen seizoen in de afdeling Noord besloten om in het 
seizoen 2020-2021 een opstart te maken met de landelijke 3x3 competitie. Ook het 2e jaar ziet de 
basketball bond nog als een pilot, omdat o.a. nog niet alle reglementering geborgd is.  
 
Inschrijving en 3x3 lidmaatschap 
De nieuwe 3x3 competitie is een mooie aanvulling op de 5-5 competitie voor wedstrijd spelende 
leden. Ben je een competitie spelend 5-5 lid, dan worden er geen kosten in rekening gebracht voor je 
3x3 lidmaatschap van de NBB.  
Er is ook een mogelijkheid om je met spelers/speelsters van andere verenigingen op te geven. Is je 
3x3 teamgenoot lid van een andere verenging en betalen zij daar een hoger bedrag voor hun 5-5 
lidmaatschap, dan zijn zij voor het 3x3 lidmaatschap geen extra kosten (8,55 euro) verschuldigd.   
 
Speeldagen en 5-5 verplichtingen 
De 6-7 speeldagen (dagdeel) : zaterdag 17 oktober, vrijdag 27 en/of zondag 29 november 2020, 
zaterdag 2 januari, zaterdag 20 februari, zaterdag 3 en 24 april 2021. De data van de 3x3 competitie 
overlappen niet met de speeldagen van de 5-5 competitiekalender. Zijn er op genoemde speeldagen 
toch 5-5 verplichtingen, dan gaan die voor. Spelers en speelsters die een contract hebben, kunnen 
zich niet inschrijven voor de 3x3 competitie.  
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen komen er eventueel nog extra speeldagen bij (extra datum 
in mei en/of in het finale weekend van de 3x3 NL Tour).  
 
De volgende 3x3 competities worden georganiseerd: 
Mannen U13; 
Vrouwen U13; 
Mannen U15; 
Vrouwen U15; 
Mannen U18; 
Vrouwen U18; 
Mannen U23; 
Vrouwen U23; 
Mannen  23+; 
Vrouwen 23+. 
 
 
 
 
 



 
 
Teamkosten 
De inschrijfkosten voor de 3x3 competitie bedragen 50 euro per team en woorden hoofdelijk 
omgeslagen. Ook de vervoerskosten zijn voor rekening van het team.  
 
Aanmelden 
Mocht je interesse hebben, meld je dan individueel of als team (minimaal 4 en maximaal 6 
spelers/speelsters) aan vóór 28 mei bij Huug Aandewiel emailadres: haandewiel@pvandambv.nl 
 
De technische commissies zorgen in overleg met het wedstrijdsecretariaat voor inschrijving bij de 
NBB. De uiterste datum voor inschrijving is 1 juni.  
 
Speeldag in Cleijnduin 
Zijn er genoeg teams vanuit onze vereniging, dan overwegen we om ook een van de speeldagen naar 
Katwijk te halen. 
 
Aanvullende informatie en vragen 
Na aanmelding volgt aanvullende informatie vanuit het wedstrijdsecretariaat en/of technische 
commissies. 
Heb je nog vragen, dan kan je die stellen aan de contactpersoon voor deze competitie Huug 
Aandewiel: Telefoon 0651624373 en emailadres: haandewiel@pvandambv.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur, 
 
 
Technische commissie mannen en vrouwen 
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