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Contactgegevens basketbalvereniging The Jump

Basketbalvereniging The Jump

www.bvthejump.com
e-mail: info@bvthejump.com
facebook: https://www.facebook.com/bvthejump

Voorzitter

Iwan Schuurman
e-mail: voorzitter@bvthejump.com

Secretaris / Ledenadministratie

Anja Brama
Kerkstraat 42C
2211 RK Noordwijkerhout
e-mail: secretaris@bvthejump.com
tel. 0252 - 375066

Penningmeester

Ralph Uittenbogaard
e-mail: penningmeester@bvthejump.com

Toernooien

Ronald van Elk
Ruud Mourits
tel. 06 - 53808266

Sporthal

De Schelft
Maandagsewetering 202
2211 WV Noordwijkerhout
tel. 0252 - 3762451

Albert Heijn
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VOORWOORD
Dit jaar vindt al weer voor de 43e keer het traditionele basketbal kersttoernooi voor basisscholen uit
Noordwijkerhout en De Zilk plaats in sporthal de Schelft. Wij heten jullie van harte welkom en
natuurlijk ook alle ouders, broers, zussen, opa’s, oma’s en andere familieleden en kennissen die
vandaag komen aanmoedigen.
Dit jaar voor het eerst een drie tegen drie toernooi op één basket. Dit is een spelvariant die snel in
populariteit groeit en waar Nederland tot de top van de wereld hoort. Wij zijn benieuwd hoe de
kinderen deze spelvariant gaan ervaren.
Bijna 150 kinderen hebben zich ingeschreven. We hopen dat er spannende maar vooral ook
sportieve wedstrijden gespeeld zullen worden. Bij de poule indeling is zo veel mogelijk rekening
gehouden met de sterkte van de teams.
Behalve wedstrijden worden er door alle deelnemers en deelneemsters ook nog vrije worpen
genomen. Degene die scoort gaat door naar de volgende ronde en dit gaat net zo lang door tot er
één winnaar of winnares per poule overblijft. Voor de winnaar is er een mooie verrassing.
Na afloop van de finalewedstrijden vindt de prijsuitreiking plaats in de centrale hal van de Schelft.
Voor iedere deelnemer is er een herinnering en iets te drinken, aangeboden door Albert Heijn.
De spel- en toernooiregels zijn op pagina 4 en 5 van dit programmaboekje uitgelegd.
De scheidsrechters zullen hun best doen om alles sportief te laten verlopen en zullen ook fluiten
voor onsportief of ruw spel.
De groepen 3 en 4 starten ’s morgens en spelen met kleine basketballen, de zogenaamde ‘peanutball’. Aan het eind van de ochtend is het de beurt aan de kinderen van groep 5 tot en met 8. Zij
spelen met een iets grotere bal, de ‘mini-ball’.
Vindt je nu basketbal leuk en ben je enthousiast geworden? Kom dan gerust een keer kijken of
meetrainen op maandag- of woensdagmiddag van 18.00 tot 19.00 uur bij onze vereniging in de
Schelft. Na afloop van het toernooi krijgt iedereen een trainingsbon mee naar huis waarmee je vijf
keer gratis kunt meetrainen.
Meer informatie is ook te vinden op onze interactieve website www.bvthejump.com of op facebook
https://www.facebook.com/bvthejump. Wie weet tot op één van de trainingen of het kersttoernooi!
Een toernooi als dit kan niet zonder vrijwilligers georganiseerd worden. De scheidsrechters en de
toernooicommissie zetten zich in om alles zo sportief en vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Ook
de coaches van de teams zijn heel belangrijk om de kinderen te begeleiden. Hiernaast is veel werk
verricht door de vakleerkrachten van de basisscholen om de inschrijvingen te regelen. Deze mensen
worden langs deze weg alvast hartelijk bedankt. Want zonder hun inzet is dit toernooi niet mogelijk.
Wij hopen dat het een heel leuke, gezellige en sportieve dag zal worden.
Rest nog om iedereen heel veel plezier en succes toe te wensen en alvast een goede jaarwisseling
en een sportief en gezond 2020!
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SPELREGELS 3 x 3
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

De wedstrijd begint met balbezit buiten de driepuntslijn voor het team dat als eerste op het
wedstrijdprogramma staat vermeld.
Bij een score in de basket krijgt het aanvallende team één punt.
Indien een speler of speelster scoort van buiten de bucketlijn telt de score voor twee punten. De
scorende speler of speelster mag hierbij niet de bucketlijn raken op het moment van loslaten
van de bal.
Na een score wordt de bal door het niet-scorende team uitgenomen aan één van de zijlijnen ter
hoogte van de kop van de driepuntslijn. Dit zal worden aangegeven door een pylon of ander
duidelijk herkenbaar symbool.
Een aanval gaat door zolang het aanvallende team balbezit houdt. Als het verdedigende team
de bal veroverd, moet deze de bal eerst tot buiten de driepuntslijn brengen. Dit kan hij of zij
doen door te dribbelen of te gooien naar een medespeler of -speelster die buiten de
driepuntslijn staat.
Indien de bal bij de poging tot het buiten de driepuntslijn brengen weer wordt onderschept door
het andere team, moet dit (oorspronkelijk aanvallende) team eveneens de bal eerst tot buiten
de driepuntslijn brengen.
In geval de bal wordt uitgetikt of gegooid door één van beide teams neemt het andere team de
bal uit aan één van de zijlijnen ter hoogte van de kop van de driepuntslijn.
Bij het uitnemen vanaf een zijlijn mag de speler die de bal uitneemt ook zelf het speelveld in
dribbelen met de bal. Hij mag, maar hoeft niet te passen naar een medespeler of -speelster.
Wanneer een speler of speelster de bal met beide handen vast heeft mag deze niet uit de
handen genomen worden. Tijdens dribbelen en passen mag de bal wel worden gepakt, maar bij
het afpakken mogen de spelers elkaar niet aanraken.
Bewust de bal langdurig rondspelen of vasthouden in de handen zonder de bedoeling om tot
een doelpoging te komen is tegen de geest van het spel en wordt bestraft met balbezit voor de
tegenpartij. Dit ter beoordeling van de scheidsrechter.
Er mag niet worden gelopen met de bal. Bedoeling is dat er gedribbeld wordt.
De scheidsrechters zullen rekening houden met de geoefendheid en ervaring van de spelers.
Bij een ruwe overtreding (duwen, beetpakken enz.) wordt een persoonlijke fout gegeven. Het
andere team krijgt er direct één punt bij en mag de bal daarna uitnemen aan de zijlijn ter hoogte
van de kop van de driepuntslijn. De scheidsrechters zullen hier streng op toezien!
Bucket (rode lijn
inclusief de halve cirkel)

Driepuntslijn

Kop van de
driepuntslijn
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TOERNOOIREGELS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

De wedstrijden worden gespeeld door twee teams van 3 veldspelers of speelsters op 1 basket
die op 2.60 meter hoogte hangt.
Een team mag uit meer dan 3 spelers of speelsters bestaan (reserves).
Tijdens de wedstrijd mogen doorlopend spelers gewisseld worden aan de zijlijn.
Jongens en meisjes mogen in één team samenspelen.
Iedereen mag slechts in één team meespelen.
Als een team niet genoeg spelers heeft overleg dan altijd met de toernooileiding. Een
onrechtmatige speler betekent verlies van de wedstrijd(en).
De scheidsrechters en tafelaars doen allemaal hun uiterste best. Als iemand het onverhoopt
niet eens bent met een beslissing, kan de begeleider of coach dit melden bij de toernooileiding.
De wedstrijden duren 10 minuten voor alle groepen.
Wegens het grote aantal deelnemende teams wordt er na een wedstrijd meteen gewisseld en
met de volgende wedstrijd begonnen. De tijd wordt niet stilgezet. Dus zorg dat je op tijd
klaarstaat.
Alle wedstrijden in een poule worden gespeeld op hetzelfde veld. De veldletters hangen op de
muur aan de lange zijde van de sporthal.
Bij basketbalwedstrijden is lichamelijk contact niet toegestaan.
Groep 3 en 4: Speelt 3x3 op een half veld (één basket) en een kleinere basketbal (‘peanutball’).
Groep 5 t/m 8: Speelt 3x3 op een half veld (één basket) en een normale basketbal (‘miniball’).
Bij winst krijgt een team 2 wedstrijdpunten, bij gelijkspel 1 punt en bij verlies 0 punten.
Bij gelijke stand in de poule telt het onderlinge resultaat.
Als het onderlinge resultaat een gelijkspel is, dan wordt er gekeken naar het puntensaldo en
vervolgens aantal punten dat is gescoord door de teams in de poule-wedstrijden.
In alle anderen gevallen beslist de toernooileiding.

Sportiviteit en promotie van de basketbal sport is ons uitgangspunt. Het gaat om leuk en gezellig
bezig zijn met basketballen.

ZEER GEWENST: BEGELEIDERS / COACHES
Bij de indeling van het toernooi wordt, voor zover mogelijk, gekeken naar leeftijd en
ervaring. Wij achten het zeer gewenst dat een team zich laat begeleiden door een volwassen coach
of begeleider. Het wisselen en het toezicht voor en na de wedstrijden zal dan prettiger verlopen. Als
u merkt dat er een onrechtmatige speler in het veld staat, geef dit dan direct door aan de toerleiding.
Het is voor de toernooileiding onmogelijk om dit achteraf nog te controleren en actie te ondernemen.

AANSPRAKELIJKHEID
De toernooileiding is niet verantwoordelijk voor eventueel verloren, zoekgeraakte of gestolen
goederen. Tevens is de toernooileiding niet verantwoordelijk voor persoonlijke schade en/of
lichamelijk letsel. Tijdens de wedstrijden zal er EHBO aanwezig zijn.
The Jump is als vereniging verantwoordelijk voor beschadigingen aan sportvelden in
de sporthal en kleedkamers. Daarom mag er niet aan de borden, ringen of palen worden gehangen.
Verblijf in de kleedkamers moet beperkt blijven tot het omkleden en/of opfrissen. Bij schade zullen
daders op hun daden worden aangesproken en zullen zij de schade moeten vergoeden.
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DEELNEMENDE TEAMS

Prinsenhofschool
De eenhoorntjes
Regenboog Vlinder Eenhoorn
Kittens

De Pantertjes
De Tijgers
Ajax
Stuiters
Cyborgs
Rainbow
Basketbalpuppies
3 Basketbalstars
Frietvreters
Big Shots
Toastie’s
Fireballs
Kerstmannetjes

(naam team - poule)

poule
3m
3m

Victorschool
Boston Celtics
Chicago Bulls

poule
3j
4 m/j

3m
3j
3j
4 m/j
4 m/j
4m
4m
4m
5 m/j
5j
6 m/j
6 m/j
7/8 m/j

Cleveland Cavaliers
Denver Nuggets
Golden State Warriors
Houston Rockets
LA Clippers
LA Lakers
Miami Heat
Phoenix Suns

5 m/j
5j
5j
5/6 m/j
5/6 m/j
7 m/j
7 m/j
7 m/j

Regenboogschool
De Rainbow Boys
Rainbouw Super Hero’s
Rainbouw Dunckers
De Springers
De Knallers
Flitsende Basketballers
De Apen
Bamiballen
Ga Ik Niet Zeggen

poule
3j
5 m/j
5j
5/6 m/j
6 m/j
6 m/j
7 m/j
7/8 m/j
7/8 m/j
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POULEOVERZICHT
Aanvang 10.00 uur

Aanvang 10.00 uur

poule 1A
Gr 3 meisjes

Poule 1B
Gr 3 jongens
De Tijgers (Pr)
Ajax (Pr)

De eenhoorntjes (Pr)
Regenboog Vlinder Eenhoorn
Kittens (Pr)

De Pantertjes (Pr)

Boston Celtics (Vi)
De Rainbow Boys (Rg)

Na afloop vrije worpen en
prijsuitreiking

Na afloop vrije worpen en
prijsuitreiking

Aanvang 10.00 uur

Aanvang 10.00 uur

poule 1C
Gr 4 meisjes/jongens
Stuiters (Pr)
Cyborgs (Pr)
Chicago Bulls (Vi)

poule 1D
Gr 4 meisjes
Rainbow (Pr)
Basketbalpuppies (Pr)
3 Basketbalstars (Pr)

Na afloop vrije worpen en
prijsuitreiking

Na afloop vrije worpen en
prijsuitreiking

Aanvang 11.30 uur

Aanvang 11.30 uur

Aanvang 11.30 uur

poule 2A
Gr 5 meisjes/jongens
Frietvreters (Pr)
Cleveland Cavaliers (Vi)
Rainbow Super Heros (Rg)

poule 2B
Groep 5 jongens
Big Shots (Pr)
Denver Nuggets (Vi)
Golden State Warriors (Vi)
Rainbow Dunckers (Rg)

poule 2C
Gr 5/6 meisjes/jongens
Houston Rockets (Vi)
LA Clippers (Vi)
De Springers (Rg)

Na afloop vrije worpen en
prijsuitreiking

Na afloop vrije worpen en
prijsuitreiking

Na afloop vrije worpen en
prijsuitreiking

Aanvang 13.00 uur

Aanvang 13.00 uur

Aanvang 13.00 uur

poule 3A
Gr 6 meisjes/jongens
Toastie’s (Pr)
Fireballs (Pr)
De Knallers (Rg)
Flitsende Basketballers (Rg)

poule 3B
Gr 7 meisje/jongens
LA Lakers (Vi)
Miami Heat (Vi)
De Apen (Rg)
Phoenix Suns (Vi)

poule 3C
Gr 7/8 meisjes/jongens
Kerstmannetjes (Pr)
Bamiballen (Rg)
Ga Ik Niet Zeggen (Rg)

Na afloop vrije worpen en
prijsuitreiking

Na afloop vrije worpen en
prijsuitreiking

Na afloop vrije worpen en
prijsuitreiking
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WEDSTRIJDSCHEMA
poule 1A - veld 1

totaal

Gr 3 m

10:00 De eenhoorntjes (Pr)

Regenboog Vlinder
Eenhoorn Kittens (Pr)
De eenhoorntjes (Pr)

-

De Pantertjes (Pr)

-

Regenboog Vlinder
Eenhoorn Kittens (Pr)
De eenhoorntjes (Pr)

-

10:50 Regenboog Vlinder
De Pantertjes (Pr)
Eenhoorn Kittens (Pr)
11:00 Vrije worpen!!
Na afloop prijsuitreiking in centrale hal De Schelft

-

10:00
10:10
10:20
10:30
10:40
10:50
11:00

De Tijgers (Pr)
Ajax (Pr)
Boston Celtics (Vi)
De Rainbow Boys (Rg)
Ajax (Pr)
Boston Celtics (Vi)
De Tijgers (Pr)
De Rainbow Boys (Rg)
De Rainbow Boys (Rg)
Ajax (Pr)
Boston Celtrics (Vi)
De Tijgers (Pr)
Vrije worpen!!
Na afloop prijsuitreiking in centrale hal De Schelft

-

10:00
10:10
10:20
10:30

Stuiters (Pr)
Chicago Bulls (Vi)
Cyborgs (Pr)
Stuiters (Pr)

-

De eenhoorntjes (Pr)

10:10 De Pantertjes (Pr)

Regenboog Vlinder
Eenhoorn Kittens (Pr)
De Pantertjes (Pr)

10:20 Regenboog Vlinder
Eenhoorn Kittens (Pr)
10:30 De eenhoorntjes (Pr)
10:40 De Pantertjes (Pr)

poule 1B - veld 2
De Tijgers (Pr)
Ajax (Pr)
Boston Celtics (Vi)
De Rainbow Boys (Rg)

Gr 3 j

poule 1C - veld 3
Stuiters (Pr)
Cyborgs (Pr)
Chicago Bulls (Vi)

Gr 4 m/j

poule 1D - veld 4
Rainbow (Pr)
Basketbalpuppies (Pr)
3 Basketbalstars (Pr)

Gr 4 m

poule 2A - veld 1
Gr 5 m/j
Frietvreters (Pr)
Cleveland Cavaliers (Vi)
Rainbow Super Hero's (Rg)

totaal

totaal

totaal

totaal

Cyborgs (Pr)
Stuiters (Pr)
Chicago Bulls (Vi)
Cyborgs (Pr)

-

-

10:40 Chicago Bulls (Vi)
Stuiters (Pr)
10:50 Cyborgs (Pr)
Chicago Bulls (Vi)
11:00 Vrije worpen!!
Na afloop prijsuitreiking in centrale hal De Schelft

-

10:00
10:10
10:20
10:30

Basketbalpuppies (Pr)
Rainbow (Pr)
3 Basketbalstars (Pr)
Basketbalpuppies (Pr)

-

10:40 3 Basketbalstars (Pr)
Rainbow (Pr)
10:50 Basketbalpuppies (Pr)
3 Basketbalstars (Pr)
11:00 Vrije worpen!!
Na afloop prijsuitreiking in centrale hal De Schelft

-

11:30 Frietvreters (Pr)
11:40 Rainbow Super Hero's (Rg)
11:50 Cleveland Cavaliers (Vi)
12:00 Frietvreters (Pr)

Cleveland Cavaliers (Vi)
Frietvreters (Pr)
Rainbow Super Hero's (Rg)
Cleveland Cavaliers (Vi)

-

12:10 Rainbow Super Hero's (Rg) Frietvreters (Pr)
12:20 Cleveland Cavaliers (Vi)
Rainbow Super Hero's (Rg)
12:30 Vrije worpen!!
Na afloop prijsuitreiking in centrale hal De Schelft

-

Rainbow (Pr)
3 Basketbalstars (Pr)
Basketbalpuppies (Pr)
Rainbow (Pr)
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poule 2B - veld 2
Big Shots (Pr)
Denver Nuggets (Vi)

Gr 5 j

totaal

Golden State Warriors (Vi)

Rainbow Dunckers (Rg)

poule 2C - veld 3
Houston Rockets (Vi)
LA Clippers (Vi)
De Springers (Rg)

Gr 5/6 m/j

totaal

11:30
11:40
11:50
12:00
12:10
12:20
12:30

Big Shots (Pr)
Denver Nuggets (Vi)
Golden State Warriors (Vi) Rainbow Dunckers (Rg)
Denver Nuggets (Vi)
Golden State Warriors (Vi)
Big Shots (Pr)
Rainbow Dunckers (Rg)
Rainbow Dunckers (Rg)
Denver Nuggets (Vi)
Golden State Warriors (Vi) Big Shots (Pr)
Vrije worpen!!
Na afloop prijsuitreiking in centrale hal De Schelft

-

11:30
11:40
11:50
12:00

Houston Rockets (Vi)
De Springers (Rg)
LA Clippers (Vi)
Houston Rockets (Vi)

-

LA Clippers (Vi)
Houston Rockets (Vi)
De Springers (Rg)
LA Clippers (Vi)

12:10 De Springers (Rg)
Houston Rockets (Vi)
12:20 LA Clippers (Vi)
De Springers (Rg)
12:30 Vrije worpen!!
Na afloop prijsuitreiking in centrale hal De Schelft

-

poule 3A - veld 1
Gr 6 m/j
Toastie's (Pr)
Fireballs (Pr)
De Knallers (Rg)
Flitsende Basketballers (Rg)

totaal

13:00 Toastie's (Pr)
Fireballs (Pr)
13:10 De Knallers (Rg)
Flitsende Basketballers (Rg)
13:20 Fireballs (Pr)
De Knallers (Rg)
13:30 Toastie's (Pr)
Flitsende Basketballers (Rg)
13:40 Flitsende Basketballers (Rg) Fireballs (Pr)
13:50 De Knallers (Rg)
Toastie's (Pr)
14:00 Vrije worpen!!
Na afloop prijsuitreiking in centrale hal De Schelft

-

poule 3B - veld 2
LA Lakers (Vi)
Miami Heat (Vi)

totaal

13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00

LA Lakers (Vi)
Miami Heat (Vi)
De Apen (Rg)
Phoenix Suns (Vi)
Miami Heat (Vi)
De Apen (Rg)
LA Lakers (Vi)
Phoenix Suns (Vi)
Phoenix Suns (Vi)
Miami Heat (Vi)
De Apen (Rg)
LA Lakers (Vi)
Vrije worpen!!
Na afloop prijsuitreiking in centrale hal De Schelft

-

13:00
13:10
13:20
13:30

Kerstmannetjes (Pr)
Ga Ik Niet Zeggen (Rg)
Bamiballen (Rg)
Kerstmannetjes (Pr)

Bamiballen (Rg)
Kerstmannetjes (Pr)
Ga Ik Niet Zeggen (Rg)
Bamiballen (Rg)

-

13:40 Ga Ik Niet Zeggen (Rg)
Kerstmannetjes (Pr)
13:50 Bamiballen (Rg)
Ga Ik Niet Zeggen (Rg)
14:00 Vrije worpen!!
Na afloop prijsuitreiking in centrale hal De Schelft

-

Gr 7 m/j

De Apen (Rg)

Phoenix Suns (Vi)

poule 3C - veld 3
Kerstmannetjes (Pr)
Bamiballen (Rg)
Ga Ik Niet Zeggen (Rg)

Gr 7/8 m/j

totaal
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