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Zaaleisen Landelijke - en Rolstoelcompetities 

 
 
 
Veldafmeting*     28 meter lang en 15 meter breed 
        
Uitloop*       minimaal 2.00 meter obstakelvrij 
       Dit geldt ook voor de om het speelveld geplaatste 

reclameborden en de jurytafel. Basketballtorens gelden 
niet als obstakel, zie verder dit onderdeel. 
 

* aanvraag dispensatie mogelijk;  
voor Tweede Divisie is een dwarsveld van 26 bij 14 m. (met voldoende uitloop) toegestaan. 
 
Vloer       De speelvloer dient te zijn van hout, parket, linoleum of 
       kunststof, mits niet ruw of gevaarlijk glad. Een met een  
       bitumen laag afgewerkte betonnen speelvloer of een  
       speelvloer met geschilderde delen, is niet toegestaan. 
 
Jurytafel       Geldt als obstakel en moet derhalve buiten de 

obstakelvrije zone worden opgesteld. Achter de jurytafel 
moeten vijf personen plaats kunnen nemen. De jury moet 
ongestoord haar taak kunnen vervullen. De tafel dient 
gescheiden van de toeschouweraccommodatie te zijn 
opgesteld. 

 
Vrije worp gebied     Moet uitgevoerd zijn in hetzelfde materiaal als de  
       speelvloer; een geschilderde vloer is niet toegestaan. 
 
Basketballtorens      De basketballtorens dienen afdoende beschermd te zijn 

met de zijkanten obstakelvrij. Voorts moeten zij tegen  
       omtrekken geblokkeerd zijn. 
 
Plaats torens     De torens dienen minstens 1 meter buiten de lijn  
       geplaatst te zijn. 
 
Netten      40 centimeter lang aan de ring gemeten. 
 
Borden      Twee gelijke borden van 15 millimeter perspex of 

minimaal 10 millimeter glas. De borden dienen minstens 
2.75 meter boven de grond te hangen. 

 
Speelbal      De speelbal dient van leer te zijn en FIBA-goedgekeurd 
 
Wedstrijdklok     Een voor jury, spelers en publiek zichtbare, elektronische  
       wedstrijdklok. 
 
Scorebord      Een voor jury, spelers en publiek zichtbaar elektronisch 
       scorebord. Tevens dient er een voorziening te zijn om de  
       teamfouten aan te kunnen geven. Ook dient er een pijl te  
       zijn die de beurtelingsbalbezit-situatie aangeeft. 
 
24-seconden apparatuur    Digitaal, elektronisch, zichtbaar voor spelers en 
       scheidsrechters d.m.v. twee diagonaal op de hoeken van  
       het speelveld te plaatsen lichtbakken, aflopend. 
 
Verlichting       minimaal 500 lux (625 lux nieuwwaarde), gelijkmatig 

verlicht. De armaturen moeten beveiligd zijn door een 
metalen- of PVC-rooster of uitgevoerd zijn met slagvast 
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kunststofkappen en/of metalen 
korf om loslaten te voorkomen. 

 

Temperatuur     minimaal 10 Celsius 
 
Inspelen      De teams dienen een inspeeltijd op het speelveld van  
       20 minuten beschikbaar te hebben.  
 
Spelersbankgebied     Het gebied wordt begrensd door een lijn van 2 meter 

lengte, in het verlengde van de eindlijn, en door een 
andere lijn van 2 meter lengte getrokken op 5 meter 
afstand van de middenlijn, loodrecht op de zijlijn. 

 
Inhuren tijd      De beschikbare tijd voor een wedstrijd dient minimaal  
       twee uur te bedragen. 
 
Aanvang wedstrijden     Wedstrijden moeten in principe worden vastgesteld op 

vrijdag, zaterdag of zondag waarbij de aanvangstijd op 
vrijdag niet voor 20.00 uur en niet na 21.00 uur, en op 
zaterdag en zondag niet voor 11.00 uur en niet na 21.00 
uur mag worden vastgesteld anders dan met 
toestemming van de tegenpartij en de NBB.  

 
Aanvang wedstrijden  
U22-U20-U18-U16-U14-U12    Wedstrijden moeten in principe worden vastgesteld op 

vrijdag, zaterdag of zondag waarbij de aanvangstijd op 
vrijdag niet voor 20.00 uur en niet na 21.00 uur, en op 
zaterdag niet voor 11.00 en niet na 19.00 uur en op 
zondag niet voor 11.00 uur en niet na 17.00 uur mag 
worden vastgesteld anders dan met toestemming de 
NBB. 

       Wedstrijden uit de Vrouwen U20 Eredivisie dienen 
uiterlijk om 14 uur te worden vastgesteld. 

 
Aanvang midweekse wedstrijden  Bij midweekse wedstrijden dient de aanvangstijd niet  
       voor 20.00 uur en niet na 21.00 uur te worden  
       vastgesteld anders dan met toestemming van de  
       tegenpartij en de NBB. 
 
Kleedruimte spe(e)l(st)ers   De twee teams moeten bij de wedstrijd de beschikking 
       hebben over afzonderlijke kleedkamers, niet toegankelijk  
       voor het publiek en met gescheiden ingangen. 
 
Kleedruimte scheidsrechters   Scheidsrechters moeten de beschikking hebben over een  
       eigen kleedruimte met douchegelegenheid. 
 
Pers       Er moet afzonderlijke accommodatie voor de pers 
       beschikbaar zijn tijdens en zo mogelijk na de wedstrijden  
       in de Vrouwen Basketball League. 
 
EHBO      Er dient een E.H.B.O.-ruimte te zijn met een  
       gediplomeerde bezetting. 
 
Toeschouwerscapaciteit LC’s    Tenminste 1.000 toeschouwers (Vrouwen Basketball 

League) moeten een redelijke plaats ten opzichte van het 
speelveld kunnen innemen. Bij de overige divisies 
minimaal 300. 

 
Toeschouwerscapaciteit RC’s    Tenminste 300 toeschouwers (Rolstoel Eredivisie) 

moeten een redelijke plaats ten opzichte van het 
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speelveld kunnen innemen. Bij de 
overige divisies minimaal 100. 

 
 
Maatlat      Er dient een maatlat aanwezig te zijn voor meting van de 

ringhoogte. 
 
Ontvangst scheidsrechters   De clubs worden geacht de scheidsrechters op correcte 

wijze te ontvangen en behandelen. 
 
 
 

 


