
 

 

Onderwerp:  Miniregels voor U10-toernooien in Afdeling Oost 
 
Inleiding  
In het seizoen 2014-2015 ontstond wat verwarring over de miniregels door een tussentijdse wijziging van de 
Nederlandse Basketball Bond voor de U12/U10/U8 competitie en de reactie van Afdeling Oost daarop. De 
werkgroep competitie, afdeling oost heeft de regels en de aanpassingen nog eens tegen licht gehouden in relatie 
tot de opzet van U10-toernooien en heeft de miniregels bij U10-toernooien als volgt vastgesteld. Deze regels en 
afspraken gelden alleen voor de U10 competitie in toernooivorm en niet voor overige reguliere competities. 
 

Doelstelling 
Kinderen in deze leeftijdscategorie enthousiasmeren voor basketball en de kans geven om in wedstrijdverband 
het geleerde in de praktijk te brengen. Winnen staat niet voorop, alle kinderen moeten kans hebben in gelijke 
mate aan het spel deel te nemen.  
 

Respect  
We willen graag een positieve sfeer stimuleren en dat iedereen, de kinderen, de ouders, de coaches en de 
scheidsrechter met respect met elkaar omgaan. Schreeuwen, schelden en handtastelijkheden horen daar niet bij. 
Voor de volwassenen geldt extra dat ze een voorbeeldfunctie hebben. 
 

Veld en bal 
Gewoon basketballveld met de basket op 2,60 m, plaats voor de vrije worp op het dichtst-bij-de-basketpunt van 
de vrije worpcirkel (bij ontbreken tijdelijk aangeven). Bal maat 5. 
 

Wedstrijd 
De wedstrijden in het U10-toernooi duren minimaal 10 en maximaal 18 minuten doorlopende tijd, tussen de 
wedstrijden minimaal 2 en maximaal 5 minuten pauze. Geen time-outs. Wisselen bij elk dood spelmoment via de 
tafel. Gelijke eindigen is mogelijk. Er wordt gespeeld in poules van drie,vier of vijf, zodat een poule in ongeveer 2 
uur afgewerkt kan worden. Na elk toernooi wordt een promotie/degradatie toegepast. De laatste drie toernooien 
wordt met vaste poules gespeeld om de eindrangschikking. 
 

Puntentelling 
1 punt voor een vrije worp; 2 punten voor alle andere scores. 
 

Seconden regels 
3 seconden regel ruim opvatten; 5 seconden regels ruim opvatten; 8 en 24 seconden regel niet toepassen. 
 

Persoonlijke fout 
Een persoonlijke fout wordt gegeven voor ongeoorloofd lichamelijk contact. Bij drie fouten volgt diskwalificatie 
voor de betreffende wedstrijd. Een fout op een doelende speler, als de bal er niet ingaat, wordt bestraft met 1 vrije 
worp zonder rebound (alle spelers behalve de schutter buiten de 3-puntslijn). Zit deze vrije worp, dan gaat het 
spel verder met inname van de bal door de ploeg waartegen is gescoord. Is deze vrije worp mis, dan krijgt de 
ploeg van de vrije worp nemer de bal terug ter hoogte van de middellijn. Een fout op een doelende speler met 
score wordt bestrat met alleen de persoonlijke fout. De wedstrijd gaat verder op normale wijze. Dit in verband met 
de doorlopende tijd. 
 

Verdediging 
Man-to-man verplicht op driekwart veld, overnemen toegestaan. Screening niet toegestaan. Bal uit handen slaan 
niet toegestaan. Bal uit handen proberen te pakken dus wel, maar dan snel voor balvast fluiten. 
 

Arbitrage 
Educatief fluiten, dus met uitleg zodat de kinderen leren waarvoor gefloten wordt. Aandacht voor hard spel, vooral 
letten op duwen als een verdediger uit positie is. Bij voorkeur worden onervaren scheidsrechters gecoacht. 
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