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1. Probleemstelling huidige competitieformules in 
de jeugdreeksen 

1.1 Landelijke Jeugd 

Reeds enkele jaren heerst het gevoel dat er een te groot niveauverschil is tussen bepaalde teams die 
inschrijven voor de landelijke jeugdcompetitie, waardoor de kwaliteit en spankracht van de matchen 
daalt. Aangezien het huidige landelijke jeugdniveau ons topniveau is moeten we dit bewaken. 

Gebaseerd op deze bevinding moeten er bij Basketbal Vlaanderen stappen genomen te worden om 
de competitie op een meer evenwichtige manier op te bouwen. Dit geldt zowel op het hoogste 
niveau als de onderliggende niveaus. Men wil zoveel mogelijk wedstrijden van eigen niveau met 
spankracht vanaf de start van het seizoen. Daarenboven wil men op elk niveau volledige reeksen 
zodat de kalender goed gevuld kan worden. 

Wanneer er gekeken wordt naar de landelijke competitie merken we dat er (1) te veel teams zijn wat 
leidt tot een ongewenste uitholling van het onderliggende provinciale niveau (2) er na de tweede 
ronde bij het verminderen van het aantal teams naar 24 er een meer evenwichtige competitie is.  

De redenen waarom clubs inschrijven in een landelijk niveau met een beperkt aantal talentvolle 
spelers zijn gekend: 

• Niveau van de provinciale competitie daalt (daar de iets sterkere teams landelijk inschrijven) 
• Kleinere clubs die talenten niet willen verliezen aan andere clubs 
• Beperkte inzetbaarheid van scheidsrechters in provinciale jeugdcompetities 
• lokale karakter van de landelijke competitie in de eerste ronde en de daarop volgende niet top 

24 reeks (drempelverlagend) 
 

Dit is niet enkel een reden maar ook een gevolg, een soort vicieuze cirkel.  

Concreet betekent dit dat we als federatie willen dat er een competitie is op meerdere niveaus, waar 
elke speler speelt op zijn/haar niveau. Dit impliceert dat er op het hoogste niveau een beperkt aantal 
teams zijn die voldoen aan bepaalde ‘kwaliteitseisen’ om het gewenste evenwicht te garanderen.  

Opties: 

• Bij AWBB opteren ze voor 1-jarige leeftijdsgroepen (U13, U14, U15,…). Hierdoor maken ze 
reeksen met stijgen en dalen mogelijk. Een team dat bij U13 bij de beste 8 is, mag op het 
hoogste niveau aantreden bij U14. Er zijn enkele vrije plaatsen in elke reeks die gevuld 
worden door de winnaars van een toernooi dat georganiseerd wordt door AWBB eind mei.  

• Bij Voetbal Vlaanderen gaat men uit van het certificeren van de jeugdopleiding door een 
externe firma. Op basis van resultaat wordt bepaald op welk niveau een club mag aantreden. 
3 sterren is nationaal, 2 sterren interregionaal… Een team dat geen certificaat haalt of geen 
externe keuring wenst treedt aan op het laagste niveau in de jeugd. Bovendien is bij Voetbal 
Vlaanderen het aantal teams dat een club heeft per leeftijdscategorie beperkt om er zo voor 
te zorgen dat clubs ‘klein’ blijven en elkaar niet dood concurreren door spelers af te pikken. 
Anderzijds is er een grote scouting van de Jupiler League ploegen om de talenten zo snel 
mogelijk aan te trekken.  
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1.2 Provinciale Jeugd 

De provinciale jeugdcompetitie is divers en bestaat uit twee niveaus: eerder recreatief basket en 
eerder competitief basket. Het hoogste niveau zoekt de uitdaging en leunt vaak aan bij het onderste 
deel van de landelijke competitie. Hier zoekt men naar scheidsrechters die de wedstrijd begeleiden. 
Het is op zijn minst een vaak gehoorde reden om een team landelijk in te schrijven en niet in de 
bovenste provinciale reeksen. De verplaatsingen zijn geen issue meer. Ook binnen de landelijke 
competitie zijn deze immers beperkt, zowel in de eerste ronde als in de niet top 24-reeksen.  

In deze niveaus lijkt het opportuun te werken met dynamische regio’s waarin men de radius van de 
niveaus tracht te beperken om de verplaatsingen te beperken en zo volledig mogelijke reeksen 
vormen van eenzelfde niveau. Gevolg hiervan is dat er ook op lagere niveaus over de provinciegrens 
heen reeksen gevormd kunnen worden. Bv. Lommel/Geel – Landen/Tongeren – Aalter/Brugge – 
Ternat/Aalst – Melsele/Zwijndrecht. 

 

1.3 Minibasketbal 

Voor de U8- en U10-competitie zou een flexibilisering mogelijk moeten zijn door competities te 
organiseren met nabije clubs, waarbij afstand het primaire criterium wordt voor vorming van de 
reeksen binnen eenzelfde niveau, ook als dit over de provinciegrenzen heen gaat.  

Voor U12 ziet men een groot verschil in niveau wat te maken heeft met de kwaliteit van de opleiding 
en het moment van instromen in een club, waardoor er dikwijls te grote niveauverschillen zijn. 

Het stilleggen van de competitie in de maand december lijkt overbodig voor minibasketbal. Examens 
en/of proeven in de lagere school hebben weinig of geen impact op de beschikbaarheid tijdens de 
weekends.   

 

1.4 Beker vs. Competitie 

Het is belangrijk dat clubs inzien dat er een verschil is tussen de reguliere competitie en de 
bekercompetitie.  

De reguliere competitie is het op regelmatige basis en volgens een bepaald schema spelen van zoveel 
mogelijk wedstrijden met het doel om elke speler te ontwikkelen en  iedereen spelplezier te gunnen 
tegen teams van eenzelfde niveau. Enkel op de hogere niveaus is er ook het streven naar een zo hoog 
mogelijke ranking (zoals ook opgenomen in het kerktoren model en in een LTAD1 ontwikkeling).  

Een bekercompetitie heeft maar één doel: op het einde van de rit het de bekerfinale halen en liefst 
ook de beker in de lucht kunnen steken. Het heeft hier dan ook geen enkele zin de vijver zo groot te 
maken zodat 99% erin verdrinkt. Enkel teams die kans hebben het einde van de meet te halen zijn 
nuttige deelnemers, bekerteams zijn ook dikwijls anders samengesteld dan competitieteams. 

Op geregelde tijdstippen zijn er ‘vrije’ weekends ingepland, exclusief voorbehouden voor de 
bekercompetitie. Dit is vaak nefast voor de reguliere competitie die telkens weer onderbroken 
wordt. Bovendien worden de bekerwedstrijden in de voorrondes te vaak gezien als een 

                                                            
1 LTAD = Long term atlete development = ontwikkelen van een atleet doorheen zijn sportieve carrière met als 
ultieme doel de promotie van levenslang bewegen. 
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‘oefenwedstrijd’. Per club nemen vaak meerdere teams deel aan de provinciale bekercompetitie. 
Enkel in de eerste rondes zijn er nog veel ploegen actief en zijn er “beschermde weekends”, vanaf de 
¼ finales zitten er veel meer teams thuis dan dat er spelen.  

Daarnaast zijn de regels in elke provincie anders. Uniformiteit ontbreekt hier. Ploegen die “ver door-
bekeren” hebben in sommige provincies ook last van overlap tussen de landelijke en provinciale 
bekerwedstrijden binnen hetzelfde weekend.  

 

2. Hervorming jeugdcompetitie 
Vanuit de werkgroep2 kwam al snel een consensus dat bij Basketbal Vlaanderen het onwenselijk lijkt 
om over te schakelen naar 1-jarige leeftijdscategorieën. Ook een tornooi om te bepalen wie op het 
hoogste niveau mag aantreden lijkt niet aangewezen, omwille van het feit dat het vóór de 
mutatieperiode moeilijk is (team dat toernooi speelt is misschien niet het uiteindelijke team) maar 
tevens na de mutatieperiode ook moeilijk (stel dat een team van talentvolle speler(s) zich niet kan 
plaatsen en potentials kunnen niet meer muteren). Om te opteren voor een externe audit is de 
federatie te klein waardoor het te veel geld kost voor de club om dit te realiseren. Bovendien zou dit 
op te veel verzet stuiten.  

Heel belangrijk in de context van Basketbal Vlaanderen is dat er kleine clubs zijn met uitzonderlijke 
lichtingen en dat er grote clubs zijn met een goede jeugdwerking maar ook dikwijls met een goede 
rekrutering vanuit de kleinere clubs.  

Om een competitiehervorming door te voeren is er nood aan een duidelijke visie waarbij bepaalde 
door Basketbal Vlaanderen concrete doelstellingen nagestreefd worden.  

Doelstelling 1: Organisatie van een competitie waar ieder team op zijn niveau kan acteren. 

Doelstelling 2: Clubs stimuleren tot een degelijke jeugdwerking, waarin professionele 
begeleiding en actieve rekrutering centraal staan. 

Doelstelling 3: Clubs op een transparante manier kunnen informeren over het niveau van de 
competitie waarin ze mogen aantreden. 

Een eerste doelstelling om de competitiehervorming door te voeren is de mogelijkheid creëren om 
basketbal te spelen op verschillende niveaus, waarbij teams (spelers) op hun eigen niveau aantreden.  

Er wordt gestreefd naar een degelijk sterk hoogste niveau waarin spelers hun uitdaging kunnen 
vinden in hun eigen leeftijdscategorie (enkel uitzonderlijke talenten spelen een categorie hoger en 
met een maximum van 4 per team3). Er moet echter wel steeds de garantie zijn dat kleinere clubs 
zich kunnen plaatsen voor het hoogste niveau, eventueel mits een samenwerking met één of 
meerdere andere club(s).  

                                                            
2 Werkgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van alle provincies, vertegenwoordigers met affiniteit voor 
topsport en vaste medewerkers van Basketbal Vlaanderen die affiniteit hebben met competitie. Leden van de 
werkgroep: F. Goemaere, S. Naegels, N. Van Steenacker, S. Plas, E. Masure, JM Neven, A. Diels, S. Kovaleni, D. 
Stas, P. Buyse, K. Verspecht, M. Van Bocxstaele, G. Vervaeke, V. Segers 

3 Deze talenten kunnen gekozen worden door de club zelf. Geïdentificeerde topsporttalenten (GIT) mogen STEEDS 
1 categorie hoger spelen. Deze lijst wordt jaarlijks gepubliceerd op de website van Basketbal Vlaanderen. Vanaf 
de leeftijd van 14 jaar bij de meisjes en 15 jaar bij de jongens mogen GIT tot 2 leeftijdscategorieën hoger spelen 
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De teams die aantreden op het hoogste niveau spelen in een competitie waarin een vorm van stijgen 
en dalen verwerkt zit, waardoor de inzet hoger is. Bovendien bepaalt het niveau tevens de radius 
waarbinnen de competitie zal plaatsvinden.  

Een team dat zich plaatst voor het hoogste niveau zal vanaf de eerste ronde in heel Vlaanderen 
kunnen spelen. Clubs moeten zich daarvan bewust worden. Het betekent dan ook dat er afgestapt 
wordt van de huidige termen landelijk, provinciaal, interprovinciaal (voordien grensoverschrijdend) 
en regionaal (voordien gewestelijk).  

De tweede doelstelling is om clubs te stimuleren tot een degelijke jeugdwerking, waarin 
professionele begeleiding en actieve rekrutering centraal staan. Vanuit Basketbal Vlaanderen willen 
we clubs stimuleren tot rekrutering en professionele begeleiding van de sporters om op die manier 
de drop-out te minimaliseren. Vandaar ook de keuze om de coaching staff van de clubs en het 
ledenaantal mee in rekening te brengen voor de bepaling van het niveau waarin teams aantreden.  

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om vanuit het tweede niveau in de loop van het seizoen door te 
promoveren naar het hoogste niveau (kampioen spelen op niveau 2 in eerste ronde voor de 
kerstvakantie). 

De derde voorwaarde die de werkgroep stelt is dat de niveaubepaling transparant gecommuniceerd 
moet worden zodat het voor clubs steeds duidelijk is op welk niveau ze kunnen aantreden. 
 

 

2.1 Niveaus van de competitie 

Er zal vanaf 2019-2020 gestreefd worden naar 5 niveaus in de jongensreeksen 

• NIVEAU 1: Ploegen spelen in gans Vlaanderen, vanaf de eerste ronde  ---TOP 
• NIVEAU 2: Ploegen spelen binnen een radius van 80 km.   ---SUBTOP 
• NIVEAU 3: Ploegen spelen binnen een radius van 60 km.   ---STERK/MIDDELMATIG 
• NIVEAU 4: Ploegen spelen binnen een radius van 40 km.   ---MIDDELMATIG 
• NIVEAU 5: Recreatief (organisatie later te bepalen: tornooien, 3X3 of andere)  

 
Bij de meisjes wordt er gestreefd naar 3 niveaus 

• NIVEAU 1: Ploegen spelen in gans Vlaanderen, vanaf de eerste ronde  --- TOP/SUBTOP 
• NIVEAU 2: Ploegen spelen binnen een radius van 80 km.   ---STERK/MIDDELMATIG 
• NIVEAU 3: Ploegen spelen binnen een radius van 60 km.   ---MIDDELMATIG 
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Figuur 1. Voorstelling van de niveaus van competitie binnen Basketbal Vlaanderen 

We mogen niet vervallen in een realiteit dat voor niveau 3,4 en 5 a priori geen scheidsrechters meer 
worden aangeduid. Het moet het streefdoel zijn dat IEDEREEN vanaf U14 scheidsrechters krijgt. 

 

2.2 Beperking van het aantal ploegen Niveau 1 en Niveau 2 

Om een hoger spelniveau te bereiken in niveau 1 is er vanaf de start van de competitie nood aan een 
beperking van het aantal ploegen binnen het hoogste niveau.  

 

JONGENS 

Voor de jongens zijn er in 2017 – 2018 & 2018-2019 volgende aantallen waargenomen binnen de 
verschillende leeftijdscategorieën : U21 (#39 + nationaal #10; #36 + nationaal 8) – U18 (#51; #51) – 
U16 (#52; #59) – U14 (#48; #46). Bij de hervorming van de competitie zouden bijna al deze teams 
kunnen aantreden in Niveau 1 of Niveau 2.  
 

U14 
Voor de leeftijdscategorie U14 wordt het aantal teams niet beperkt en wordt de competitie in de 
eerste ronde georganiseerd in Niveau 2, 3 en 4. In Niveau 2 worden poules van 8 teams gemaakt, in 
Niveau 3 poules van 6 teams.  
 
Zoals hierboven beschreven is in Niveau 2 de radius 80 km, voor Niveau 3 wordt een radius van 60 
km vooropgesteld. Niveau 4 is het huidige regionale niveau met een radius van 40 km.  
 
In de tweede ronde spelen de eerste 16 van Niveau 2 in 2 poules van 8 op niveau 1. 
De beste 4 teams uit Niveau 1B spelen nadien nog een eindronde, die ofwel op Vlaams niveau of 
nationaal niveau zal doorgaan:  

• Indien de eindronde op Vlaams niveau gespeeld wordt, gebeurt dit in een Final 4-principe 
• Indien de eindronde op nationaal niveau gespeeld wordt, zullen de beste 4 Vlaamse teams 

tegen de top 4 van AWBB spelen in een Final 8.  
 
De overige teams van Niveau 2 spelen een tweede ronde in poules van 8 teams. 
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U16-U18 
Voor de leeftijdscategorieën U16 en U18 wordt het aantal teams in Niveau 1 en 2 beperkt tot 24 in 
elk niveau. Er is per club slechts 1 team toegelaten in Niveau 1 of Niveau 2 (behoudens een tekort 
aan teams). Er wordt in de eerste ronde tot aan de kerstvakantie zowel op Niveau 1 als Niveau 2 
gespeeld in 3 poules van 8 teams.  
 
In de tweede ronde speelt de top 13 van Niveau 1 samen met de kampioenen van de poules uit 
Niveau 24 in ‘Niveau 1A’. De top 8 speelt voor plaatsen 1-8 en de titel van Kampioen van Vlaanderen, 
de overige teams voor plaatsen 9-16.  
 
De beste 4 teams uit Niveau 1A spelen nadien nog een eindronde, die ofwel op Vlaams niveau of 
nationaal niveau zal doorgaan:  

• Indien de eindronde op Vlaams niveau gespeeld wordt, gebeurt dit in een Final 4-principe 
• Indien de eindronde op nationaal niveau gespeeld wordt, zullen de beste 4 Vlaamse teams 

tegen de top 4 van AWBB spelen in een Final 8.  
 
De laatste 11 van Niveau 1 worden heringedeeld met de ploegen die gerangschikt zijn als 2de van 
Niveau 2 en de twee beste 3des van Niveau 2. Zij spelen de tweede ronde in ‘Niveau 1B’. 
  
De laatste 16 van Niveau 2 worden heringedeeld in 2 poules van 8 teams.  
 

                                                            
4 De kampioenen uit Niveau 2 in Ronde 1 mogen de deelname aan Niveau 1A (Ronde 2) weigeren. In dat geval zullen teams 
uit Niveau 1 in Ronde 1 opgevist worden om deel te nemen aan Niveau 1A (Ronde 2).  
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In Niveau 3 spelen we met poules van 6 in de eerste ronde vóór de kerstvakantie en is er een 
herindeling in januari, zodat de sterkere het tegen elkaar opnemen en de minder sterke teams ook 
tegen elkaar spelen.  
 

 
 

 

U21 
Voor de leeftijdscategorieën U21 wordt het aantal teams in Niveau 1 en Niveau 2 beperkt tot 24. Er is 
per club slechts 1 team mogelijk in niveau 1 of niveau 2 (behoudens een tekort aan teams). Er wordt 
in de eerste ronde tot aan de kerstvakantie zowel op Niveau 1 als Niveau 2 gespeeld in 3 poules van 8 
teams. 
 
In de tweede ronde speelt de top 6 van Niveau 1 een nationale 2de ronde voor de titel van Belgisch 
kampioen, samen met de top 6 van AWBB. De top 7-18 van Niveau 1 speelt samen met de top 6 van 
Niveau 2 voor de titel van Vlaams kampioen in 3 poules van 6 teams die uitmondt in een Final 8.  
 
De laatste 6 uit Niveau 1 spelen samen met laatste 18 uit Niveau 2 in 4 poules van 6 teams.  
 
In Niveau 3 spelen we met poules van 6 in de eerste ronde vóór de kerstvakantie en is er een 
herindeling in januari, zodat de sterkere het tegen elkaar opnemen en de minder sterke teams ook 
tegen elkaar spelen. 
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Opmerking: 
Er zijn 12 speeldagen voorzien zijn voor poules van 6. Op deze manier is er voldoende marge om de 
wedstrijden in te plannen, rekening houdende met de kalenders van de fanion teams. Daarnaast 
zullen ook wedstrijden op weekdagen toegelaten worden mits onderlinge toestemming.  
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MEISJES 

Voor de meisjes zijn in 2017-2018 en 2018-2019 volgende aantallen waargenomen binnen de 
verschillende leeftijdscategorieën op landelijk niveau U19 (#24; #22) – U16 (#20; #20) – U14 (#7 + #2; 
#10), op interprovinciaal niveau zijn dit respectievelijk U19 (#29; #36), U16 (#33; #32), U14 (#29; #25).  
 
Het aantal teams in Niveau 1 en Niveau 2 wordt hier beperkt tot 16.  
Bij de meisjes is het bij onvolledige reeksen mogelijk om in een club een team in Niveau 1 en Niveau 
2 in te schrijven. Dit kan reeds aangegeven worden tijdens de inschrijvingsperiode.  
 

U14  
In Niveau 1 wordt in de eerste ronde tot aan de kerstvakantie gespeeld in poules van 6 teams. Hier 
wordt er gestreefd om vanaf U14 2 (of 3) volle reeksen te hebben op het hoogste niveau.  
 
Opgelet: in de scoreberekening is het belangrijk dat teams zich er bewust van zijn dat inschrijven met 
hun U14-meisjesteam in Niveau 2/3 van de jongenscompetitie niet opportuun kan zijn in functie van 
hun U16-meisjesteam  (cfr. checklisten - een club kiest voor het niveau). 
 
In Niveau 2 worden poules van 6 teams gemaakt. 
 
In de tweede ronde speelt de top 6 van Niveau 1 in ‘Niveau 1A’ voor de titel van Kampioen van 
Vlaanderen. De laatste 6-12 van Niveau 1 worden heringedeeld met de top 6 van Niveau 2 in ‘Niveau 
1B’ in poules van 6.  
 
De resterende teams van Niveau 2 spelen een 2e ronde in poules van 6 teams.  
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U16 
Vanaf U16 worden er in Niveau 1 twee poules van 8 teams gemaakt, in Niveau 2 zijn er 3 poules van 
6 teams. 
 
In de tweede ronde speelt de top 8 van Niveau 1 in ‘Niveau 1A’ voor de titel van Kampioen van 
Vlaanderen. De laatste 8 van Niveau 1 worden heringedeeld met de top 8 van Niveau 2 in ‘Niveau 
1B’.  
 
De beste 4 teams uit Niveau 1A spelen nadien nog een eindronde, die ofwel op Vlaams niveau of 
nationaal niveau zal doorgaan:  

• Indien de eindronde op Vlaams niveau gespeeld wordt, gebeurt dit in een Final 4-principe 
• Indien de eindronde op nationaal niveau gespeeld wordt, zullen de beste 4 Vlaamse teams 

tegen de top 4 van AWBB spelen in een Final 8.  
 
 
De laatste 10 van Niveau 2 spelen een 2e ronde in 2 poules van 5 teams.  
 
Op Niveau 3 is er een jaarkalender (eventueel met dubbele competitie).  
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U19 
In Niveau 1 wordt in de eerste ronde tot aan de kerstvakantie gespeeld in 3 poules van 6 teams.  
In Niveau 2 worden er 2 poules van 6 teams gemaakt. 
 
In de tweede ronde speelt de top 6 van Niveau 1 een nationale 2de ronde (“Niveau 1A”) voor de titel 
van Belgisch kampioen, samen met de top 6 van AWBB. 
 
De laatste 12 van Niveau 1 worden heringedeeld met de top 6 van Niveau 2 in ‘Niveau 1B’ en spelen 
in 3 poules van 6 voor de titel van kampioen van Vlaanderen.  
 
De laatste 6 van Niveau 2 spelen een 2e ronde in 1 poule van 6 teams.  
 
In Niveau 3 is er een jaarkalender (eventueel met dubbele competitie).  
 

 
 

 

  



14 

 

TIJDLIJN 

RANKING EN INSCHRIJVING 

Jaarlijks zal in februari/maart de ranking van de teams gepubliceerd worden. De inschrijvingen voor 
de competitie voor volgend seizoen zullen in mei gebeuren.   

Teams zullen kunnen kiezen voor Niveau 1, 2, 3 of 4. Een team dat geklasseerd is als Niveau 1 (2) kan 
afzien van spelen in Niveau 1 (2) en opteren voor Niveau 2 (3). 
 

FINAL 4 / FINAL 8 

Voor sommige teams zal er een Final 4 of een Final 8 georganiseerd worden:  

• Indien mét AWBB: de beste 4 teams van elke federatie spelen in 2 weekends tegen elkaar in 
een ‘Final 8’ (zie schema hieronder) 

• Indien zonder AWBB: de beste 4 teams van Basketbal Vlaanderen spelen een Final 4 op 1 
weekend (halve finales zaterdag, finales zondag) 

 

Schema Final 8 | weekend 1 

• Wedstrijd (1): #1 Basketbal Vlaanderen vs. #4 AWBB 
• Wedstrijd (2): #2 Basketbal Vlaanderen vs. #3 AWBB 
• Wedstrijd (3): #1 AWBB vs. #4 Basketbal Vlaanderen 
• Wedstrijd (4): #2 AWBB vs. #3 Basketbal Vlaanderen 

Schema Final 8 | weekend 2 

• Zaterdag Halve finales: (1) vs. (4) en (2) vs.(3) 
• Zondag finales  

 

Organisatie Final 8 door AWBB/Basketbal Vlaanderen 

• Jaar X:  
o Final 4 Meisjes U14, U16, U19 (enkel weekend 2) georganiseerd door AWBB 
o Final 4 Jongens U14, U16, U18, U21 niveau 1A en niveau 1B (enkel weekend 2) 

georganiseerd door Basketbal Vlaanderen 
• Jaar X+1 

o Meisjes U14, U16, U19  en jongens U21 niveau 1B georganiseerd door Basketbal 
Vlaanderen 

o Jongens U14, U16, U18 en U21 niveau 1A (enkel weekend 2) georganiseerd door 
AWBB 
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2.3 Toelatingsvoorwaarden voor Niveau 1 en Niveau 2 

Doelstelling 2. Clubs stimuleren tot een degelijke jeugdwerking, waarin professionele begeleiding en 
actieve rekrutering centraal staan. 

Als het aantal teams dat mag aantreden in Niveau 1 beperkt wordt, moeten de ploegen zich op een 
bepaalde manier kunnen kwalificeren om aan te treden.  

Door de experten van de werkgroep werd geopteerd om de toelating om deel te nemen aan Niveau 
1 te baseren op basis van criteria, onderverdeeld in 5 rubrieken: (1) Resultaten van het team vorige 
seizoen(en) (2) Resultaten van het team uit de onderliggende leeftijdscategorie vorige seizoen(en) (3) 
Jeugdwerkcoëfficiënt (4) Accommodatie van de club en (5) Niveau van de fanion teams en 
doorstroming eigen jeugd. Om zeker te zijn dat er geen talentvolle teams uit de boot vallen wordt 
voorzien dat de beste in de eerste ronde van Niveau 2 nog kunnen doorstoten naar Niveau 1 tijdens 
het seizoen.  

Binnen de rubriek Jeugdwerking is het de bedoeling om clubs te stimuleren tot het nastreven van 
actiepunten van de federatie (bepaald per Olympiade). Hierin bestaat de consensus dat 
samenwerkingsverbanden tussen clubs moeten gestimuleerd worden door middel van de 
mogelijkheid om een gezamenlijk dossier in te dienen om een ploeg in te schrijven in Niveau 1/2.  

Deze criteria worden vastgelegd in de start van het seizoen 2018-2019, zodat de clubs weten waar ze 
aan toe zijn het daarop volgende seizoen en op zoek kunnen gaan naar de ideale 
samenwerkingsverbanden en/of keuzes binnen het beleidsplan van de club.  

De waarde van elke rubriek werd als volgt vastgelegd: 

60% Resultaten afgelopen jaren 
• 30% Resultaten zelfde leeftijdscategorie afgelopen seizoen 
• 30% Resultaten onderliggende leeftijdscategorie afgelopen seizoen 

 
10% Faciliteiten club  

• 5% grootte van terrein inclusief uitloopzones 
• 5% Ondergrond (classificatie ISB vzw) 

 
15% Niveau fanionteams 

• A team 
• B team 
• Aantal jeugdspelers in A en B team 
• Jeugdfonds 

 
15% Jeugdwerking  

• Aanwezigheid (professionele) jeugdcoördinator  
• Aantal “extra” diploma’s onderbouw 
• Aantal jeugdspelers 
• Speler nationaal jeugdteam 

 
De volledige waardeverdeling kan je terugvinden in de ‘Checklist’.  
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2.4 Minibasketbal 

Voor de categorieën U8 en U10 wordt naar proximiteit gestreefd. Bij U10 is er eveneens een 
herindeling van de competitie naar sterkte in de tweede helft van het seizoen. Bij U8 wordt gewoon 
een dubbele competitie gespeeld, waarbij er naar gestreefd wordt om in een straal van 30 km te 
spelen.  

Voor U12 zien we dat er grote niveau verschillen zijn en lijkt het opportuun om hier te starten met de 
opbouw van Niveau 3 en 4. In een tweede ronde kunnen de betere ploegen zich meten met de 
concurrenten uit naburige regio’s.   

Er mag slechts 1 team per club deelnemen aan de bekercompetitie. Indien in sommige provincies 
blijkt dat 1/16 finale na de poules niet nodig blijkt wordt deze ronde overgeslagen en valt in de 
kalender de 1/8 finale op dat moment (en is er een vrij moment op 1/8 finale). 

 

 

  



17 

 

2.5 Bekercompetitie 

Er wordt voorgesteld om uniforme regels te hanteren voor de bekercompetities. Hierin worden 
volgende basisprincipes voorop gesteld.  

• De bekercompetitie is een bijkomende competitie en geen aanvulling van de competitie 
• De bekercompetitie is geen meetmoment tegen “betere” ploegen. Hiervoor dienen 

vriendschappelijke wedstrijden. 
• Enkel de finale wordt onthouden van de beker. De bekercompetitie moeten we dus niet 

te lang rekken. De start van de Vlaamse bekercompetitie kan vanaf U14 na ronde 1. We 
opteren voor een beperking van het aantal teams binnen de Beker van Vlaanderen 
doordat enkel de teams die zich in de tweede ronde plaatsen voor Niveau 1A en 1B 
kunnen deelnemen .  

• Maximaal 1 team per beker/ per niveau is toegelaten d.m.v. spelerslijsten voor teams die 
participeren aan de Beker van Vlaanderen. Wie niet op de spelerslijst staat is niet 
speelgerechtigd in Beker van Vlaanderen. Spelers die deelnemen aan de landelijke beker 
mogen NIET deelnemen aan de provinciale bekercompetitie.  

• In de provinciale bekercompetitie wordt gestart in poules of voorrondes. Na de eerste 
ronde van Niveau 2 worden ploegen toegevoegd aan het speelschema van de provinciale 
bekercompetitie. Er zullen dus 5/6 open plaatsen voorzien worden. Indien er minder 
ploegen participeren aan de provinciale beker worden de open plaatsen aangevuld met 
de beste 2des.  

• De Finale van de Beker van Vlaanderen zal plaatsvinden einde maart. De provinciale 
bekerfinales zullen doorgaan in het voorlaatste weekend van mei. 

• Start bekercompetitie U12 met poule in ronde 1, nadien aangevuld met ploegen uit 
Niveau 2. 

 

Beker van Vlaanderen – TOP 32 (niveau 1A en 1B tweede ronde) 
1/16 finale  32 teams 1ste weekend kerstvakantie 
1/8 finale  16 teams Januari 
¼ finale 8 teams Weekend Talentday 
½ finale 4 teams Februari 
Finale 2 teams 3de weekend maart 

 

Provinciale Beker (vanaf niveau 2) 
Poules  … teams Voor de kerstvakantie 
1/16 finale  32 teams Weekend Talentday 
1/8 finale 16 teams Weekend BVV 
¼ finale 8 teams Paasvakantie 
½ finale 4 teams Op afspraak 
Finale 2 teams 3de weekend van mei 

Tabel. Voorbeeld van een schema voor de bekercompetitie (>U14) 
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2.6 Leeftijdscategorieën 

Veranderingen in de leeftijdscategorieën blijken niet gewenst. De huidige leeftijdscategorieën blijven 
behouden:  

• GEMENGD: U8 – U10 – U12 
• JONGENS: U14 – U16 – U18 – U21 
• MEISJES: U14 –  U16 – U19 
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3. Bijlage: Checkbox Jongens “seizoen X” 
U16 – U18 – U21 

RESULTATEN 
BETROKKEN LEEFTIJDSCATEGORIE JONGENS    
SEIZOEN X-1  TOP 8 25  
 9 – 16  20  
 17 – 24  15  
 25 – 32 10  
 33 – 48 + NIVEAU 3 EERSTE 3 5  
SEIZOEN X-2 TOP 8 5  
 9 – 16  4  
 17 – 24  3  
 25 – 32 2  
 33 – 48 + NIVEAU 3 EERSTE 3 1  
ONDERLIGGENDE LEEFTIJDSCATEGORIE JONGENS    
SEIZOEN X-1 TOP 8 25  
 9 – 16  20  
 17 – 24  15  
 25 – 32 10  
 33 – 48 + NIVEAU 3 EERSTE 3 5  
SEIZOEN X-2 TOP 8 5  
 9 – 16  4  
 17 – 24  3  
 25 – 32 2  
 33 – 48 + NIVEAU 3 EERSTE 3 1  
FACILITEITEN 
TERREIN UITLOOPZONE >=2 M 5  
 UITLOOPZONE <2 M - >=1 M 3  
 UITLOOPZONE <1 M 1  
ONDERGROND KLASSE 3 5  
 KLASSE 2 3  
 KLASSE 1 1  
FANION 
TEAM A NATIONAAL 3  
 LANDELIJK 2  
 1STE PROVINCIAAL 1  
TEAM B NATIONAAL/ LANDELIJK 2  
 1ste PROVINCIAAL 1  
SPELERS <21 JAAR  
IN LANDELIJK (OF NATIONAAL) SENIORSTEAM5 

4 SPELERS PER TEAM 5  
3 SPELERS PER TEAM 4  

 2 SPELERS PER TEAM   3  
 1 SPELER PER TEAM 2  
JEUGDFONDS OPBRENGST SEIZOEN X-1 > 6.000 € 5  
 3.000 – 6.000 € 4  
 1.000 – 3.000 € 3  

                                                            
5 Een speler komt in aanmerking als hij voor 31 december X-1 5 keer op het wedstrijdblad staat in 
competitiematchen 
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 100 – 1.000 € 2  
 < 100€ 1  
JEUGDWERKING 
JEUGDCOORDINATOR PROFESSIONEEL6 3  
 VRIJWILLIGER 2  
 GEEN 0  
EXTRA DIPLOMA TRAINER B ONDERBOUW 3  
 INSTRUCTEUR B ONDERBOUW 1  
# JEUGDSPELERS >125 5  
 100 – 125  4  
 75 – 100  3  
 50 – 75  2  
 <50 1  
SPELER BNT BETROKKEN CATEGORIE 2  
 ONDERLIGGENDE CATEGORIE 1  

 

 

 

  

                                                            
6 Contractueel aangesteld bij club via Sport Werk, stad en/of gemeente,… 
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4. Bijlage: Checkbox Meisjes “seizoen X” 
U16 – U19 

RESULTATEN 
BETROKKEN LEEFTIJDSCATEGORIE MEISJES    
SEIZOEN X-1  TOP 8 25  
 9 – 16  20  
 17 – 24  15  
 25 – 32 10  
 33 – 48 + NIVEAU 3 EERSTE 3 5  
SEIZOEN X-2 TOP 8 5  
 9 – 16  4  
 17 – 24  3  
 25 – 32 2  
 33 – 48 + NIVEAU 3 EERSTE 3 1  
ONDERLIGGENDE LEEFTIJDSCATEGORIE MEISJES    
SEIZOEN X-1 TOP 8 25  
 9 – 16  20  
 17 – 24  15  
 25 – 32 10  
 33 – 48 + NIVEAU 3 EERSTE 3 5  
SEIZOEN X-2 TOP 8 5  
 9 – 16  4  
 17 – 24  3  
 25 – 32 2  
 33 – 48 + NIVEAU 3 EERSTE 3 1  
FACILITEITEN 
TERREIN UITLOOPZONE >=2 M 5  
 UITLOOPZONE <2 M - >=1 M 3  
 UITLOOPZONE <1 M 1  
ONDERGROND KLASSE 3 5  
 KLASSE 2 3  
 KLASSE 1 1  
FANION 
TEAM A NATIONAAL 3  
 LANDELIJK 2  
 1STE PROVINCIAAL 1  
TEAM B LANDELIJK 2  
 1ste PROVINCIAAL 1  
SPELERS <19 JAAR  
IN LANDELIJK (OF NATIONAAL) SENIORSTEAM7 

4 SPELERS PER TEAM 5  
3 SPELERS PER TEAM 4  

 2 SPELERS PER TEAM   3  
 1 SPELER PER TEAM 2  
JEUGDFONDS OPBRENGST SEIZOEN X-1 > 6.000 € 5  
 3.000 – 6.000 € 4  
 1.000 – 3.000 € 3  

                                                            
7 Een speler komt in aanmerking als hij voor 31 december X-1 5 keer op het wedstrijdblad staat in 
competitiematchen 
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 100 – 1.000 € 2  
 <100 € 1  
JEUGDWERKING 
JEUGDCOORDINATOR PROFESSIONEEL8 3  
 VRIJWILLIGER 2  
 GEEN 0  
EXTRA DIPLOMA TRAINER B ONDERBOUW 3  
 INSTRUCTEUR B ONDERBOUW 1  
# JEUGDSPELERS >125 5  
 100 – 125  4  
 75 – 100  3  
 50 – 75  2  
 <50 1  
SPELER BNT BETROKKEN CATEGORIE 2  
 ONDERLIGGENDE CATEGORIE 1  

 

                                                            
8 Contractueel aangesteld bij club via Sport Werk, stad en/of gemeente,… 
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