
ALGEMENE INFORMATIE 

BATTLE OF THE STUDENTS – BASKET 3X3  

De Battle Of The students – Basket 3x3 is een 3x3 competitie, georganiseerd door Studentensport 

Vlaanderen, met voorrondes in verschillende regio’s en uiteindelijk een Vlaams finalemoment in 

Antwerpen. 

Er zijn meerdere reeksen:  

- Open reeks: heren, gemengde en dames ploegen toegelaten 

- Dames reeks: aparte reeks enkel voor dames 

 Deze reeks zal enkel tot in de finale kunnen plaatsvinden indien er voldoende 

damesploegen ingeschreven zijn.  

De voorrondes worden georganiseerd per regio, er zijn 8 regio’s: 

1. Leuven  

2. Brussel 

3. West-Vlaanderen 

4. Antwerpen 

5. Gent 

6. Limburg 

7. Mechelen  

8. Kempen 

Elke regio kiest zelf de manier waarop de voorronde georganiseerd wordt.  

Vanuit elke regio gaat de winnende ploeg naar de finale op de Urban Day op 3 mei 2022 in Antwerpen. 

De rest van de ploegen die naar de finale gaan, wordt pro rata bepaald op basis van het aantal 

inschrijvingen.  

WIE KAN ER DEELNEMEN? 

Alle Vlaamse studenten kunnen deelnemen aan de 3x3 competitie.  

Bij de inschrijving kies je in welke regio je wil deelnemen. Je kan slechts inschrijven in 1 regio, het is 

niet mogelijk om in te schrijven in verschillende regio’s.   

Een team bestaat uit 3- 5 spelers die student zijn van een Vlaamse hoger onderwijsinstelling.  

TIMING 

De inschrijvingen openen op 31 januari 2022 en lopen tot 20 februari 2022. Vervolgens worden de 

poules ingedeeld en de wedstrijden gegenereerd. De wedstrijden van de voorrondes starten op 7 

maart en de laatste speeldag is op 19 april. 

Alle scores van 19 april moeten ten laatste 20 april ingegeven worden in het systeem zodat we op 

tijdig kunnen bepalen wie naar de finale op 3 mei kan gaan.  



WERKWIJZE 

Samenstelling teams 

Elk team bestaat uit 3-5 spelers (drie spelers op het veld en 2  reservespelers). In de open reeks kan dit 

team bestaat uit een heren-, gemengd- of damesteam. In de damesreeks bestaat een team uit enkel 

dames, indien deze niet georganiseerd kan worden wegens te weinig inschrijvingen, spelen de dames 

mee met de open reeks.  

Speler 1 wordt beschouwd als kapitein en neemt initiatief tot het inschrijven van het team in de juiste 

regio en het organiseren van de wedstrijden. 

Tijdens de inschrijving worden de teamspelers toegevoegd. Speler twee, drie en vier kunnen 

toegevoegd worden aan het team door de kapitein (via menu). Deze drie spelers krijgen hiervan een 

automatisch een uitnodiging via e-mail en daardoor de kans om het team en de resultaten mee online 

te volgen. 

Een speler mag gedurende de competitie maar bij één enkel team aangesloten zijn. De gehele 

competitie wordt dus gespeeld met dezelfde spelers. 

VOORRONDES  

De manier van organisatie van de voorronde verschilt per regio. Bekijk voor meer informatie de 

informatie in jouw regio. 

Tijdens de voorrondes worden alle wedstrijden uit je poule in één keer meegedeeld. De manier van 

organisatie van deze wedstrijden hangt af van de regio waarin je deelneemt.  

De kapitein geeft na het spelen van de wedstrijd de scores in onder 'Current match'. 

FAIR PLAY 

Gezien er tijdens deze competitie zonder scheidsrechter gespeeld wordt, rekent de organisatie op de 

Fair Play en de sportmanship van alle spelers. 

WEDSTRIJDREGLEMENT  

• Fair play, er worden geen scheidsrechters ingeschakeld voor de voorrondes 

• Home team speelt in lichte kleur/Away team in donkere kleur 

• Het team dat als eerste 21 punten behaald, wint de wedstrijd  

• Elke worp binnen de driepuntlijn levert 1 punt op 

• Elke worp buiten de driepuntlijn levert 2 punten op 



• De verdedigende ploeg “roept” de fout 

• Er staat geen maximum op het aantal fouten 

• Er wordt geen gebruik gemaakt van een shotklok 

• Voor de rest worden de geldende basket 3X3 regels gehanteerd (wie start, waar en wanneer 

bal in het spel brengen, wisselend balbezit, regels rond vrijworpen, vervanging, time-outs,…) 

FINALE  

De finale vindt plaats op 3 mei 2022 in Antwerpen. Deze zal georganiseerd worden in tornooivorm.  

De winnaars van de voorronde plaatsen zich automatisch voor de finale, de andere teams worden pro 

rata bepaald op basis van het aantal inschrijvingen.  

RANKING 

Onmiddellijk na de ingave van de scores door de kapitein worden de rankings aangepast en kunnen 

deze geraadpleegd worden door elke speler van het team onder het menu 'Ranking'. 

Per gewonnen wedstrijd worden er 2 punten toegekend, bij verlies 1 punt. Indien een team forfait 

geeft, krijgt deze 0 punten.  

De teams worden als volgt gerangschikt: 

 Aantal behaalde punten 
 Onderling duel (tussen de teams die gelijk staan) 
 Doelsaldo (tussen de teams die gelijk staan) 
 Doelsaldo (alle wedstrijden) 
 Aantal gescoorde punten 
 Aantal tegendoelpunten 
 Aantal gegeven forfaits 
 Aantal uitgesloten spelers 
 Loting 

ORGANISATOR 

Heeft u vragen, contacteer dan de sportverantwoordelijke van jouw regio of Studentensport 
Vlaanderen  

 Studentensport Vlaanderen – Hanne Sterkens 
info@studentensportvlaanderen.be  

Heeft u technische problemen, neem dan contact op met de support afdeling van sportaniser.com 
via de 'Contact' button bovenaan de site.  

Of rechtstreeks via support@sportaniser.com 
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