3X3 Basketball tour: Wijkpark Transvaal
22 t/m 24 juli 2022
Gedurende het weekend van 22 tot en met 24 juli 2022
hadden we de 3X3 Basketballtour door Nederland op
bezoek op het Wijkpark Transvaal. De tour heeft het hele
land aangedaan en heeft overal wedstrijden (voorrondes
en kwalificaties) gedaan voor het Nederlands
Kampioenschap. Daarnaast hebben ze deze nieuwe en
explosieve variant van basketbal op deze manier door
het hele land gepromoot en hopelijk op de kaart gezet.
3X3 Basketball is zoals het al aangeeft een variant van
basketbal met enkele 3 spelers. Daarnaast zijn er ook
enkele aanpassingen in de regels ten opzichte van
regulier basketbal:
•
•
•
•
•
•

Er is één officiële bal, met het gewicht van een mannenbal en het formaat van een
vrouwenbal;
Officiële wedstrijden duren 10 minuten of totdat een team 21 punten heeft behaald;
Er is een 12 seconden schotklok in plaats van 24 seconden. Binnen deze tijd dient een team
te scoren of een scoringspoging te doen;
Er is geen driepuntslijn, maar een tweepuntslijn. Elke score achter deze lijn is twee punten
waard, elke score erbinnen telt voor 1;
Er zijn geen persoonlijke fouten, maar teamfouten;
Zodra een team een scoort mag het andere team meteen doorgaan door de bal te dribbelen of
te passen. Zodra een team buiten de tweepuntslijn is geweest mag er weer worden gescoord.
Op de vrijdag hebben we met de Haagse Hopjes nog
gewoon kunnen uitlenen.
De kinderen konden er ook voor kiezen om bij één van
de basketbalactiviteitjes mee te doen of bij de Hopjes te
lenen. Dit ging prima, de kinderen met geleende spullen
bleven op het kleine plein en de andere kinderen konden
bij SWDH aan de slag met basketbal activiteiten.

Uiteraard vinden wij het geweldig dat een Nationaal
Evenement het Wijkpark Transvaal aandoet. Het is heerlijk om het Wijkpark op zo’n positieve manier
gebruikt te zien worden! De basketballers hebben bewezen dat dit een prima locatie is waar heel het
land samen kan komen voor leuke en strak georganiseerde evenementen. Wij hopen ze dan ook
zeker nog een keer terug te zien.
Uiteraard gaan wij proberen om de aandacht voor deze
sport hoog te houden! We hebben dan ook enkele
basketballen voor de 3X3 mogen ontvangen van de
organisatie. Deze kunnen de kinderen vanaf nu, dus
komen lenen bij de Hopjes!

