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Basketball is een fantastische sport, maar het wordt als basketballer nog leuker 

als je de spelregels beheerst. Daarvoor is er het spelregelbewijs. Op de site 

van FlowSparks kunnen NBB-leden het spelregelbewijs halen. Het spelregelbewijs 

maakt basketballers van jongs af aan vertrouwd met de regels en geeft je in het 

veld meer inzicht in – én begrip voor – beslissingen van de scheidsrechter. 

Daarnaast draagt het kennen van de spelregels bij aan een sportiever spelverloop 

en een veiliger sportklimaat.  

Mogelijk vraag je je af hoe het kan dat het kennen van de spelregels bijdraagt 

aan een veiliger en plezieriger sportklimaat? In 2018 heeft NOC*NSF binnen 

enkele takken van sport onderzocht waar de grootste ergernissen liggen. Dit is 

ook onderzocht voor de basketbalsport. Hieruit blijkt dat commentaar op 

beslissingen van de scheidsrechters de grootste ergernis is, onder spelers. Op 

plek drie in deze lijst staat: gebrekkige spelregelkennis.  

Veel commentaar op de scheidsrechter ontstaat door onvoldoende spelregelkennis. 

De basis is bij veel spelers wel bekend, maar vaak zijn situaties die minder 

vaak voorkomen onbekend, daardoor ontstaat onbegrip. Door als vereniging 

aandacht te besteden aan de spelregelkennis van de leden wordt het onbegrip 

weggenomen en ontstaan leukere wedstrijden!  

  

https://login.flowsparks.com/
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In Sportlink Club kunnen verenigingen alles regelen ten aanzien van het 

Spelregelbewijs. Zo kan in het overzichtsscherm de voortgang van de leden worden 

gemonitord en bijgehouden.  

Het overzichtsscherm kan geopend worden via onderstaande methode: 

1) Ga in het menu van Sportlink Club naar personen en klik vervolgens op 

Spelregelbewijs overzicht. 

2) Het volgende scherm opent zich: 

 

Dit scherm heeft 4 tabbladen (zie rode rand in bovenstaand scherm). 

- Het tabblad Verplicht toont alle spelende leden die verplicht zijn het 

spelregelbewijs te halen* 

- Het tabblad Aankomend toont alle spelende leden die volgend jaar 14 jaar 

worden (en dus volgend jaar in het tabblad verplicht zullen komen) 

- Het tabblad Vrijwillig toont alle leden die zich vrijwillig hebben 

aangemeld om het spelregelbewijs te halen 

- Het tabblad Vrijgesteld toont alle leden die zijn vrijgesteld om het 

spelregelbewijs te halen.  

*Spelende leden komen in het tabblad verplicht te staan wanneer zij 14 jaar of 

ouder zijn. Dit geldt voor zowel valide als rolstoelbasketbal.  

 

Het scherm heeft ook vier knoppen (zie groene rand in bovenstaand scherm): 

 
Het scherm herladen 

 
Toon de details van de overtreding (wordt door de NBB niet gebruikt) 

 
Mail de uitnodigingen om in te loggen op FlowSparks 

 
Exporteer de gegevens naar Excel 
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Alle leden die op het tabblad Verplicht of Aankomend staan, worden automatisch 

aangemeld voor het spelregelbewijs. Zij ontvangen automatisch een mail vanuit 

FlowSparks om een account aan te maken en het bewijs te halen.   

Niet spelende leden, of leden jonger dan 13 jaar zijn niet automatisch aangemeld 

om het spelregelbewijs te halen. Zij kunnen vrijwillig worden aangemeld. 

Onderstaand is uitgelegd hoe een vereniging leden vrijwillig kan aanmelden voor 

het spelregelbewijs: 

1) Ga in het menu naar personen en klik vervolgens op zoek 

2) Vul enkele gegevens van het lid in en klik op zoeken 

3) Selecteer vervolgens het lid naar keuze 

4) Ga vervolgens naar het tabblad Diploma’s, passen en blokkades (is dit 

tabblad niet zichtbaar? Lees in paragraaf 3.1 hoe je dit tabblad zichtbaar 

kan krijgen). 

5) Klik op   

6) Er verschijnt een melding dat het lid is aangemeld voor het 

spelregelbewijs, klik vervolgens op ok.  

 

 
Deze paragraaf is enkele relevant voor gebruikers van Sportlink Club waarvan 

niet de juiste tabbladen zichtbaar worden in het persoonsscherm. Onderstaand 

wordt uitgelegd hoe de juiste tabbladen zichtbaar kunnen worden: 

1) Ga in het menu naar systeem en klik vervolgens op gebruikersinstellingen 

2) Ga naar het tabblad persoonsscherm en vink hier alle tabbladen aan die je 

wilt zien bij een persoon. 

a. Voor het vrijwillig aanmelden van het spelregelbewijs is het tabblad 

diploma’s, passen & blokkades nodig. 

3) Klik vervolgens op opslaan en sluiten 
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Leden kunnen een vrijstelling hebben/krijgen voor het behalen van het 

spelregelbewijs. Dit kan bijvoorbeeld omdat het lid een scheidsrechtersdiploma 

heeft (bijvoorbeeld een oude F-, E-, of D-diploma). Deze leden worden zichtbaar 

onder het tabblad vrijgesteld in het overzichtsscherm. Deze leden kunnen wel 

vrijwillig aangemeld worden, via de eerder genoemde procedure. 

Verenigingen kunnen ook vrijstelling aanvragen, wanneer een lid gebonden is aan 

een G-team. De vereniging kan vrijstelling aanvragen via 

spelregelbewijs@basketball.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:spelregelbewijs@basketball.nl
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Wanneer een lid op de juiste manier is aangemeld voor het behalen van het 

spelregelbewijs (zie hoofdstuk 3) kan hij of zij aan de slag! In onderstaand 

overzicht is te zien wat een lid moet doen om zijn of haar spelregelbewijs te 

halen.  

Een lid ontvangt een mail op de dag dat hij 13 jaar wordt, of wanneer de 

vereniging het lid aanmeldt om het bewijs te behalen. In deze mail kan het lid 

een account aanmaken en toegang krijgen tot FlowSparks. Wanneer het lid het 

account heeft aangemaakt, kan het lid altijd inloggen in FlowSparks.  

 
Wanneer een lid is ingelogd in de omgeving van FlowSparks ziet hij/zij op het 

beginscherm het spelregelbewijs klaar staan. Het lid kan op de knop van het 

spelregelbewijs klikken om de module te starten. 

 

https://login.flowsparks.com/
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In de module van het spelregelbewijs staat het traject van het spelregelbewijs 

klaar. De module bestaat uit verschillende onderdelen, deze zijn genummerd en te 

herkennen aan het witte vierkant, met oranje symbool, zoals te zien aan 

onderstaand voorbeeld.  

 

De module bestaat uit 8 onderdelen: 

1 Wat is het spelregelbewijs? De deelnemer krijgt uitleg over het 

spelregelbewijs en waarom het belangrijk 

is.  

2 Hoe werkt deze leeromgeving? De deelnemer krijgt uiutleg over de 

verschillende functionaliteiten van de 

leeromgeving 

3 Algemene regels De deelnemer krijgt uitleg over de algemene 

regel, zoals het veld en de lijnen 

4 Overtredingen De deelnemer krijgt uitleg over de 

verschillende overtredingen, zoals lopen 

5 Tijdsregels De deelnemer krijgt uitleg over de 

verschillende tijdsregels, zoals de 

drieseconden regel 

6 Fouten De deelnemer krijgt uitleg over de 

verschillende fouten, zoals charge 

7 Reglementen De deelnemer krijgt uitleg over de 

belangrijkste reglementen, zoals een D-fout 

8 Spelregelbewijs test De deelnemer krijgt 30 vragen, bij 

voldoende goede antwoorden heeft de 

deelnemer het spelregelbewijs behaald.  

 

De deelnemer kan onderdelen 1 t/m 7 gebruiken om meer informatie en kennis op te 

doen over de spelregels. In onderdeel 8 wordt het uiteindelijke spelregelbewijs 

behaald. De deelnemer kan onderdeel 8 (de test) starten, zonder onderdeel 1 t/m 

7 te voltooien/starten.  

 
Een deelnemer dient 60% van de eindtoets goed te beantwoorden om voor de test te 

slagen. Wanneer de eindtoets behaald is, heeft het lid het spelregelbewijs 

behaald. Het lid kan het bewijs downloaden via de knop Certificaat 

Spelregelbewijs in de module. Dit certificaat is altijd op te vragen via deze 

pagina.  
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Ook verenigingen kunnen het spelregelbewijs terug zien in Sportlink Club. Het 

lid verdwijnt namelijk uit de lijst verplicht of aankomend. Daarnaast wordt het 

spelregelbewijs zichtbaar onder het tabblad diploma’s, passen & blokkades in het 

persoonsscherm van een lid. 

 

In FlowSparks is een Engelstalige spelregeltest beschikbaar. Zo kunnen 

internationale leden van een vereniging het spelregelbewijs halen.  

Het lid kan zelf de taal wijzigingen, door de volgende stappen te volgen: 

1.Klik op het openingsscherm rechts bovenin op je naam en klik vervolgens op 

instellingen 

 

2. Bij het openen van de instellingen kan het lid de taal wijzigingen. Klik op 

het woord Nederland en wijzig deze naar Engels. Klik op toepassen. 

3. De deelnemer dient opnieuw in te loggen. De taal is nu gewijzigd naar Engels 

en de omgeving heet vanaf nu “The basketballrules certificate” 

 

 

Mochten er na aanleiding van deze handleiding vragen of opmerkingen zijn, kunt u 

contact opnemen met spelregelbewijs@basketball.nl.  

mailto:spelregelbewijs@basketball.nl

