
Uitnodiging voor Internationaal Paastoernooi Rotterdam 2018 
 
 
Al jaren spelen de jeugdselecties van Rotterdam Basketbal op het hoogste niveau 

in Nederland. Om onze en uw spelers te laten ervaren wat het internationaal ni-

veau in de diverse leeftijdsklassen is hebben wij dit seizoen de ambitie uitgespro-

ken te gaan bouwen aan een netwerk van clubs in de regio Rotterdam en in Euro-

pa. Wij willen graag onze samenwerking met jullie starten tijdens onze derde edi-

tie van IPT Rotterdam 2018. Een jaarlijks terugkomend event met teams in diverse 

leeftijdsklasse uit o.a. België en Duitsland. Ons toernooi staat gepland in het paas-

weekend van zaterdag 31 maart tot maandag 2 april 2018 in de Alexanderhal te 

Rotterdam. Het geplande programma voor deze dagen ziet er als volgt uit:  

 

Dag 1 (zaterdag 31 maart) 
 
Wij starten in de ochtend met het toernooi voor regioteams voor jongens U16 en 
meisjes U14 teams.  Vanaf 13:00 uur mogen dan de landelijk spelende jongens-
teams aan de slag in de U14 en U16 leeftijd.  
 
Dag 2 (zondag 1 April) 
 
De allerkleinsten ( Mix U10 en Mix U12) spelend in de regionale klassen mogen 
eerst aan de slag  van 9:00 tot 13:00 uur. Vanaf 13:00 uur start het toernooi voor 
de landelijk spelende teams in de leeftijdscategorieën Mix U12, Mannen U18 en 
Vrouwen U22 
 
Dag 3 (maandag 2 April )  
 
Wij starten de dag met een coachclinic gegeven door o.a. Gadi Kedar, waarna zijn 
Israëlisch U15 team het zal opnemen tegen onze talenten van het Regionaal Ta-
lentencentrum Rotterdam.  
 
 
Voor het toernooi en/of onze coachclinic kunt u uw teams inschrijven door een 
email te sturen aan tc@rotterdambasketbal.nl onder vermelding van: 
 
1. Uw naam, emailadres en telefoonnummer 
2. Naam van uw vereniging 
3. Bij deelname aan het toernooi: Leeftijdscategorie en het niveau van team

(s) die u wilt inschrijven 
4. Bij deelname aan de coachclinic: uw diploma (BT2/BT3/BT4 of Geen) 
 
De inschrijfkosten per team bedragen €25,- en deelname aan de coachclinic be-
draagt €15,- per persoon, Dit bedrag kunt u overmaken 
naar rekeningnummer NL18INGB0002904652 t.n.v. Rotterdam Basketbal 
o.v.v. ‘deelname IPT Rotterdam, het team dat zich inschrijft en de naam contact-
persoon’. Inschrijving wordt pas definitief na ontvangst van de inschrijfgelden.  
 
Wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële FIBA regels met gekwalificeerde 

arbiters. Natuurlijk zijn één of meerder arbiters van uw club ook welkom om tij-

dens Pasen wedstrijden te begeleiden.  

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de toernooicommissie via 
tc@rotterdambasketbal.nl  


