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Overzicht

A.    Tafelofficial

B.    Aantekenaar: Invullen van het  wedstrijdformulier

• Voor de wedstrijd
• Tijdens de wedstrijd
• Bij het einde van de wedstrijd

C.    Tijdopnemer: Bediening van klok en tafelscorebord

D.    24” operator: bediening van de 24” klok
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A.  Tafelofficials
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Presenter
Presentation Notes
Positie; thuisploeg, bezoekersAttributen



Tafelofficials

Bij ons 3 personen: (a) blad;  
(b) scorebord/tijdklok; (c) 24 sec operator

b ba c
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Presenter
Presentation Notes
Tot en met U12: enkel aantekenaar en tijdsopnemerVanaf U14: ook 24” operatorMeestal aantekenaar in het midden (bezoekende ploeg)U10 en U12: geen driepuntersU10 en U12: geen 24” regel en ook geen 8” regelU10 en U12: geen zoneverdediging toegestaanU10 en U12: min 7 spelers die effectief spelen U10, U12 en U14: bal nummer 5 ipv bal nummer 6



Technische uitrusting
 Officieel wedstrijdformulier
 balpen met 2 kleuren: blauw (of zwart) en rood

(afwisselend te gebruiken; zie verder)

 Indicator voor balbezit (pijl)
 Tafelscorebord  (alle elementen bij ons geïntegreerd in één toestel)

+ scorebord
+ klok voor time-out 
+ geluidssignaal 
+ ploegfouten

 24 & 14secondenklok (nodig vanaf U14) + geluidsignaal
(alle elementen bij ons geïntegreerd in één toestel)

 Bordjes voor spelersfouten  (genummerd van 1 tot 5)
 2 rode bordjes voor ploegfouten 5

Presenter
Presentation Notes
Wedstrijdformulier – officieel, U10, Sporta BB4FUNBordjes spelersfouten: witte bordjes, genummerd van 1 tot en met 5 (cijfers van 1 tot 4 in het zwart; cijfer 5 rood)



B.  Aantekenaar en 
wedstrijdformulier
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Presenter
Presentation Notes
Positie; thuisploeg, bezoekersAttributen



Aantekenaar
 Bezoekende ploeg
 Vult het wedstrijdformulier in
 Geeft aan scheidsrechter signaal voor time-out of 

vervanging   

 Bedient de indicator voor wisselend balbezit:
• Rode pijl, die na een sprongbal zo wordt geplaatst dat zichtbaar is 

welke ploeg de volgende inworp toegewezen krijgt
• Na sprongbal in begin van de wedstrijd: in het voordeel van de 

ploeg die geen balbezit heeft; daarna wisselend na elke ‘tussen 2’
• Wordt omgedraaid na elke kwart
• Bij de rust omdraaien en bij aanvang spel opnieuw omdraaien
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Presenter
Presentation Notes
Bezoekende ploeg: hier kan van afgeweken wordenKan ook van een andere ploeg zijn (wel met licentie)Enkel ploegafgevaardigde MOET van de respectievelijke ploegen zijnSprongbal = tussen 2 situatie + begin van elk quarter



Wedstrijdformulier 
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Blanco
exemplaar
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Ingevuld 
exemplaar
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Wedstrijdformulier: 
Voor de wedstrijd

1. Algemene informatie bovenaan

2. Namen en geboortedatum van de officials 
en ploegafgevaardigden onderaan

11

Opm.: 
Geboortejaar
niet meer nodig

Presenter
Presentation Notes
Gebruik druklettersNamen van thuisspelende (team A) en bezoekende ploeg (team B) Wedstrijdnummer (Game N°)Afdeling (DIV): vooral de letter is belangrijkOfficiële aanvangsuur van de wedstrijd (Time)DatumGeboortedatum tussen haakjes na de naamPloegafgevaardigde: heeft een licentie van de ploeg



Wedstrijdformulier: Voor de 
wedstrijd

3. Ploegnamen en stamnummers

stamnr (Mat) :
Notre Dame =  2294

ploegnaam
Vb. U19B Notre Dame Leuven
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Presenter
Presentation Notes
Ploegnamen en stamnummers vind je op de licenties



Wedstrijdformulier: Voor de wedstrijd

4. Vak van de spelers:
• In opklimmende volgorde volgens rugnummer
• Tweede kolom: laatste 2 cijfers geboortedatum
• Achternaam en eerste letter voornaam - (CAP) achter naam van kapitein
• Rugnummer  (max. 12 spelers)
• Niet-gebruikte rijen (vlak voor aanvang wedstrijd): 

enkel eerste lege rij doorstrepen t/m kolom rugnummer; 
dan streep diagonaal naar onderaan rechts t/m laatste lege rij)

• Onderaan: naam van de coach (event. assistent-coach) en licentienummer
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Presenter
Presentation Notes
Tot U10 min. 7 spelers (die spelen)



Wedstrijdformulier: Voor de 
wedstrijd

5. Scheidsrechter checkt:
• Wedstrijdblad
• Licenties
• Medische attesten
• Identiteitskaarten
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Wedstrijdformulier: Voor de 
wedstrijd

6. Coach:
• Keurt ploeggegevens, gegevens coaches goed
• Duidt de 5 spelers aan die de wedstrijd beginnen: 

blauw (of zwart) kruisje in vakje “Player In” rechts 
• Parafeert wedstrijdformulier
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Wedstrijdformulier:
Tijdens de wedstrijd

1. Spelers en vervangingen
2. Time-outs
3. Fouten
4. Ploegfouten
5. Scoreverloop
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Presenter
Presentation Notes
Overtreding vs. fout



Wedstrijdformulier: Tijdens de wedstrijd
1. Spelers en vervangingen

• Bij aanvang van de wedstrijd: cirkel (in het ROOD) 
trekken rond de kruisjes die door de coach bij de 
startende spelers zijn geplaatst

• Kruisje (niet omcirkeld) naast het nummer van elke 
speler wanneer die voor de eerste keer in het veld 
komt (in de kleur van het betreffende quarter)
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Presenter
Presentation Notes
Een vervanging is toegestaan bij elk fluitsignaal van de scheidsrechter



Wedstrijdformulier: Tijdens de wedstrijd
Over Kleuren:
• Alle gegevens vóór de wedstrijd: blauw of zwart
• Startende speelsters: blauw of zwart
• Controle startende speelsters bij aanvang wedstrijd:  rood
• Daarna: - Alle aanduidingen op blad Q1: rood

- Alle aanduidingen op blad Q2: blauw of zwart
- Alle aanduidingen op blad Q3: rood
- Alle aanduidingen op blad Q4: blauw of zwart
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Wedstrijdformulier: Tijdens de wedstrijd

2. Time-outs
• Max. 2 in eerste helft en 3 in tweede helft voor elke ploeg
• Minuut noteren waarin de time-out is aangevraagd
• Na helft en na einde: twee parallelle horizontale strepen door 

de niet gebruikte vakjes
• Opm.: indien nog geen time out gebruikt op 2 minuten voor einde 4de

kwart = verlies van een time out (= twee streepjes door eerst 
mogelijke time out van 2de helft)   
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Presenter
Presentation Notes
Een time-out (van één minuut) kan door een coach worden aangevraagd:bij elk fluitsignaal van de scheidsrechterbij tijdige aanvraag door de coach van de ploeg waartegen is gescoord



Wedstrijdformulier: Tijdens de wedstrijd
3. Fouten

• Telkens een speler een fout begaat, dient de aantekenaar een 
fout te noteren bij de naam van die speler.

• Soort fout + eventueel aantal vrijworpen: 
P, P1, P2, T1, U2, D2, C2, B2

• Na tweede en na vierde quarter: dikke doorlopende verticale 
lijn tussen de ruimtes die gebruikt zijn en die welke niet 
gebruikt zijn (in de kleur van het eraan voorafgaande quarter)
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Presenter
Presentation Notes
Overtreding vs. foutBordjes5 fouten: signaleren



Wedstrijdformulier: Tijdens de wedstrijd

4. Ploegfouten
• Bij elke fout van een speler, ook een kruisje zetten bij de 

ploegfouten
• Na vierde fout in een quarter: rode ploegfoutenbordje 

rechtop plaatsen (op hoek v.d. tafel; aan de zijde van de ploeg met 
ten minste 4 fouten)

• Na elk quarter: één horizontale streep door de niet gebruikte 
vakjes
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Presenter
Presentation Notes
4 ploegfouten: telkens vrijworpen, tenzij bij aanvallende fout



Wedstrijdformulier: Tijdens de wedstrijd

5. Scoreverloop
• 2 kolommen voor ploeg A (thuisploeg) en
• 2 kolommen voor ploeg B (bezoekers)
• Kolom 1: voor rugnummer van de scorende speler
• Kolom 2: aanduiding scoreverloop
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Wedstrijdformulier: Tijdens de wedstrijd

• Kolom voor de score:
1 punt (vrijworp): bolletje op de score
2 punten (velddoelpunt): schuine streep in het vakje van de 

score
3 punten: schuine streep in het vakje van de score en 

rugnummer omcirkelen
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Presenter
Presentation Notes
Begin van iedere periode: doorgaan met de punten waar men gestopt is



Wedstrijdformulier: Tijdens de wedstrijd
• Bij het einde van elk quarter:
Cirkel rond gescoorde puntentotaal
Horizontale streep onder speler en puntentotaal
Quarterscore per ploeg noteren onderaan links (onder de 

spelerslijst van team B)
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Opm.: alle quarter-scores
vanaf 18-19 in het blauw

(vroeger: Q1 en Q3 in het rood)

Presenter
Presentation Notes
Quarterscore apart optellenDus niet subtotaal



Wedstrijdformulier: Bij het einde van de wedstrijd
• Cirkel rond gescoorde puntentotaal
• Dubbele horizontale streep onder speler en puntentotaal
• Diagonale lijnen door overblijvende ruimtes (niet door lege kolommen)

• Eindscore en naam van de winnende ploeg
• Alle niet gebruikte (delen van) regels op het hele blad doorstrepen
• Officials en délégués paraferen blad
• Handtekening scheidsrechter 

(hij kijkt eerst na of alles klopt)
• Bij protest: 

handtekening coach of kapitein
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C. Tijdopnemer
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Tijdopnemer
 Thuisploeg
 Bedient wedstrijdklok

(bij ons geïntegreerd in scorebord; zie later)
• Start: 
Speler raakt de bal op het terrein

• Stop:
Elk fluitsignaal van de scheidsrechter
 In de laatste 2 minuten van de wedstrijd: ook wanneer een 

doelpunt wordt gescoord
• Geluidsignaal om aandacht scheidsrechter te trekken

(bv. bij vraag tot vervanging of time out)

• Geluidssignaal bij het einde van de periode (quarter)
(gebeurt automatisch)
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Presenter
Presentation Notes
Start: arm scheidsrechter scheidsrechterStart: sprongbal, vrijworpGeluidssignaal bij einde: scheidsrechter beslist of de bal al vertrokken was (idem 24”)Stop-watch time-out = aparte klok van 24”



Tijdopnemer
Wanneer kan time-out of vervanging

• Bij elk fluitsignaal van de scheidsrechter en vóór de bal 
levend is

- teken voor vervanging:

- teken voor time out: 

• Time-out kan ook na een doelpunt van de andere ploeg 
indien tijdig aangevraagd door de coach

 Stop-watch voor time-outs
• Start wanneer de scheidsrechter fluit voor time-out
• Na 50 seconden signaal geven aan scheidsrechter

opm.: bij ons geïntegreerd in scorebord
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Bediening van het tafelscorebord

 Start van de wedstrijd
 Tijdens de wedstrijd
 Correcties
 Einde van de wedstrijd 29
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Evtl eerst ‘prog’ duwen
Na ‘configureren: druk 9
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D.  24” operator:
Bediening van de 24”-14” klok
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24” operator

 Thuisploeg

 Vanaf U14

 Principe: een ploeg heeft 24 seconden tijd om 
een doelpoging te ondernemen (= bal raakt de 
ring)

Maar …. zie verder 33

Presenter
Presentation Notes
Bedoeling: 24” tijd om een doelpoging te ondernemen = ring raken



Taken 24” operator:
basisregels 1

 Start
• Na sprongbal of rebound: een speler op het terrein heeft de bal 

onder controle
• Na inworp: een speler op het terrein heeft controle over de bal
• Na score: een speler op het terrein heeft controle over de bal

 Stop zonder reset
• Spel onderbroken en dezelfde ploeg blijft in balbezit: 

• bal is uit, 
• sprongbal (tussen twee) 
• na time out
• blessure ploeg in balbezit
• dubbele fout
• opheffing van gelijke straffen
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Taken 24” operator:
basisregels 2

 Reset 24” :
• Score
• Doelpoging (bal tegen de ring), verdedigende ploeg krijgt balbezit
• Andere ploeg komt in  balbezit

• Reset 14” :
• Doelpoging (bal tegen de ring), aanvallende ploeg behoudt 

balbezit
• Na vrijworpen, aanvallende ploeg heeft balbezit
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Taken 24” operator:
bijkomende regels 1

 Reset 24” of  14”: 
1. Situatie: dezelfde ploeg blijft in balbezit
Spel onderbroken door een actie van de tegenstander 
en dezelfde ploeg blijft in balbezit:  fout, voetbal 
(aangeduid door scheidsrechter), blessure van de 
tegenstander, andere reden

Verdedigende helft: reset naar 24”
Aanvallende helft en meer dan 14” over: geen reset
Aanvallende helft en minder dan 14” over: reset naar 14” 
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Taken 24” operator:
bijkomende regels 2

 Reset 24” of  14”: 
2. Situatie: de andere ploeg komt in balbezit

Spel onderbroken door een scheidsrechter, voor een fout of een 
overtreding begaan door de ploeg die balbezit had. De bal wordt 
dan natuurlijk toegewezen aan de tegenpartij. 

 Indien inworp uitgevoerd in de verdedigende helft van de 
ploeg die nu de bal verwerft: reset naar 24”

 Indien inworp uitgevoerd in aanvallende helft van de ploeg 
die nu de bal verwerft: reset naar 14” 
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Taken 24” operator: 
speciaal geval: laatste 2 minuten

• Wanneer de wedstrijdklok 2:00 minuten of minder aangeeft in de 4e 
quarter of in elke verlenging, dan mag de coach van een ploeg, die een 
belaste time-out gekregen heeft en de bal mag inwerpen in haar 
verdedigende helft, kiezen om de inworp ofwel te nemen in de aanvallende 
helft ter hoogte van het inworplijntje aan de overzijde van de officiële tafel, 
ofwel in de eigen verdedigende helft. 

• • Indien de inworp uitgevoerd wordt in de aanvallende helft ter hoogte van 
het inworplijntje aan de overzijde van de officiële tafel dan zal de shotklok 
gereset worden op 
• Indien 14 seconden of meer getoond worden op de shotklok op het moment dat 

de wedstrijdklok gestopt werd, dan zal de shotklok gereset worden op 14 
seconden. 

• Indien 13 seconden of minder getoond worden op de shotklok op het moment dat 
de wedstrijdklok gestopt werd, dan zal de shotklok niet gereset worden, maar zal 
doorlopen van het tijdstip dat zij gestopt werd. 

• • Indien de inworp uitgevoerd wordt in de verdedigende helft dan zal de 
shotklok gereset worden op een nieuwe 24 seconden of verder lopen van 
het tijdstip waar ze gekomen was als dat zo bepaald is in de spelregels. 
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Taken 24” operator

Uitschakelen: 
• Er zijn minder dan 24” resp. 14” te spelen volgens 

wedstrijdklok

Discussiepunt: 
- Volgens sommigen al uitschakelen bij minder dan 24”
- Volgens anderen pas uitschakelen bij minder dan 14”:

Reden: stel dat er nog 20” staan op de wedstrijdklok op een moment 
waarop er een reset moet gebeuren naar 14”, dan kan dit niet gedaan 
worden als er al is uitgeschakeld vanaf minder dan 24”.
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Presentation Notes
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Samenvatting reset principes
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Samenvatting reset principes

42



Samenvatting reset principes
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Overschrijding 24” (14”)

Geluidsignaal klinkt; bal gaat naar tegenpartij
Geluidsignaal bij overschrijding van 24” of 14” bij 

shotpoging: 
er is geen overtreding als de bal niet meer in
de handen van de speler is, EN

• De bal gaat in de ring, of
• De bal raakt de ring, of
• De rebound wordt genomen door een speler van de verdedigende ploeg

• Beslissing door scheidsrechter 
44
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Bediening van de 24-secondenklok

 Start van de wedstrijd
 Tijdens de wedstrijd
 Correctie
 Einde van de wedstrijd
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Bronnen en nuttige documenten

Basketbal Vlaanderen
• http://basketbal.vlaanderen/praktische-info/clubinfo/spelregels-

nuttige-documenten

Website Notre Dame
alle documenten ivm reglementen onderaan de pagina:
http://www.damesbasketleuven.be/club/documenten.html
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http://basketbal.vlaanderen/praktische-info/clubinfo/spelregels-nuttige-documenten
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Dank u voor uw aandacht
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