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Art. 2   Het nieuwe speelveld
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Art. 4 Spelersuniform & andere uitrusting

Art 4.3.1

 Kousen van dezelfde dominante kleur voor alle spelers van de 

ploeg.

Art  4.4.2 … toevoeging:

 Compressiemouwen van dezelfde dominante kleur als het shirt.

 Compressiekousen van dezelfde dominante kleur als de short. 

Indien het een bescherming betreft van bovenbeen, moet dit eindigen 

boven de knie.  Bescherming van onderbeen moet eindigen onder de 

knie.

 Transparant mondstuk.

 Transparante taping van armen, schouders, benen, etc.
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Deze richtlijnen van Art. 4 dienen enkel 

gevolgd te worden in 1e nationale.
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Art. 8, 9 & 10- Start en einde van interval, 

periode en status van de bal

Tijdens de sprongbal:

De bal wordt levend wanneer de bal de hand(en) van de 

scheidsrechter verlaat. (oude regel: wanneer de bal legaal getikt wordt 

door de springer).Dit is nu het moment wanneer de eerste periode 

start en de interval voor aanvang van de wedstrijd eindigt.

Deze regelgeving elimineert het theoretisch probleem dat bestond als 

een fout zou begaan worden tijdens de sprongbal voordat de bal getikt 

werd. Bij de oude regel was dit een fout tijdens een interval en nu is dit 

een fout tijdens de wedstrijd.
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Art. 8, 9 & 10- Start en einde van interval, 

periode en status van de bal

Tijdens de inworp:

Alle andere perioden starten en de intervals voordien eindigen, als de 

bal levend wordt. Dit is op het moment dat de bal ter beschikking is 

van de speler die de inworp zal uitvoeren.

(Oude regel: interval eindigde als de bal geraakt werd op het veld).
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Art. 16 Doelpunt op het eind van een periode

De wedstrijdklok moet 0,3 sec (3 tienden van een seconde) of 

meer aangeven opdat een speler balbezit kan verwerven, na 

een inworp of na een rebound volgend op de laatste of enige 

vrije worp, met de bedoeling een velddoelpoging te 

ondernemen.

Indien de wedstrijdklok 0,2 sec of 0,1 sec aangeeft kan 

alleen een geldig doelpunt gescoord worden door de bal te 

tikken of onmiddellijk te dunken
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Art. 17 Plaats van inworp na time-out

tijdens de laatste 2 minuten

De bal zal ingeworpen worden vanaf de “nieuwe 

inworplijn”, in aanvalsvak, tegenover de jurytafel

tijdens de laatste 2 minuten van de wedstrijd en mogelijke 

verlenging, volgend op  een time-out genomen door de 

ploeg die recht had op balbezit in zijn verdedigingshelft. 

(Oude regel: vanaf het verlengde van de middenlijn).
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Art. 17 Plaats van inworp na time-out

tijdens de laatste 2 minuten
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Iedere time out duurt 1 minuut. De teams dienen zich onmiddellijk

naar het speelveld te begeven als de scheidsrechter fluit en de 

teams terug op het speelveld vraagt.

Soms rekt een team zijn time-out langer dan 1 minuut, verwerft

hierdoor een voordeel en vertraagt de wedstrijd.

 De scheidsrechter geeft een waarschuwing.

 Indien het team niet reageert op de waarschuwing, volgt een extra

opgelegde time-out.

 Als het team geen resterende time-outs heeft, dan zal de coach 

belast worden met een technische fout „C‟ voor vertragen van de 

wedstrijd.

Art. 18  Time out
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Art. 28 Acht seconden regel

Art. 30 Terugkeer van de bal naar 

de verdedigingshelft
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Oude spelregel

 Wanneer hij gelijk welke speler of 

een scheidsrechter raakt die in 

contact is met de aanvalshelft.                                                                                                                            

 Wanneer hij de aanvalshelft raakt.; 

;;;;;;;;

 Wanneer een dribbler 2 voeten en 

de bal volledig in de aanvalshelft

heeft

Nieuwe spelregel

 Wanneer hij een verdediger of 

een scheidsrechter raakt die in 

contact is met de aanvalshelft

 Wanneer hij een aanvaller raakt

die met die met 2 voeten in de 

aanvalshelft staat

 Wanneer hij de aanvalshelft raakt

 Wanneer een dribbler 2 voeten

en de bal volledig in de 

aanvalshelft heeft

De bal is in de aanvalshelft:



Art. 28 Acht seconden regel

Art. 30 Terugkeer van de bal naar 

de verdedigingshelft
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Art. 28 Acht seconden regel

Art. 30 Terugkeer van de bal naar 

de verdedigingshelft
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Gevolgen van deze regel:

De aanvaller die in spreidstand staat over de middenlijn wordt

aanzien in zijn verdedigingshelft te zijn.

Deze aanvaller:

 Mag achterwaarts pivoteren tot beide voeten in aanvalshelft

staan.

 Of starten in dribbel of de bal naar achter passen, maar het            

8 seconden tellen duurt voort.



Art. 28 Acht seconden regel

Art. 30 Terugkeer van de bal naar 

de verdedigingshelft
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Voorbeeld 1:

Een aanvaller die in spreidstand over de middenlijn staat ontvangt

een bal van zijn verdedigingshelft. 

Hij springt , vangt de bal en keert terug in dezelfde positie.

Legaal. Hij is nog steeds in verdedigingshelft.
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Art. 28 Acht seconden regel

Art. 30 Terugkeer van de bal naar 

de verdedigingshelft
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Voorbeeld 2:

Een aanvaller die in spreidstand over de middenlijn staat ontvangt

een bal van zijn verdedigingshelft. 

Hij springt , vangt de bal, keert terug in dezelfde positie en dribbelt

de bal achterwaarts.

Legaal. Hij is nog steeds in verdedigingshelft. 8” tellen.

rules 2010 filmpjes/rc2010_art_28_2.flv


Art. 28 Acht seconden regel

Art. 30 Terugkeer van de bal naar 

de verdedigingshelft
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Voorbeeld 3:

De ploeg heeft de bal in eigen aanvalshelft gebracht wanneer de  bal 

een verdediger raakt, terwijl die speler met een deel van zijn

lichaam in contact is met zijn verdedigingshelft.  Een nieuwe 8”-

telling zal starten.

Legaal. Geen 8”- overtreding.
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Art. 28 Acht seconden regel

Art. 30 Terugkeer van de bal naar 

de verdedigingshelft
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Voorbeeld 4:

Een aanvaller die vanuit verdedingshelft opdribbelt en in spreidstand

over de middenlijn komt,  past de bal terug naar verdedigingshelft.

Legaal. Hij is nog steeds in verdedigingshelft. 8” tellen.
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Art. 28 Acht seconden regel

Art. 30 Terugkeer van de bal naar 

de verdedigingshelft

19

Voorbeeld 5:

Een aanvaller die vanuit verdedingshelft opdribbelt en in spreidstand

over de middenlijn komt,  pivoteert terug naar verdedigingshelft.

Legaal. Hij is nog steeds in verdedigingshelft daar beide voeten

nog niet in aanvalshelft waren.  8” tellen.
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Art. 28 Acht seconden regel

Art. 30 Terugkeer van de bal naar 

de verdedigingshelft
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Voorbeeld 6:

Een aanvaller,  in spreidstand over de middenlijn, past de bal naar een

ploegmaat die ook in spreidstand over de middenlijn staat. 

Rechtstreekse pas of via botspas in verdedigend of aanvallend vak.

Legaal. Beiden zijn nog steeds in verdedigingshelft .   8” tellen.
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Art. 28 & 50  Start van  8” en  24” bij inworp

Na een inworp zal het aftellen starten als de bal

gelijk welke speler (aanvaller of verdediger) raakt of legaal geraakt 

wordt op het speelveld, waarbij de ploeg van de speler die de inworp 

uitvoerde in controle van de bal blijft.  Dit betekent dat wedstrijdklok en 

24”-klok gelijktijdig zullen starten bij inworp. Ook het 8” tellen start 

gelijktijdig als de bal een speler raakt in verdedigend vak.

(Oude regel: de 24” kon later starten, want een speler moest eerst

controle van de bal verwerven op het speelveld).
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Art. 28 & 50  Start van  8” en  24” bij inworp
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In dit voorbeeld start de wedstrijdklok en de 24” –klok volgens de  oude

spelregels. Wedstrijdklok start bij het aanraken, de 24" bij controle.        

Dit kon voor conflicten zorgen. Met de nieuwe spelregel zal wedstrijdklok

en 24”-klok gelijktijdig starten bij inworp.   

Na sprongbal & rebound blijven dus de vroegere regels gelden.
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Samenvatting: Wanneer 24”  starten?  
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Na inworp:

Start 24” nadat de bal één van de spelers op het speelveld raakt.

Na rebound:

Start 24” na balcontrole van één van de spelers.

Bij sprongbal:

Start 24” na balcontrole van één van de spelers.



24



Art. 29.2.1 - 24 seconden

Wanneer het spel onderbroken wordt door een scheidsrechter

 voor een fout of een overtreding (niet voor een uit-bal) begaan door 

de ploeg die niet in het bezit is van de bal,

 voor enige geldige reden door de ploeg die niet in het bezit is van 

de bal,

 voor gelijk welke geldige reden die geen verband houdt met één van 

de ploegen,

moet balbezit toegekend worden aan het team dat voordien de bal in 

zijn bezit had.
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Art. 29.2.1 - 24 seconden

Indien de inworp uitgevoerd wordt in de verdedigingshelft, dan moet het 

24”- apparaat teruggezet worden op 24” .

Indien de inworp uitgevoerd wordt in de aanvalshelft, dan moet het 24”-

apparaat teruggezet worden als volgt:

 Indien 14 seconden of meer aangegeven worden op het 24”-apparaat 

op het ogenblik dat het spel onderbroken werd, dan zal het 24”- apparaat 

niet teruggezet worden en zal het restant blijven.

 Indien 13 seconden of minder aangegeven worden op het 24”-apparaat 

op het ogenblik dat het spel onderbroken werd, dan moet het 24”-apparaat 

teruggezet worden op 14 seconden.
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Art. 29.2.1 - 24 seconden – voorbeeld 1
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Art. 29.2.1 - 24 seconden – voorbeeld 2
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Art. 29.2.1 - 24 seconden – voorbeeld 3
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Art. 29.2.1 - 24 seconden – voorbeeld 4
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Art. 29.2.1 - 24 seconden – voorbeeld 5
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4 seconden resteren op de 24”-klok en team A 

is in balbezit in aanvallend vak als

(a) A4

(b) B4

zich blesseert en de scheidsrechter het spel 

onderbreekt.

Na de inworp zal team A 

(a) 4 seconden 

(b) 14 seconden

Resterend op de 24”-klok krijgen
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Team A is in zijn aanvallend vak en met

(a) 16 seconden

(b) 8 seconden

resterend op de 24”-klok,  schopt B4 bewust de bal met 

de voet of slaat de bal met de vuist.

Een voetbalovertreding van team B. Na de inworp op de 

aanvalshelft zal team A 

(a) 16 seconden 

(b) 14 seconden

resterend op de 24”-klok krijgen
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A4 dribbelt de bal op zijn aanvalshelft wanneer B4

een onsportieve fout op A4 maakt met nog 6 seconden resterend op 

de 24”-klok. 

Na het uitvoeren van de vrijworp(en) zal team A een inworp worden 

toegekend aan de middenlijn tegenover de jurytafel. Team A zal een 

nieuwe 24”-periode krijgen.

Dezelfde interpretatie is geldig voor een technische en 

diskwalificerende fout.
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Tijdens de laatste twee (2) minuten van de wedstrijd, heeft A4 zes (6) 

seconden op de verdedigingshelft van team A gedribbeld, wanneer: 

(a) B4 de bal buiten het speelveld tikt 

(b) B4 begaat de derde fout voor team B tijdens deze periode. 

Aan team A wordt een Time-out verleend. Na de Time-out, wordt het 

spel hervat door A4 met een inworp aan de zijlijn op de aanvalshelft van 

team A, tegenover de jurytafel, ter hoogte top van 3 puntlijn. 

Interpretatie: 

In beide gevallen zal team A achttien (18) seconden resten op de 

vierentwintig (24) secondenklok. 

Art. 17 Plaats van inworp na time-out

tijdens de laatste 2 minuten
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Tijdens de laatste twee (2) minuten van het spel, dribbelt A4 de bal op 

zijn aanvalshelft. B3 tikt de bal naar de verdedigingshelft van team A, 

waar een speler van team A  opnieuw start met dribbelen. Nu: 

(a) tikt B4 de bal buiten het speelveld 

(b) begaat B4 een derde fout voor team B tijdens deze periode 

Op de verdedigingshelft van team A met zes (6) seconden resterend op 

de vierentwintig (24) secondenklok. Team A wordt een Time-out

toegekend. 

Na de Time-out wordt het spel hervat door A4 met een inworp aan de 

zijlijn op de aanvalshelft van team A, hoogte top 3-puntlijn. Hoeveel 

seconden resten er voor team A op de vierentwintig (24) secondenklok? 

Interpretatie: 

Het team A zal nog hebben in situatie: 

(a) zes (6) seconden 

(b) veertien (14) seconden 

Als resterende tijd op de vierentwintig (24) secondenklok. 

Art. 17 Plaats van inworp na time-out

tijdens de laatste 2 minuten
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Als het spel door een scheidsrechter  wordt onderbroken, 

ongeacht welke geldige reden, die niet aan één van beide 

teams te verbinden is,  en als naar het oordeel van de 

scheidsrechters de tegenstanders in het nadeel worden 

gebracht, zal de 24-seconden klok verder gaan vanaf de 

tijd dat ze werd gestopt.
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Met 25” te spelen in de laatste minuut van de wedstrijd en met de 

score A 72 - B 72 verkrijgt team A controle over de bal en heeft de bal 

20 seconden gedribbeld, als het spel  wordt onderbroken door de 

scheidsrechters als gevolg van het feit dat:

(a) de wedstrijdklok of 24”- klok er niet in slaagt om te lopen of te 

starten

(b) er een fles op het speelveld wordt geworpen

(c) de 24”- klok verkeerd werd teruggezet.

Interpretatie:

In alle gevallen zal het spel met een inworp van team A worden hervat 

met 4” resterend op de 24”- klok . Team B zou in het nadeel worden 

gebracht als het spel zou worden hervat met een nieuwe 24”-periode.
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Na een shot van A3 voor een velddoelpunt kaatst de bal van de ring 

terug en  wordt dan door A5 gecontroleerd. 

9 seconden later klinkt het signaal van de 24”-klok  verkeerdelijk. De 

scheidsrechters onderbreken het spel.

Interpretatie:

Team A, met controle van de bal, zou in het nadeel worden gebracht 

als dit een 24 seconden overtreding zou zijn. Na raadpleging met de 

commissaris en de bediener van 24”-klok, hervatten de 

scheidsrechters het spel met een inworp voor team A met 15 

seconden resterend op de 24”-klok.



Art. 33.10 “No charge semi-circle”gebied
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Art. 33.10 “No charge semi-circle”gebied
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Art. 33.10 „No charge semi-circle‟ : doelstelling
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Het ‘no charge semi-circle’ - gebied werd op het speelveld 

aangebracht met het doel een specifieke zone af te bakenen 

voor de interpretatie van de Charge/Block situaties onder de 

basket. 

De doelstelling van de ‘no charge semi-circle’ is het niet 

belonen van de verdediger , die positie neemt onder zijn 

basket om een ‘charging foul’ uit te lokken van de aanvaller 

in balbezit, die naar de basket penetreert. 



Art. 33.10 „No charge semi-circle‟ : principes
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1. De verdediger moet:

 een legale verdedigende houding handhaven.

 Met beide voeten binnen de „no charge semi-circle‟ staan.

2. De aanvaller moet:

 Zijn penetratie (drive) starten van buiten de „semi circle‟.

 Controle van de bal hebben terwijl hij in de lucht is.

 Een doelpoging ondernemen of de bal passen.
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Art. 33.10 „No charge semi-circle‟ 
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Art. 33.10 „No charge semi-circle‟  principes
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De „no charge semi-circle‟ – regelgeving wordt niet gebruikt en de 

contacten zullen beoordeeld worden volgens de normale spelregels.  

Bijv. Cylinderprincipe, block/charge principe.

 Voor alle spelsituaties die plaatsvinden buiten het „no charge semi-

circle‟ gebied, alsook situaties die ontstaan tussen het „semi-circle‟-

gebied en de eindlijn. 

 Voor alle contactsituaties bij de  rebound.

 Voor ieder foutief gebruik van de handen, armen, benen of lichaam 

door  aanvaller of verdediger.



Art. 33.10 „No charge semi-circle‟  voorbeeld 1
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Art. 33.10 „No charge semi-circle‟  voorbeeld 2
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Art. 33.10 „No charge semi-circle‟  voorbeeld 3
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Art. 36 Onsportieve fout bij inworp
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Stelling 1:

Tijdens de laatste twee (2) minuten van de vierde periode en tijdens 

de laatste twee (2) minuten van elke extra periode, is de bal buiten het 

speelveld voor een inworp en nog in de handen van de scheidsrechter 

of reeds ter beschikking van de speler die de inworp neemt. 

Als op dit ogenblik een verdediger op het speelveld contact 

veroorzaakt met een aanvaller op het speelveld en een fout wordt 

gefloten, dan is dit een onsportieve fout.

(Bij de oude spelregels was bovenstaande stelling de ganse wedstrijd 

van toepassing, nu dus enkel de laatste 2 minuten).



Art. 36 Onsportieve fout bij inworp
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Voorbeeld 1

Met 0:31 (31 seconden) te spelen in de laatste minuut  van de 

wedstrijd heeft A7 de bal in zijn handen of deze is tot zijn beschikking 

voor een inworp, als B9 contact veroorzaakt op het speelveld en een 

fout wordt gefloten voor B9.

Interpretatie

B5 doet duidelijk geen poging om de bal te spelen en zal geen 

voordeel verkrijgen door er voor te zorgen dat de wedstrijdklok niet 

kan worden gestart. Een onsportieve fout moet gefloten worden 

zonder dat er een waarschuwing gegeven wordt.



Art. 36 Onsportieve fout bij inworp
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Art. 36 Onsportieve fout bij inworp
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Voorbeeld 2

Met 0:53 (53 seconden) te spelen in de laatste minuut  van de 

wedstrijd heeft A4 de bal in zijn handen of deze is tot zijn beschikking 

voor een inworp, als A5 contact maakt met B5 op het speelveld en een 

fout wordt gefloten voor A5.

Interpretatie

A5 bereikte geen voordeel door de fout te begaan. A5 wordt met een 

persoonlijke fout belast, tenzij er hard contact is dat als een 

onsportieve fout zal worden gefloten. Aan team B wordt de bal 

toegekend voor een inworp op de plaats het meest dichtbij aan de 

overtreding.



Art. 36 Onsportieve fout bij inworp
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Stelling 2:

In de laatste minuut/minuten van een gelijk opgaande wedstrijd heeft 

de bal de handen van nemer van de inworp verlaten, als een 

verdediger, om de wedstrijdklok te stoppen of om deze niet te doen 

herstarten, contact veroorzaakt met een aanvaller die op het punt staat 

de bal te ontvangen of de bal op het speelveld heeft ontvangen. 

Dergelijk contact zal onmiddellijk als een persoonlijke fout worden 

gefloten, tenzij er hard contact is dat als een onsportieve of 

diskwalificerende fout dient te worden gefloten. 

Het principe van voordeel/nadeel zal niet van toepassing zijn.



Art. 31 Goaltending & interference

Art. 38 Technische fout bij laatste vrijworp
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Stelling 1

Wanneer de bal boven de ring is tijdens een schot voor een 

velddoelpunt is of een vrije worppoging, is het interference als een 

speler van onderen door de basket reikt en de bal raakt.

Als tijdens een laatste of enige vrijworp een verdediger een

overtreding begaat, dan zal er enkel een technische fout gegeven

worden bij „goaltending‟ en niet meer bij „interference‟



Art. 31 Goaltending & interference

Art. 38 Technische fout bij laatste vrijworp
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Voorbeeld 1

Op de laatste of enige vrije worp van A4,

(a) vóórdat de bal de ring heeft geraakt,

(b) nadat de bal de ring heeft geraakt en nog de mogelijkheid had om 

in de basket te gaan,

reikt B4 van onderen door de basket en raakt de bal.

Interpretatie:

Overtreding van B4 voor het  illegaal aan raken van de bal.

(a) aan A4 zal één (1) punt worden toegekend en een technische fout zal 

worden gegeven aan B4.

(b) aan A4 zal één (1) punt worden toegekend, maar geen technische 

fout zal worden gegeven aan B4.



Art. 31 Goaltending & interference

Art. 38 Technische fout bij laatste vrijworp
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Art. 46.12 De hoofdscheidsrechter

Plichten en bevoegdheden

Bevoegd zijn om technische uitrusting goed te keuren en te gebruiken, 

indien voorradig, om te beslissen, alvorens het wedstrijdblad af te 

tekenen of de laatste doelpoging tegen eind van elke periode of 

verlenging vertrokken was tijdens de speeltijd ……
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NIEUWE REGEL

….. en/of het doel voor 2 of 3 punten telt.
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De nieuwste publicatie is terug te vinden 

op VBL website rubriek Arbitrage

rules 2010 filmpjes/TwoPersonOfficiating2010.pdf


59

Bedankt voor de 

aandacht

Presentation  Johnny Jacobs - 2010  
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