
Cursus Tafelofficial



Algemeen

 Tenminste 45-60 minuten vóór aanvang wedstrijd gereed in de 

zaal

 Geen alcohol vóór of tijdens de wedstrijd

 Concentratie op de wedstrijd en op de opgelegde taak

 Elk team moet de namen van de spelers 40 minuten voor 

aanvang van de wedstrijd ter beschikking stellen

 Het wedstrijdblad moet 20 minuten voor de wedstrijd ingevuld zijn



Team = max. 21 leden



Team = max. 21 leden

 Iedereen die plaatsneemt op de spelersbank moet over een 

licentie beschikken bij Basketbal Vlaanderen 

 De afgevaardigde moet minstens 18 jaar oud zijn en MOET

aangesloten zijn bij de club dat hij vertegenwoordigt

 De 7 ploegleden moeten beschikken over een licentie bij 

Basketbal Vlaanderen, maar niet noodgedwongen voor de club 

op wiens spelersbank zij plaatsnemen

 De afgevaardigde zal op vraag van de officials plaatsnemen op 

de spelersbank en behoort zo tot de 7 ploegleden



Teamuitrusting

 Spelers die sleeves, polsbandjes, zichtbare tape, hoofdbedekking, 

braces etc. dragen, stemmen best af met hun teamgenoten 

welke kleur ze zullen dragen

 Vanaf nu moet de 'extra uitrusting' van alle spelers van het team 

immers in dezelfde kleur zijn

 Daarin heb je 3 keuzes: wit, zwart of de dominante kleur van je 

wedstrijdtenue (shirt en short)



Teamuitrusting



Technische uitrusting

 Tijdopnemer

 Wedstrijdklok

 uurwerk

 luid signaal

 14/24 seconden operator

 14/24 seconden apparaat of wedstrijdklok

 luid signaal verschillend van tijdopnemer



Technische uitrusting

 Aantekenaar

 wedstrijdblad

 bordjes 1 tot 5 voor fouten

 rode aanwijzer voor ploegfouten

 pijl voor wisselend balbezit

 luid signaal

 Zwarte of blauwe en een rode pen

 Scorebord



Aantekenaar

 Taak vóór de wedstrijd:

 Wedstrijdblad invullen

 coach laten starters aanduiden en laten paraferen – tenminste 10 

minuten voor aanvang van de wedstrijd

 nazicht starters + omcirkelen



Aantekenaar

 Taak tijdens de wedstrijd:

 score optekenen

 fouten optekenen

 ploegfouten optekenen / vlag laten plaatsen

 pijl voor wisselend balbezit bedienen

 vervangingen en time-outs toestaan

 (collega’s tafel controleren)

 laatste seconden van elke periode volgen

 Kleuren :

 Vanaf nu heb je voldoende aan een rode pen (voor 

periodes 1 en 3) en een zwarte of blauwe pen (voor 

periodes 2, 4 en de verlengingen)

 Wedstrijdblad invullen met BLAUW of ZWART, nadien 

wedstrijdnotatie voor de 1e periode in het ROOD





Het wedstrijdblad

 Clubnamen

 Het wedstrijdnummer

 De afdeling (DIV)

Heel wat clubs maken nog fouten met de notatie van het wedstrijdnummer op 
het wedstrijdblad. De regel is:

 de laatste 4 karakters van de wedstrijdcode noteer je bij Game n°

 de eerste 8 karakters van de wedstrijdcode noteer je bij Div.

 Het aanvangsuur van de wedstrijd

 Het einduur van de wedstrijd

 De datum



Het wedstrijdblad (vervolg)

 Links onderaan de tafelofficials

 Achter de naam wordt het geboortejaar vermeld

 De tafelofficials moeten hun paraaf na hun naam zetten na het 

einde van de wedstrijd 

 Commissioner is niet nodig



Het wedstrijdblad (vervolg)

 In het vak boven de spelers nogmaals de clubnaam en het 

stamnummer noteren



Het wedstrijdblad (vervolg)

 Lic : geboortejaar

 Naam van de speler + 1e letter voornaam (in drukletters)

 Nr : Nummers in oplopende volgorde

 Coach + Ass coach : naam + nr van technische vergunning

 I : ontbrekende indentiteitskaart
 A : ontbrekend medisch attest
 R : niet vermeld in inschrijvingslijst
 L : ontbrekende licentie
 S : Buitenlandse speler

De in gebreke zijnde speler zal op de 
achterzijde van het wedstrijdblad 
vermelden :
 Club
 Naam en voornaam
 Geboorteplaats en datum
 Handtekening



Het wedstrijdblad (vervolg)

 Coaches moeten voor aanvang van de wedstrijd :

 Kapitein (CAP) aanduiden

 5 spelers aanduiden die de wedstrijd zullen beginnen

 Wedstrijdformulier paraferen

 Aantekenaar : 

 Bij aanvang van de wedstrijd  een cirkel trekken rond de door de 

coach aangeduide spelers (in de kleur van de 1e periode)



Het wedstrijdblad (vervolg)

 Aantekenaar : 

 Tijdens de wedstrijd wanneer een vervanger voor de eerste keer in het 

veld komt een kleine X naast de nummer van de speler zetten



Noteren van time-outs en ploegfouten 



Noteren van time-outs en ploegfouten 

 Time outs :

 Bij elk fluitsignaal van de scheidsrechters (klok stil)

 Zet de spelminuut waarop de time out plaats vindt in het daarvoor 

bestemde hokje

 Duurt 1 minuut

 Een uitzondering (zonder fluitsignaal van de scheidsrechters) :

 De coach van de ploeg waartegen gescoord is heeft recht op een 

time out als hij dit tijdig aangevraagd heeft d.w.z. tot het ogenblik dat 

de speler achter de eindlijn klaarstaat om de bal in te gooien



Noteren van time-outs en ploegfouten 

OPGELET:

 Maximum 2 time-outs worden toegestaan aan een ploeg tijdens 

de laatste 2 minuten van de 2e speelhelft

 Indien een ploeg zijn eerste time-out niet genomen heeft voor de 

wedstrijdklok 2:00 aangeeft, dan zal de aantekenaar 2 

horizontale lijnen trekken in het eerste vakje van die ploeg voor 

de 2de helft

 Q4: Wedstrijdklok 02:01  3 TO mogelijk 

 Q4: Wedstrijdklok 02:00  2 TO mogelijk 

 Q4: Wedstrijdklok 01:59 …  2 TO mogelijk



Noteren van time-outs en ploegfouten 

 Ploegfouten :

 Telkens een speler een fout begaat dient de aantekenaar ook een fout 

te noteren tegen de ploeg in de daarvoor voorziene ruimte, door een 

X te zetten in hokjes 1 t/m 4

 Vanaf de 5e fout komt artikel 41 (ploegfouten) in werking



Ploegfouten - Bestraffing

 Een ploeg krijgt te maken met de ploegfoutenregel nadat ze vier 

(4) spelersfouten in een periode heeft begaan

 Alle ploegfouten die plaatsvinden tijdens een onderbreking van 

de wedstrijd worden beschouwd als te behoren bij de periode of 

verlenging die daar op volgt

 Alle ploegfouten die plaatsvinden tijdens verlengingen, worden 

beschouwd als te behoren bij de vierde periode



Fouten

 Hoe worden fouten genoteerd ?

 Persoonlijke fout « P »

 Onsportieve fout « U »

 Diskwalificerende fout « D »

 Technische fout speler « T »

 Technische fout coach « C »

 Technische fout vervanger of ploegbegeleider « B »

 Vechten* « F »

 + het aantal vrije worpen !



Fouten

 Hoe worden fouten genoteerd ?

 Het cijfer naast de letter geeft het aantal vrijworpen weer.



Fouten

 Na het beëindigen van de 2e periode (half time) dient de 
aantekenaar een dikke lijn te trekken tussen de ruimtes die 
gebruikt zijn en die niet gebruikt zijn 

 Aan het einde van de wedstrijd dient de aantekenaar de 
overgebleven lege ruimtes door te halen met een dikke 
horizontale streep



Fouten

 Al deze aanduidingen van de Technische fout gelden eveneens 

als deze gefloten worden tijdens onderbrekingen ( vóór de 

wedstrijd, tussen periodes, tijdens de rust of vóór een verlenging )

 Als deze gefloten wordt tegen een speler dan wordt deze 

genoteerd achter de naam van de in overtreding zijnde speler 

en telt deze mee voor de ploegfouten

 Wordt ze echter gefloten tegen de Coach, Assistent coach of 

ploegbegeleider dan komt deze ten laste van de Coach en telt 

niet mee voor de ploegfouten



Vijf fouten

 Een speler die 5 fouten heeft begaan, hetzij technische of 

persoonlijke, moet daarvan op de hoogte worden gesteld, en 

moet onmiddellijk het speelveld verlaten en vervangen worden 

binnen 30 seconden

 Een fout begaan door een speler die reeds zijn 5de fout begaan 

had, wordt bij de coach opgetekend met een ‘B’



Technische fout

Als er een technische fout (T, C or B) wordt begaan:

 Zal er 1 vrije worp toegekend worden aan de tegenstanders, 

gevolgd door: 

 Een inworp ter hoogte van de middenlijn, aan de overzijde van de 

jurytafel

 Een sprongbal in de middencirkel om de eerste periode te beginnen



Diskwalificerende fout

 Een speler zal gediskwalifceerd worden voor de resterende tijd 

van de wedstrijd als hij bestraft werd 

 met 2 technische fouten

 met 2 onsportieve fouten

 met 1 technische en 1 onsportieve fout (dit is nieuw)

 De speler moet zich naar de kleedkamer begeven en daar blijven voor het 
verdere verloop van de wedstrijd

 Een coach zal gediskwalifceerd worden voor de resterende tijd 

van de wedstrijd als hij bestraft werd 

 2 (persoonlijke) technische fouten (C - C) 

 of 3 technische fouten in totaal. (vb. B – C – B)

 Dit is een ‘’Game Disqualification’’ en zal als volgend voorbeeld 

genoteerd worden op het wedstrijdblad:



5 criteria 'onsportieve fout of niet'

 Om de besluitvorming te vergemakkelijken, worden de officials 

aanbevolen om 1 van de 5 bestaande criteria te gebruiken om te 

bepalen of er een onsportieve fout moet gefloten worden. De 5 criteria 

zijn:

 Geen legitieme poging om enkel de bal te spelen volgens de geest en 
bedoeling van de spelregels.

 een buitensporig hard contact, veroorzaakt door een speler in een poging om de 
bal te spelen of zijn tegenstander.

 een onnodig contact, veroorzaakt door een verdediger met het doel de 
vooruitgang van de ploeg in aanval tijdens de transitie transitie transitie te 
stoppen. Deze bepaling is van toepassing tot de aanvaller zijn ‘act of shooting’ 
inzet.

 Contact dat veroorzaakt is met een aanvaller achteraan of zijdelings, in een 
poging een ‘fast break’ te stoppen terwijl er geen tegenstander meer is tussen de 
aanvaller en de basket van de tegenstrevers. Deze bepaling is van toepassing tot 
de aanvaller zijn act of shooting inzet.

 Contact door een verdediger op een tegenstrever op het speelveld gedurende 
de laatste 2 minuten van de 4e periode en van elke verlenging, terwijl de bal nog 
buiten het speelveld is voor een inworp en nog steeds in de handen van de 
scheidsrechter of ter beschikking van de speler die de inworp moet nemen.



Het scoreverloop

 Vrije worp

 2 punten

 3 punten

 einde periode

 einde wedstrijd



Het scoreverloop

 Een door de speler gemaakte vrijworp dat 1 punt oplevert moet 

worden aangegeven door een ingekleurd bolletje te plaatsen in 

het daarvoor bestemde vakje met vermelding van de nummer 

van de speler



Het scoreverloop

 Een door de speler gemaakt velddoelpunt dat 2 punten oplevert 

moet worden aangegeven door een diagonale streep te 

plaatsen in het daarvoor bestemde kolom met vermelding van 

de nummer van de speler

 Een diagonal streep for rechtshandingen (/) of linkshandigen (\)



Het scoreverloop

 Een door de speler gemaakt velddoelpunt dat 3 punten oplevert 

moet worden aangegeven door een diagonale streep te 

plaatsen in het daarvoor bestemde kolom met vermelding van 

de nummer van de speler dat wordt omcirkeld



Het scoreverloop

 Een velddoelpunt gemaakt in de eigen basket, moet worden 

genoteerd als gemaakt door de aanvoerder van de tegenpartij

 Punten gemaakt terwijl de bal niet door de basket gaat (Art31 

Goaltending en Interferences) worden genoteerd als te zijn 

gemaakt door de speler die de doelpoging ondernomen heeft



Het scoreverloop

 Aantekenaar :

 Aan het einde van iedere periode een dikke cirkel plaatsen rond het 

laatste getal van de punten gescoord door beide ploegen en een 

dikke horizontale streep onder zowel de punten als de nummers van de 

spelers die het laatst scoorden

 Aan het begin van een nieuwe periode doorgaan met noteren van de 

punten vanaf de plek waar hij gestopt was

 Aan het einde van de wedstrijd 2 dikke horizontal strepen onder de 

laatst gescoorde punten als de nummers van de spelers trekken, alsook 

een diagonale lijn om de overgebleven score van elke ploeg door te 

halen

 Telkens als het mogelijk is zijn scoreverloop vergelijken met het 

zichtbare scorebord en als er een verschil is stappen ondernemen ter 

correctie van het zichtbare scorebord



Het scoreverloop



Het scoreverloop

 Aan het einde van elke periode  en eventuele verlengingen het 

aantal puntendie door beide ploegen  zijn gescoord tijdens de 

respectievelijke periode invullen op de daarvoor bestemde 

plaats

 Aan het einde van de wedstrijd de einduitslag noteren en de 

naam van de winnende ploeg vermelden



Tijdopnemer

 Hij houdt de speeltijd en perioden van onderbreking daarvan bij

 De tijdopnemer moet de ploegen en de scheidsrechters meer 

dan drie minuten voor de aanvang van de eerste en derde 

periode in kennis (laten) stellen

 Voor een belaste time-out zet de tijdopnemer een time-out klok 

aan

 Hij geeft een signaal aan de scheidsrechters nadat 50 seconden van 

de time-out verstreken zijn



Tijdopnemer

 Klok aan:

 wanneer de eerste speler op het terrein de bal raakt

 Klok stil:

 bij elk fluitsignaal van de scheidsrechter

 bij eindsignaal

 3 uitzonderingen zonder fluitsignaal :

 bij velddoelpunt en de ploeg tegen wie gescoord wordt een time-out wil

 bij een velddoelpunt tijdens laatste 2 minuten van de westrijd

 bij velddoelpunt tijdens laatste 2 minuten en de ploeg tegen wie gescoord 
wordt een vervanging wil



Tijdopnemer

 De tijdopnemer moet met een erg luid signaal het verstrijken van 

de speeltijd van iedere periode of verlenging aangeven

 Indien het signaal van de tijdwaarnemer weigert of niet gehoord 

wordt, moet hij andere middelen gebruiken om de 

hoofdscheidsrechter onmiddellijk te waarschuwen



24” operator

 Tekens van de scheidsrechter



24” operator

 Het apparaat moet worden gestart of herstart zodra een speler 

op het terrein een levende bal in bezit heeft (vasthouden of 

dribbelen)

 Tijdens een inworp, de bal een speler raakt of legaal geraakt 

wordt door een speler, aanvaller of verdediger, op het speelveld

 Het apparaat moet worden teruggezet op 24” en opnieuw 

ingeschakeld zodra een tegenstrever balbezit verwerft over een 

levende bal op het speelveld

 Het louter raken van de bal door een tegenstander doet geen nieuwe 

24”-periode beginnen als dezelfde ploeg in balbezit blijft



24” operator

 Telkens wanneer een scheidsrechter fluit voor ...

 Gestopt maar NIET terugezet naar 14” wanneer dezelfde ploeg, 

die voordien in balbezit was, een inworp mag uitvoeren in haar 

aanvalshelft terwijl er veertien (14) of meer seconden 

aangegeven worden op het 24” apparaat

 Gestopt EN terugezet naar 14” wanneer dezelfde ploeg, die 

voordien in balbezit was, een inworp mag uitvoeren in haar 

aanvalshelft terwijl er dertien (13) of minder seconden 

aangegeven worden op het 24” apparaat



24” operator

 Niet resetten :

 Een uitbal

 Voor spelonderbreking veroorzaakt door ploeg in balbezit

 Vb. Een kwetsuur van een speler van dezelfde ploeg

 Voor sprongbalsituatie waarbij ploeg in balbezit mag inwerpen

 Voor dubbelfout waarbij ploeg in balbezit mag inwerpen

 De opheffing van gelijke straffen tegen beide ploegen



24” operator

 Uitgeschakeld wanneer de bal dood geworden is, en de 

wedstrijdklok stilgezet in gelijk welke periode wanneer :

 Er opnieuw balbezit is voor één van beide ploegen en er minder dan 

14” overblijven op de wedstrijdklok

 De 24”-klok moet teruggezet worden naar 14” te spelen in het 

aanvalsvak en er minder dan 14” resteren op de wedstrijdklok



24” operator

 WANNEER DE SHOTKLOK STARTEN OF RESETTEN?



24” operator

 TEAM A KRIJGT NIEUWE 24 SEC NA:



24” operator

 TEAM A KRIJGT NIEUWE 14 

SEC NA: 

 TEAM A KRIJGT GEEN RESET

NA: 

 Nieuwe regel: na een mislukt shot, na een mislukte laatste -

of enigste vrije worp, wordt bij aanvallende rebound, het 

24”-apparaat gereset op 14”



Vervangingen

 Moet aangevraagd worden door de speler aan de tafelofficials

 Na een fluitsignaal van de scheidsrechter – klok stil

 Beperkingen :

 Geen vervanging voor de scorende ploeg op het moment dat de klok 

stilstaat na een velddoelpunt gedurende de laatste 2 minuten van de 

vierde periode of de 2 laatste minuten van elke verlenging tenzij

 de scheidsrechter het spel heeft onderbroken

 of aan de niet scorende ploeg een vervanging wordt toegestaan.



Vervangingen

 Indien de aanvraag gebeurt nadat de bal reeds ter beschikking 

gesteld is van de vrij-worpnemer voor de eerste of enige vrije 

worp dan zal de vervanging toegestaan worden als :

 De laatste of enige vrije worp lukt

 De laatste of enige vrije worp gevolgd wordt door een inworp aan de 

middellijn

 Indien een fout gefloten wordt tussen de vrije worpen

 Indien een fout/overtreding gefloten wordt voordat de bal levend 

wordt na de laatste of enige vrije worp



Voorbeeld 

ingevuld 

blad





Mini Basketbal



Toekomstvisie



Spelvormen

 Vorig seizoen 2016-2017 : 

 - Wedstrijdvorm 1

 - Wedstrijdvorm 4

 Nieuw seizoen 2017-2018:



Leeftijdscategorieën 2017-2018

 U8– 3 tegen 3 – ½ veld (°2011-°2010) *

 U10 – 4 tegen 4 – ¾ veld of FULL court (°2009-°2008) #

 U12 – 5 tegen 5 – Full court (°2007-°2006)

 * U9 spelers (°2009) mogen steeds aansluiten bij U8- categorie.

 # U11-spelers met maximaal een jaar aansluiting bij VBL mogen een 

categorie lager spelen met een maximum van 2 U11 spelers (U10 

zonder klassement).

 Elke speler mag steeds een categorie hoger spelen.



Spelregels U8

U8–Wedstrijdvorm 1



Verloop van de match

 De wedstrijd bestaat uit 2 helften en een afsluiter. Elke helft wordt 

gespeeld door minimaal 3, maximaal 6 spelers. Het resterende 

deel van het team zit in de tribune en supportert positief.

 Eerste helft

 Korte opwarming van 10’

 4 quarters van 4’ (doorlopende klok)

 Tussen elke quarter is er 1’ pauze (geen briefing door coaches)

 Briefing en een pauze van 5’

 4 quarters van 4’

 Tussen elke quarter 1’ pauze

 De spelers van de twee teams geven elkaar een hand

 Tweede helft

 = eerste helft



Verloop van de match

 Indien er meer dan 6 spelers zijn spelen de overige spelers. Spelers 

mogen dubbelen tussen helften en mogen dezelfde zijn (in casu 

<6 spelers)

 Afsluiter

 Na de laatste quarter neemt alle spelers om de beurt 1 vrijworp 

(eventueel aan een doel naast het terrein). Alle spelers gaan samen 

naar 20 gescoorde doelpunten.



Spelregels

 Er wordt gespeeld met een bal maat 5 (tenzij BEIDE teams 

overeenkomen dat er met maat 4 gespeeld wordt)

 Het doel staat op 2m60

 Om te starten met een match zijn er minimaal 3 spelers aanwezig. 

Per helft zijn er maximaal 6 spelers actief. De aanbeveling is om 10 

spelers per ploeg zijn, maar het maximum wordt vastgelegd op 

12.

 Spelers zijn van het geboortejaar 2011, 2010 en 2009

 De afstand tussen beide ringen is minimaal 10m, maximaal 12m

 OPTIONEEL is er een jeugdofficial die de wedstrijd begeleidt

 Fouten worden gefloten maar niet genoteerd en leiden dus niet 

tot uitsluiting

 Bij een fout op een doelpoging is er geen vrijworp maar wordt de 

bal ingeworpen aan de eindlijn



Spelregels

 Bij een fout die niet op een doelpoging gebeurt wordt de bal 

ingeworpen ter hoogte van de plaats waar de fout gebeurde

 Er is beschermd balbezit. De bal mag wel afgenomen worden 

door een steal (tijdens de vlucht), een blok shot (tijdens 

opwaartse boog van het shot) of tijdens de dribbel. De bal mag 

niet afgenomen worden als een speler stil staat met de bal in de 

hand.

 De belangrijkste loopfouten worden aangegeven (dubbele 

dribbel, vertrekken met de bal zonder te dribbelen)

 Buiten dribbelen langs de zijlijn of eindlijn (speler of bal) of bal 

buiten leidt tot inworp voor het andere team

 Punten worden nergens genoteerd of getoond. De einduitslag 

van elke wedstrijd is 1-1.



Spelregels

 Vervangingen gebeuren enkel bij blessures. Er wordt geroteerd 

met het slangensysteem tussen quarters.

 Er is een strikte man op man verdediging.

 De coach mag op het terrein komen om de spelers bij te sturen. 

De coach mag hierbij het spel van de tegenpartij niet bewust 

verstoren.



Spelregels



Wedstrijdblad voor de match



Wedstrijdblad voor de match



Wedstrijdblad voor de match



Wedstrijdblad voor de match



Wedstrijdblad voor de match



Wedstrijdblad voor de match



Wedstrijdblad voor de match



Wedstrijdblad voor de match



Wedstrijdblad voor de match



Wedstrijdblad tijdens de match



Wedstrijdblad tijdens de match



Wedstrijdblad tijdens de match



Spelregels U9-U10

4 tegen 4 – ¾ of FULL court – U9-U10 -

Wedstrijdvorm 3



Spelregels U10

 Aantal spelers per ploeg / deelname

 Een ploeg mag minimum 4 spelers en maximum 12 spelers op het 

wedstrijdblad inschrijven

 Speelvolgorde wordt bepaald door de volgorde van de lijst van de 

spelers en het “slangensysteem” wordt toegepast

 Per quarter mag de coach 1 vervanging doen. Let op, hier wordt de 

“slang” gerespecteerd

 Speelveld

 De wedstrijden worden gespeeld op ¾de terrein (voor seizoen 2017-

2018 wordt volledig veld toegestaan maar afgeraden). Dit betekent 

dat de afstand van ring tot ring 15-18 meter dient te zijn.

 Bij een basketterrein terrein (max. 28 x 15 meter, min. 26 x 14 meter) staan de 
doelen op de vrijworplijn. De zijlijnen zijn de zijlijnen van het reguliere basketbal 
terrein. De eindlijn is de vrijworplijn en het verlengde er van. Dit kan men 
aangeven met potjes, spots of papiertape.

 Bij het gebruik van een volleybal terrein (18x9 meter) staan de doelen achter 
de eindlijnen van het volleybal terrein en worden de zijlijnen van het volleybal 
terrein gerespecteerd.



Spelregels U10

 Hoogte basketring

 De hoogte van de basketbalring bedraagt 2.60 meter

 Bal

 De U10 spelen met bal maat nr. 5



Spelregels U10

 Wedstrijdduur - rust

 De U10 spelen 4 perioden die elk bestaan uit 2 quarters van 6 minuten 

zonder chronostop, behalve voor vrijworpen, time-outs en eventuele 

blessures

 Elke periode bestaat uit 2 quarters van 6’ met een rust van 1 minuut 

tussen de quarters

 Tussen 2 perioden is er een rust voorzien van 2 minuten

 Tussen de tweede en derde periode is er 10 minuten rust. Bij de start 

van de derde periode wordt er eveneens van speelhelft gewisseld.

 Er worden geen verlengingen gespeeld tijdens de reguliere competitie.



Spelregels U10

 Time-outs

 Per speelhelft heeft een coach 1 belaste time-out

 Niet gebruikte belaste time-outs mogen niet overgedragen worden 

naar de volgende speelhelft

 De rust tussen quarters en periodes kan door de coaches gebruikt 

worden als time-out

 Vervangingen

 Speelvolgorde wordt bepaald door het slangensysteem



Spelregels U10

 Vrije worpen

 Bij een fout op een doeler wordt de doeler één (1) vrijworp toegekend. 

Vrije worpen dienen van een afstand van 3m (afstand van de ring) 

genomen te worden.

 Scores

 De scores zijn NIET belangrijk en worden NIET genoteerd op het 

wedstrijdblad

 Eventueel kan de score getoond worden op een scorebord aan de 

zijkant maar de score wordt na elk quarter terug op 0-0 gezet

 De eindscore op de website van Basketbal Vlaanderen is 1-1

 Elke score inclusief een vrije worp telt voor 2 punten, zelfs indien er 

gescoord wordt van achter de 3-punterlijn



Spelregels U10

 Sprongbal

 De regel van het wisselend balbezit is van toepassing.

 Wisselend balbezit

 Wisselend balbezit is een methode om de bal in het spel te brengen door een 
inworp in plaats van door een sprongbal.

 In alle sprongbalsituaties die niet het begin van de wedstrijd uitmaken moeten 
de ploegen om beurt de bal toegewezen krijgen voor een inworp. De inworp 
gebeurt telkens op die plaats die het dichtst is bij de plaats waar voor 
sprongbal gefloten werd.

 De ploeg, die bij de opworp bij het begin van de wedstrijd niet als eerste 
balbezit verwerft, zal het wisselend proces beginnen door het verkrijgen van 
de bal voor een inworp bij de eerstvolgende sprongbalsituatie.

 De pijl voor het wisselend balbezit zal de aanvallende basket van de ploeg 
aanduiden, die bij de volgende sprongbal situatie de bal moet toegewezen 
krijgen. De richting van de pijl moet onmiddellijk gewisseld worden na het 
einde van een inworp voor die gelegenheid.



Spelregels U10

 8”/ 24”-regel

 De 24” regel is NIET van toepassing voor de U10

 De 8” regel is NIET van toepassing voor de U10

 Terugspeelbal en 3”-regel

 De regel met betrekking tot het terug spelen van de bal over de 

middellijn (“retour”) is van toepassing bij U10

 De 3” regel zijn NIET van toepassing voor de wedstrijden van U10

 Verdediging

 Elke ploeg is VERPLICHT te verdedigen in een man-to-man verdediging

 Na een score is de verdediging VERPLICHT om terug te keren op de 
eigen verdedigende helft

 Een zone verdediging is NIET toegestaan. Indien een ploeg zone speelt, 

mag dit bestraft worden met een technische fout voor de coach.



Spelregels U10

 Fouten

 Fouten worden genoteerd op het wedstrijdblad

 Een speler mag max. 5 persoonlijke fouten maken per wedstrijd

 Ploegfouten: worden niet bijgehouden. Enkel fouten op een doeler worden 
bestraft met één vrijworp

 Scheidsrechter

 De wedstrijd wordt begeleid door 1/2 clubscheidsrechter(s) en/of 1/2 

jeugdofficials (minimaal 14 jaar)



Slangensysteem

 Oorspronkelijke slang



Slangensysteem

 Per quarter mag een coach 1 vervanging doorvoeren

 Dit gebeurt met een inlopende vervanging aan de bank

 Voorbeeld slangensysteem met vervanging

 In quarter 1 (periode 1) wordt Rik vervangen. Lowie komt op het terrein. 

Lowie speelt meer dan 2’, de slang gaat verder bij Dirk.

 In quarter 7 (periode 4) wordt Henri vervangen maar komt iets later 

weer op het terrein. De slang start opnieuw bij Mathis.



Slangensysteem

 Voorbeeld Emiel wordt boos en schopt op de bal.

 Coach vervangt hem door Koen na 1’ in 2de quarter. Emiel komt 

er niet meer op . Slang start bij Jan. Koen had zijn speelbeurt.



Slangensysteem

 Oorspronkelijke slang



Slangensysteem

 Voorbeeld Emiel wordt boos en schopt op de bal.

 Coach vervangt hem door Koen na 1’ in 2de quarter en brengt 

Emiel er weer in na 1’. Slang start met Koen in 3de Q.

 Emiel komt naar de bank in de 5de minuut en Emiel komt er niet 

meer op . Slang start bij Koen omdat Koen nog minder dan 2’ 

speelde in Quarter 2.

 Doel van het systeem is dat je een speler kan vervangen 

omwille van omstandigheden. Bedoeling van het uitschrijven is 

om misbruiken tegen te gaan.



Slangensysteem

 Vervangingen: principe van “de slang”!

 Spelers komen op het terrein volgens de aangenomen 

volgorde op het wedstrijdblad

 Men mag starten vanaf eender welk nummer op het 

wedstrijdblad , maar na de eerste 5 minuten speeltijd

komen de volgende vijf spelers (volgens de volgorde van

het wedstrijdblad) op het terrein

Deze regel geldt voor de ganse wedstrijd

 Bij eliminatie van een speler (door kwetsuur of 

foutenlast) schuift de volgorde van opstelling 

automatisch één speler op 

 Uitzondering:

 Alleen indien 10 spelers op het wedstrijdblad genoteerd staan (en ook 
aanwezig zijn bij het begin van de wedstrijd) mag men tijdens de rust de 
startplaats van de “slang” wijzigen, om te voorkomen dat steeds dezelfde 
ploeg samen speelt!  Zodra men niet meer over 10 spelers beschikt vervalt 
deze uitzonderingsmaatregel

Per periode een “S” 
plaatsen naast de naam 
van de speler die op 
het veld staat



Slangensysteem



Wedstrijdblad tijdens de match



Wedstrijdblad tijdens de match



Wedstrijdblad tijdens de match



Spelregels U11-U12

5 tegen 5 – FULL court – U11-U12 - Wedstrijdvorm 4



SPELREGELS 2017-2018

U12 – GEWESTELIJK

(B-… reeks)



Spelregels U12

 Aantal spelers per ploeg / deelname

 Een ploeg mag minimum 5 spelers en maximum 12 spelers op het 

wedstrijdblad inschrijven

 Elke speler ingeschreven op het wedstrijdblad moet gespeeld en gerust 

hebben tijdens de wedstrijd

 Op het wedstrijdblad wordt in de kolom ‘Player in’ een kruisje (X) gezet 

als een speler op het veld komt en er wordt in dezelfde kolom met een 

R aangeduid als een speler gerust heeft

 De vervangingen zijn vrij

 Speelveld

 De wedstrijden worden gespeeld op een gehomologeerd terrein (max. 

28 x 15 meter, min. 26 x 14 meter)

 Hoogte basketring

 De hoogte van de basketbalring bedraagt 2.60 meter

 Bal

 De U12 spelen met bal maat nr. 5



Spelregels U12

 Wedstrijdduur - rust

 De U12 spelen 4 perioden van 10 minuten met chronostop

 Elke periode bestaat uit 2 quarters van 5’ met een rust van 1 minuut 

tussen de quarters

 Er is een rust voorzien van 2 minuten tussen elke periode

 Tussen de tweede en derde periode is er 10 minuten rust

 Bij de start van de derde periode wordt er eveneens van speelhelft 

gewisseld

 Er worden geen verlengingen gespeeld tijdens de reguliere competitie



Spelregels U12

 Time-outs

 Drie (3) belaste time-outs mogen toegekend worden aan elke ploeg 

gedurende de normale speeltijd waarvan:

 Eén (1) belaste time-out wordt toegekend op gelijk welk ogenblik gedurende 
de eerste speelhelft (1ste en 2de periode)

 Twee (2) belaste time-outs op gelijk welk ogenblik gedurende de tweede 
speelhelft (3de en 4de periode)

 Niet gebruikte belaste time-outs mogen niet overgedragen worden 

naar de volgende speelhelft

 De rust tussen quarters kan door de coaches gebruikt worden als time-

out en/of moment om te vervangen

 Vervangingen

 De vervangingen zijn vrij

 Elke speler ingeschreven op het wedstrijdblad moet gespeeld en gerust 

hebben tijdens de wedstrijd



Spelregels U12

 Vrije worpen

 Vrije worpen dienen van een afstand van 4m genomen te worden

 Elke score bij een vrije worp telt voor 1 punt

 Scores

 Elke score, met uitzondering van een vrije worp, telt voor 2 punten, zelfs 

indien er gescoord wordt van achter de 3-punterlijn

 Bij een vrije worp telt de score voor 1 punt

 Indien een ploeg 140 punten bereikt, wordt de score van deze ploeg 

niet verder bijgehouden

 Indien de twee ploegen evenveel punten behalen, worden er geen 

verlenging gespeeld in de reguliere competitie



Spelregels U12

 Sprongbal

 De regel van het wisselend balbezit is van toepassing.

 Wisselend balbezit

 Wisselend balbezit is een methode om de bal in het spel te brengen door een 
inworp in plaats van door een sprongbal.

 In alle sprongbalsituaties die niet het begin van de wedstrijd uitmaken moeten 
de ploegen om beurt de bal toegewezen krijgen voor een inworp. De inworp 
gebeurt telkens op die plaats die het dichtst is bij de plaats waar voor 
sprongbal gefloten werd.

 De ploeg, die bij de opworp bij het begin van de wedstrijd niet als eerste 
balbezit verwerft, zal het wisselend proces beginnen door het verkrijgen van 
de bal voor een inworp bij de eerstvolgende sprongbalsituatie.

 De pijl voor het wisselend balbezit zal de aanvallende basket van de ploeg 
aanduiden, die bij de volgende sprongbal situatie de bal moet toegewezen 
krijgen. De richting van de pijl moet onmiddellijk gewisseld worden na het 
einde van een inworp voor die gelegenheid.



Spelregels U12

 8”/ 24”-regel

 De 24” regel is NIET van toepassing voor de U12

 De 8” regel is NIET van toepassing voor de U12

 Terugspeelbal en 3”-regel

 De regel met betrekking tot het terug spelen van de bal over de 

middellijn (“retour”) en 3” regel zijn van toepassing voor de wedstrijden 

van U12.

 Verdediging

 Elke ploeg is VERPLICHT te verdedigen in een man-to-man verdediging

 Indien er full court verdedigd wordt, moeten de spelers duidelijk een 

man-georiënteerde positie innemen, de verdedigers mogen niet een 

bepaalde plaats op het terrein innemen (zone press)

 Een zone verdediging is NIET toegestaan. Indien een ploeg zone speelt, 
mag dit bestraft worden met een technische fout voor de coach



Spelregels U12

 Fouten

 De reglementering betreffende fouten is identiek als die voor U14-U16-

U18-U21-Seniors:

 Een speler mag max. 5 persoonlijke fouten maken per wedstrijd

 Ploegfouten: 4 per periode. Vanaf de 5de ploegfout wordt een fout bestraft 
met 2 vrijworpen.

 Scheidsrechter

 De wedstrijd wordt begeleid door 1/2 clubscheidsrechter(s) en/of 

maximaal 1 jeugdofficials (minimaal 16 jaar).



SPELREGELS 2017-2018

U12 – PROVINCIAAL

(A reeks)



Spelregels U12

 Aantal spelers per ploeg / deelname

 Een ploeg mag minimum 5 spelers en maximum 12 spelers op het 

wedstrijdblad inschrijven

 Elke speler ingeschreven op het wedstrijdblad moet gespeeld en gerust 

hebben tijdens de wedstrijd

 Op het wedstrijdblad wordt in de kolom ‘Player in’ een kruisje (X) gezet 

als een speler op het veld komt en er wordt in dezelfde kolom met een 

R aangeduid als een speler gerust heeft

 De vervangingen zijn vrij

 Speelveld

 De wedstrijden worden gespeeld op een gehomologeerd terrein (max. 

28 x 15 meter, min. 26 x 14 meter)

 Hoogte basketring

 De hoogte van de basketbalring bedraagt 2.60 meter

 Bal

 De U12 spelen met bal maat nr. 5



Spelregels U12

 Wedstrijdduur - rust

 De U12 spelen 4 perioden van 10 minuten met chronostop

 Er is een rust voorzien van 2 minuten tussen elke periode

 Tussen de tweede en derde periode is er 10 minuten rust

 Bij de start van de derde periode wordt er eveneens van speelhelft 

gewisseld

 Er worden geen verlengingen gespeeld tijdens de reguliere competitie



Spelregels U12

 Time-outs

 Vijf (5) belaste time-outs mogen toegekend worden aan elke ploeg 

gedurende de normale speeltijd waarvan:

 Twee (2) belaste time-outs worden toegekend op gelijk welk ogenblik 
gedurende de eerste speelhelft (1ste en 2de periode)

 Drie (3) belaste time-outs op gelijk welk ogenblik gedurende de tweede 
speelhelft (3de en 4de periode)

 Niet gebruikte belaste time-outs mogen niet overgedragen worden 

naar de volgende speelhelft

 Vervangingen

 De vervangingen zijn vrij

 Elke speler ingeschreven op het wedstrijdblad moet gespeeld en gerust 
hebben tijdens de wedstrijd



Spelregels U12

 Vrije worpen

 Vrije worpen dienen van een afstand van 4m genomen te worden

 Elke score bij een vrije worp telt voor 1 punt

 Scores

 Elke score, met uitzondering van een vrije worp, telt voor 2 punten, zelfs 

indien er gescoord wordt van achter de 3-punterlijn

 Bij een vrije worp telt de score voor 1 punt

 Indien een ploeg 140 punten bereikt, wordt de score van deze ploeg 

niet verder bijgehouden

 Indien de twee ploegen evenveel punten behalen, worden er geen 

verlenging gespeeld in de reguliere competitie



Spelregels U12

 Sprongbal

 De regel van het wisselend balbezit is van toepassing.

 Wisselend balbezit

 Wisselend balbezit is een methode om de bal in het spel te brengen door een 
inworp in plaats van door een sprongbal.

 In alle sprongbalsituaties die niet het begin van de wedstrijd uitmaken moeten 
de ploegen om beurt de bal toegewezen krijgen voor een inworp. De inworp 
gebeurt telkens op die plaats die het dichtst is bij de plaats waar voor 
sprongbal gefloten werd.

 De ploeg, die bij de opworp bij het begin van de wedstrijd niet als eerste 
balbezit verwerft, zal het wisselend proces beginnen door het verkrijgen van 
de bal voor een inworp bij de eerstvolgende sprongbalsituatie.

 De pijl voor het wisselend balbezit zal de aanvallende basket van de ploeg 
aanduiden, die bij de volgende sprongbal situatie de bal moet toegewezen 
krijgen. De richting van de pijl moet onmiddellijk gewisseld worden na het 
einde van een inworp voor die gelegenheid.



Spelregels U12

 8”/ 24”-regel

 De 24” regel is NIET van toepassing voor de U12

 De 8” regel is NIET van toepassing voor de U12

 Terugspeelbal en 3”-regel

 De regel met betrekking tot het terug spelen van de bal over de 

middellijn (“retour”) en 3” regel zijn van toepassing voor de wedstrijden 

van U12

 Verdediging

 Elke ploeg is VERPLICHT te verdedigen in een man-to-man verdediging

 Indien er full court verdedigd wordt, moeten de spelers duidelijk een 

man-georiënteerde positie innemen, de verdedigers mogen niet een 

bepaalde plaats op het terrein innemen (zone press)

 Een zone verdediging is NIET toegestaan. Indien een ploeg zone speelt, 
mag dit bestraft worden met een technische fout voor de coach



Wedstrijdblad tijdens de match

 Zoals voorheen:

 Punten periode 1 en 3 in het rood

 Punten periode 2 en 4 in het blauw of zwart

 Per periode ploegfouten bijhouden

 Per periode score onderaan noteren



Vragen ?



Addendum



Signalisatie Scheidsrechter



Signalisatie Scheidsrechter



Signalisatie Scheidsrechter



Signalisatie Scheidsrechter



Signalisatie Scheidsrechter




