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 BENODIGD MATERIAAL WEDSTRIJDTAFEL

 Wedstrijdboek + 2-kleurenbalpen ( blauw/zwart en rood)

 Pijl (aanduiding voor balbezit)

 Een wedstrijdklok ( digitaal of kaft met ‘aantal minuten’)

 Een shotklok (14”-24”) => Enkel vanaf U14 en ouder!

(wit vlagje indien niet digitaal)

 Fluitje (time outs, vervangingen, einde speeltijd signaleren)

 Rode plakjes (ploegfouten) / Witte plakjes met cijfers op (individuele fouten)



 DE WEDSTRIJDFUNCTIES

 De score keeper (het wedstrijdblad invullen of ‘den boek’)

 De wedstrijdklok (‘de klok’)

 De 14”-24” klok (‘de shotklok’)

 Terreinafgevaardigde (‘délégé’)

 Aangesloten zijn?

 De score keeper, wedstrijdklok- en shotklokoperator moeten aangesloten zijn bij een 

club van Basketbal Vlaanderen (niet noodzakelijk bij BC Opwijk).

 De terreinafgevaardigde (délégé) moet aangesloten zijn bij BC Opwijk én minimum 

18 jaar zijn!

 Nog niet aangesloten bij een basketclub, je kan je gratis lid maken bij BC Opwijk. 

(vraag naar de nodige documenten bij coach of bestuurslid)



 DE WEDSTRIJDFUNCTIES

 Voor een thuiswedstrijd: 

t.e.m U12:     2 personen (wedstrijdklok + ploegafgevaardigde)

Vanaf U14:    3 personen (wedstrijdklok + shotklok + ploegafgevaardigde)

 Voor een uitwedstrijd

U12:              2 personen (wedstrijdblad en ploegafgevaardigde)

Vanaf U14:    2 personen (wedstrijdblad en ploegafgevaardigde)



 WEDSTRIJDBLAD: VOOR AANVANG VAN DE WEDSTRIJD.

 Het wedstrijdblad bestaat uit één origineel en drie kopieën op papier van verschillende kleuren. 

Het origineel (wit) is voor de Federatie

De eerste kopie (groen) is ook voor de Federatie of voor de scheidsrechter in geval van 

verslag.

De tweede kopie (geel) is voor de bezoekers (ploeg B). 

De derde kopie (roos) is voor de thuisploeg (ploeg A). 

 20 minuten voor aanvang: wedstrijdblad volledig ingevuld (voor onze club/ploeg)

 Hoofding invullen / nakijken

 Informatie coach + spelers

 Zorg dat je over alle nodige licenties/ medische attesten beschikt (spelersboek bij coach 

beschikbaar)

 Verzamel de paspoorten vooraf, zo vermijd je het storen van de opwarming – indien foto op 

licentie, paspoort niet nodig

 Officieel komen de scheidsrechters 20 minuten voor aanvang van de wedstrijd op het terrein. En 

controleren het wedstrijdblad. 



 WEDSTRIJDBLAD: HOOFDING

 Team A  = thuisploeg     /    Team B = uitploeg

 Wedstrijdgegevens voor de hoofding: 

 Kalender vind je in spelersboek (is een print van september/januari… dus steeds 

verifiëren met coach of het correct is)

 Via basketbalvlaanderen-app – op de betreffende wedstrijd klikken

 Via website basketbalvlaanderen.be – competitie – ploeg + wedstrijd zoeken

 Aan coach vragen 



Voorbeeld voor volgende 2 wedstrijden 

Een thuiswedstrijd en uitwedstrijd



HOOFDING

THUISWEDSTRIJD:

UITWEDSTRIJD:



WEDSTRIJDBLAD PLOEGINFO invullen

Team: BC Opwijk

Mat: 2097

(Mat is het nummer van onze club bij 

basketbalvlaanderen)

Lic: is het geboortejaar van de speler

Name of player: achternaam volledig en 

eerste letter van voornaam

1 iemand is kapitein van de ploeg; achter 

zijn naam komt ‘(CAP)’ te staan

N°: is uiteraard de nummer van de speler

Coach: achternaam en eerste letter 

voornaam + nummer van zijn technische 

vergunning (te vinden in de spelersboek)

BC Opwijk 2097

08   VAN DOOREN V.                    4

08   ROGIERS A.                          5

08   HEYVAERT T.                        6

08   VERHAEGEN J. (CAP)            7

08   LEFORT S.                           11

08   VERMEIR M.                         12

08   PATTE L.                             13

08   HAVERALS J.                       15

DE VIS C.   (185801)



 WEDSTRIJDBLAD LINKS ONDERAAN

 Bij de functies die wijzelf moeten uitoefenen, vullen we de namen in.

 Scorekeeper (wedstrijdblad), Timekeeper (klok) en 24”Operator dienen te paraferen 

achter hun naam; NA de wedstrijd

 Voorbeeld:

VAN TEAM B.  

VAN NUWENBORG J. 

HAVERALS E.  

DE SAGHER E. 

IEMAND VAN B. 



 WEDSTRIJDBLAD: Aanvang van de 

wedstrijd

 Starting 5:

 Net voor aanvang van de wedstrijd 

moet de coach een kruisje (vakje 

‘in’) zetten bij de vijf startende 

spelers  in blauw/zwart. De coach 

van de thuisploeg dient dit als 

eerste te doen.

 Tevens dient hij een paraaf te zetten 

achter zijn naam.



START VAN WEDSTRIJD

Het eerste quarter begint met rode balpen, dan blauw/zwart, terug rood en blauw/zwart

Op het moment dat de spelers het terrein betreden, kijkt de scorekeeper na of de 5 

aangeduide spelers inderdaad het veld opkomen als starter.

INDIEN OK => Het kruisje omcirkelen als bevestiging in rood 

indien niet ok => Scheidsrechter aan tafel roepen.

Noteren van een score (LET OP: in juiste kolom van Team A of B!):

Een vrijworp = 1 punt

Bolletje zetten op de score + vermelding scorende speler

Vb: 7 van team A scoort 1 vrijworp.

Een score binnen de 3pt-lijn = 2 punten

Schuine streep over de score + vermelding scorende speler

Vb: 9 van team A scoort 2 punten

Een score buiten de 3pt-lijn = 3 punten

Schuine streep over de score + omcirel de scorende speler

Vb: 12 van team B scoort 3-punten

7 1 1

2 2

9 3 3 12



Signalisatie van een score door de scheidsrechter

 1 Punt: wijsvinger op en neer vanuit de pols (is bij een vrijworp)

 2 Punten: wijs- en middenvinger op en neer

vanuit de pols (een gewone score)

 3 Punten: shot vertrekt / score telt 

 Score telt niet: 



 De wedstrijdboek: Tijdens de wedstrijd

 Het signaleren van een fout / overtreding door de scheidsrechter

 ‘Fluitsignaal’  => STOP DE KLOK + 

 Hand omhoog: overtreding (loopfout, bal buiten,… niets te noteren)

 Vuist omhoog: fout (vb: duwen, trekken, slaan,… werk voor de scorekeeper).

Overtreding                                                       Fout



 De wedstrijdboek: Tijdens de wedstrijd

 Het signaleren van een overtreding (niets te noteren op wedstrijdblad)

Loopfout Dribbelfout       Schepbal



 De wedstrijdboek: Tijdens de wedstrijd

 Het signaleren van een fout door de scheidsrechter

 + 

 De scheidsrechter komt voor de tafel en geeft aan:

 Van wie de fout is (vb: nr 6 van Team B)

 Wat de fout is (vb: duwfout)

 Hoe we het spel hervatten (inworp voor Team A)



 De wedstrijdboek: Tijdens de wedstrijd

 Het signaleren van een fout door de scheidsrechter

 Fout op een doelpoging?

 Neen => Hervatten met inworp (zie vorig vb)

 Ja => Vrijworpen. Scheidsrechter geeft aantal vrijworpen aan ipv richting waarin we 

verder spelen.

We nemen opnieuw voorgaande situatie, maar de duwfout gebeurt nu op een speler 

die een lay up onderneemt op het moment van de fout, en mist. 



 De wedstrijdboek: Tijdens de wedstrijd

 Het signaleren van een fout door de scheidsrechter

 Vb volgorde signalisatie van een fout op speler die een 3pt-shot neemt, de bal gaat 

binnen:

 Signalisatie score telt: 

 Signalisatie van de fout:

 Indien de scorende speler een 2-punter scoort: 2 vingers op en neer (zie vorige)



 De wedstrijdboek: Tijdens de wedstrijd

 Het noteren van een persoonlijke verdedigende fout:

 Een persoonlijke fout zonder vrijworpen : “P” in het vakje Fouls, achter de juiste speler.

 Een persoonlijke fout met vrijworpen: 

 “P1” (na een gelukte doelpoging, want slechts 1 vrijworp)

 “P2” (na een gemiste doelpoging, binnen de 3pt-lijn, want 2 vrijworpen)

 “P3” (na een gemiste doelpoging, achter de 3pt-lijn, want 3 vrijworpen)

 Steeds ook het vakje van de ploegfouten doorkruisen! => Na 4 ploegfouten, zetten we het 

rode plakje. Elke verdedigende fout zal gedurende dat kwart bestraft worden met 2 

vrijworpen, ook als het geen doelpoging is.

 Na het noteren van de fout, het wit bordje opsteken met het aantal fouten van de betreffende 

speler

P1    P2   P3



 De wedstrijdboek: Tijdens de wedstrijd

 Het noteren van een persoonlijke aanvallende fout:

 Een aanvallende fout is altijd zonder vrijworpen : “P” in het vakje Fouls, achter de 

juiste speler.



De wedstrijdboek: Tijdens de wedstrijd

 Het noteren van een uitzonderlijke situaties:

 Technische fouten (Sanctie: 1 vrijworp + balbezit thv waar spel is stil gelegd).

 Technische fout voor een speler op het terrein: in het vakje Fouls een “T1” bij de 

juiste speler.

 Technische fout voor een speler op de bank: in het vakje Fouls een “B1” bij de 

coach (2 B’s voor de coach => uitsluiting vd coach).

 Technische fout voor de coach: “C1” bij de coach (2 keer “C1” => uitsluiting vd 

coach).

 Onsportieve fout: “U” (Unfair)

 U1 / U2 / U3 achter de naam van de speler => evt vrijworpen + balbezit aan de 

middellijn

 (Diskwalificatie / Fighting /… zeer uitzonderlijk, in dergelijke gevallen: scheidsrechter aan tafel vragen om 

om correct te noteren. Verslag wordt opgesteld door de scheidsrechters.)



De wedstrijdboek: Afsluiten van een quarter

 To do’s na elk quarter:

 Score beide teams op dat moment duidelijk onderlijnen + invullen onder de box 

van Team B! (hier komen telkens de punten per quarter geen optelsom!)

 Aflijnen van het aantal persoonlijke fouten na het 2de en 4de Q

 Dwars doorstrepen van de open gebleven ploegfouten

 Andere kleur nemen om volgende quarter te beginnen.



Wedstrijdboek: 

Afsluiten van quarter 1  



Wedstrijdboek: 

Afsluiten van quarter 2 



Wedstrijdboek: 

Starten van quarter 3

(aflijning van de spelers, 

er mogen geen spelers meer 

op het wedstrijdblad bij 

geschreven worden)  



Wedstrijdboek: 

Afsluiten van quarter 3



De wedstrijdboek: Afsluiten van de wedstrijd

 To do’s na de wedstrijd:

 Score beide teams op dat moment dubbel onderlijnen en resultaat invullen bij 

Finale Score.

 Check resultaat met de scores per periode (som moet gelijk zijn)

 ‘Name of Winning Team’ invullen.

 De open gebleven time outs (op het einde van elke helft) horizontaal 

doorstrepen

 Einduur noteren



Wedstrijdboek: 

Afsluiten na wedstrijd



Bijkomende taak score keeper: Pijl wisselend balbezit

 De rode pijl geeft aan in welke richting we verder spelen bij een ‘tussen 

twee’.

 Na de opworp wordt de pijl in de speelrichting gezet van de ploeg, die de 

volgende keer de bal krijgt. Dit is de ploeg die net na de opworp het balbezit 

NIET had.

 Bij ‘tussen twee’: wachten met de pijl te draaien tot na de inworp 

(verwarring vermijden)

 Na de eerste helft: de pijl draaien (de pijl wijst altijd in de speelrichting na de 

rust spelen de teams naar de andere kant!) TIP: een klein bolletje op de 

wedstrijdboek zetten naast de ploeg die de bal krijgt na de rust.



De wedstrijdklok

 Elke quarter duurt 10 minuten. Op het einde: fluitsignaal / bellen.

 De wedstrijdklok wordt gestart na de opworp zodra de bal geraakt 

wordt (en dus “levend” wordt!)

 De wedstrijd klok wordt gestopt:

 Bij ELK fluitsgnaal van de REFEREE!

 Tijdens de laatste 2 minuten van het laatste quarter, bij elke score!

 De wedstrijdklok wordt opnieuw gestart na een legaal contact

op het veld (zie signaal scheidsrechter).



De wedstrijdklok: pauzes en onderbrekingen

 Tussen 2 quarters:

 Bij jeugd: 1 minuut

 Bij senioren: 2 minuten

 Tussen 2 wedstrijdhelften

 Bij jeugd: 10 minuten

 Bij senioren: 15 minuten

 Een time out:

 Op 50”: signaal aan scheidsrechter: tien vingers tonen.

Totale duur is 1 minuut.



De wedstrijdklok: pauzes en onderbrekingen

 Time out aanvragen:

 Coach dient de time out aan te vragen aan de wedstrijdtafel.

 Een time out kan toegekend worden bij volgende situaties:

 De bal is dood (vb: bij een loopfout, bal buiten, fout met of zonder 

vrijworpen,…)

 Bij een score ENKEL de coach van de ploeg die een doelpunt slikt. NIET de 

scorende ploeg!

 Maak een T met wijsvinger en handpalm

en wijs de kant aan van de coach die de 

time out vroeg 

 Wedstrijdtafel



De wedstrijdklok: pauzes en onderbrekingen

 Vervanging aanvragen:

 De speler dient de vervanging aan te vragen aan de wedstrijdtafel.

 Alleen mogelijk wanneer de bal dood is (dus niet na een score).

( wel na een vrijworp)

 UITZONDERING: de laatste 2 minuten van het laatste quarter wordt steeds 

gestopt! Enkel de ploeg die het tegendoelpunt krijgt kan vervanging vragen! 

Indien die ploeg vervangt, kan de scorende ploeg ook vervangen.

 Kruis je voorarmen



Wedstrijdtafel



De shotklok: 14 seconden / 24 seconden

 De shotklok geeft aan hoeveel seconden de ploeg in balbezit nog heeft om 

een doelpoging te nemen. Er zijn verschillende regels om de klok te 

resetten naar 14”, naar 24” of om de seconden op de shotklok te 

behouden.

 Basisidee: De aanvallende ploeg krijgt voor het oversteken van de 

middellijn bij een reset terug 24”. Na het oversteken van de middellijn 

MINSTENS 14”. Referee duidt reset aan!

 Wat is ‘balbezit’

 De bal raken onder controle

 Na de opworp wordt de shotklok pas gestart bij balcontrole van één van beide 

teams! (De wedstrijdklok wordt gestart bij het tikken van de bal!)



De shotklok: 14 seconden / 24 seconden

 Signalisatie overtreding van de shotklok

 Indien digitale borden

Ofwel geplaatst boven op de borden van de basketringen

Ofwel geplaatst in de hoeken van het veld

 SIGNAAL LOOPT AUTOMATISCH AF + SHOTKLOK IS DUIDELIJK 

ZICHTBAAR => geen andere communicatie nodig!

 Indien manuele klokjes (+ witte vlag!)

Op vijf seconden voor het einde van de shotklok beginnen vlaggen.

Op moment van overtreding shotklok: fluitsignaal geven / bellen!



De shotklok: 14 seconden / 24 seconden

 RESET NAAR 24”

 Bij een wissel van balbezit:

Vb: de bal wordt veroverd

Vb: de bal gaat buiten en is voor de verdedigende ploeg

Vb: na het raken van de ring pakt de verdedigende ploeg de rebound

Vb: na een ‘tussen twee’ / ‘balvast’ wanneer de ander ploeg de bal krijgt 
(pijl balbezit!)

 Aanvullend: na volgende fouten:

Na een verdedigende fout op de ploeg in balbezit, voor de middellijn

Na een diskwalificatie, uitsluiting,… => we geven in aan de middellijn 
en mogen ook achteruit passen.

Na een technische fout op de plaats dichtsbijzijnd waar spel is stil 
gelegd 



De shotklok: 14 seconden / 24 seconden

 RESET NAAR 14”

Bij een rebound door de aanvallende ploeg!

Bij een voetbal en de aanvallende ploeg krijgt de bal terug 

Bij een verdedigende fout op de aanvalshelft van de aanvallende ploeg

OP VOORWAARDE DAT: de aanvallende ploeg op het moment van 

het fluitsignaal MINDER of EXACT 14” op de shotklok had!

Uitzondering: bij een aanvallende rebound op de aanvalshelft, 

ALTIJD 14”, ook al stond de shotklok nog op een hoger aantal!



De shotklok: 14 seconden / 24 seconden

Oefening baart KUNST…

 Team A in balbezit, team B tikt de bal buiten, waarna Team A mag 

ingeven. Op de shotklok stonden nog

A) 15”

B) 9”
In beide gevallen blijft de shotklok ongewijzigd!

De aanvallende ploeg blijft in balbezit.



De shotklok: 14 seconden / 24 seconden

Oefening baart KUNST…

 Team B in balbezit, reeds op de aanvalshelft. Een speler van team 

A én van team B hangen samen aan de bal. De scheidsrechter fluit 

‘tussen twee’. Op het ogenblik van zijn fluitsignaal geeft de shotklok 

nog 6” weer. De pijl wijst aan dat de bal wordt toegekend aan:

A) Team B

B) Team A

Aanvallende ploeg blijft in balbezit: shotklok blijft op 6”

Balbezit wisselt => dus reset naar 24”



De shotklok: 14 seconden / 24 seconden

Oefening baart KUNST…

 Team A dribbelt de bal op en neemt een doelpoging met nog … 

seconden op de shotklok. De bal raakt de ring en de rebound wordt 

genomen door Team A:

A) met nog 17” op de shotklok

B) met nog 9” op de shotklok

Aanvallende rebound = ALTIJD reset naar 14”!



De shotklok: 14 seconden / 24 seconden

Oefening baart KUNST…

 Team B dribbelt de bal op, verdediger van team A maakt een 

duwfout. Op het ogenblik van de call staat er 19” op de shotklok.

Met hoeveel seconden op de shotklok wordt het spel hervat indien:

A) De fout wordt begaan op de verdedigingshelft van Team B (dus voor 

de middellijn).

B) De fout wordt begaan op de aanvalshelft van Team B (dus voorbij de 

middellijn).

A) Reset naar 24” seconden: verdedigende fout in verdedigend vak van de

aanvallende ploeg.

B) Shotklok blijft staan: verdedigende fout in aanvalsvak, met >14” op de klok.



De shotklok: 14 seconden / 24 seconden

Oefening baart KUNST…

 Speler van Team A wordt foutief gestopt tijdens een doelpoging. 

Scheidsrechter fluit de fout en geeft aan dat we 2 vrijworpen

nemen. Op ogenblik van de call staan er nog … seconden op de 

shotklok, waarbij Team A de rebound neemt na de 2de vrijworp

A) 17” op de shotklok

B) 9” op de shotklok

Aanvallende rebound dus ALTIJD reset naar 14”

Indien Team B rebound: ALTIJD reset naar 24” want 

balbezit wisselt!



 Hoe omzetten in praktijkervaring

Vraag aan de scheidsrechter bij de eerstvolgende wedstrijd of je mee 

aan tafel mag zitten (zonder een functie uit te oefenen). Als je meldt dat 

je aan het leren bent, staan ze dit toe. Volg zelf mee met een bepaalde 

functie (een eigen klok, een eigen wedstrijdblad om te vergelijken,…)

Vraag een licentie aan bij Guy Schellingen, secretaris van onze club.

Vraag de wedstrijd daarop aan de scheidsrechter of het OK is dat 

iemand jou helpt omdat het de eerste keer is dat je een functie 

opneemt.

Als je dit vooraf meldt, gaan ze hier normaal ook geen probleem van 

maken.

JUST DO IT… Over and over again.



En nu …

 Volgende stap: Zo snel mogelijk de praktijk oefenen!

 Wees assertief !  Bij problemen neem het heft in handen, roep de ref. tot 

aan de tafel.  Mensen die de tafelofficials storen / intimideren wijs je 

kordaat hun plaats.

 Een tafelofficial is een neutraal persoon; geen commentaar of supporteren 

aan de tafel. 

 Werkdocument: situaties / vragen / … die niet besproken werden, maar je 

wel in de loop van het seizoen tegenkomt: geef een seintje, dan kunnen 

we dit opnemen voor de toekomst!

 Een zeer grote DANK U voor jullie engagement!

Niemand voor de wedstrijdtafel = Geen wedstrijd.


