
Handleiding tafelofficials
versie 2018-2019

Leuven Bears
Geertrui Feyaerts



One team

• Afgevaardigde (18 j – clubgebonden)
• Scorer 
• Timekeeper
• 14/24” handler
• Referees

(Minstens 14 j en een BVL Licentie hebben)

➢Samenwerking en communicatie
➢Als official niet supporteren



Het speelveld



Uitrusting wedstrijdtafel

• Wedstrijdklok 

• stopwatch (time-out en pauze’s)

• 14/24”apparaat of chrono en witte vlagjes 

• Bordjes voor spelersfouten (1-5)

• Bordjes voor ploegfouten (rood)

• Indicator voor wisselend balbezit (pijl)

• Scorebord

• Wedstrijdblad

• 2 pennen in verschillende kleur (rood en zwart/blauw)

• Fluitje/signaal



Bij aankomst in de zaal > wedstrijdblad voorbereiden

• Hoofding /algemeen deel > verantwoordelijkheid 
thuisploeg:

• VBJ1631EAD04 23-09-2017    15.00      Stella Artois Leuven Bears J16 B Black 
Devils Vorst J16 A U16 Vlaams-Brabant Gew R1 E Stedelijke
Sportzaal Wilsele 

- Team A          Team B

Volledige naam (uitgeschreven) in drukletters

bvb. STELLA ARTOIS LEUVEN BEARS

- Game nr: 4 laatste digits   AD04

- Div. (reeks): 8 eerste digits   VBJ1631E

- Datum : 23/09/2017

- Beginuur en einduur (nieuw!):  15:00/  16:37

http://vblweb.wisseq.eu/Home/MatchDetail?wedguid=BVBL17189140VBJ1631EAD
http://vblweb.wisseq.eu/Home/TeamDetail?teamguid=BVBL1125J16  2
http://vblweb.wisseq.eu/Home/TeamDetail?teamguid=BVBL1032J16  1
http://vblweb.wisseq.eu/Home/Poule?Pouleguid=BVBL17189140VBJ1631E
http://vblweb.wisseq.eu/Home/MatchDetail?wedguid=BVBL17189140VBJ1631EAD




Ploeggedeelte (idealiter elke ploeg voor zich)

• Team volledige naam

Bvb: SA LEUVEN BEARS J16 B

• Spelers:    - Lic. = geboortejaar   bvb  02

- NAAM en Initiaal voornaam
- rugnummer (makkelijkste in stijgende volgorde)
- aanduiding van de aanvoerder (CAP)

• Coach en event.assistent-coach
- NAAM en Initiaal voornaam
- Nr technische vergunning (is niet hetzelfde als BVL licentie! Terug te vinden op 

basketbal Vlaanderen/ een technische vergunning is specifiek voor een 
bepaalde PLOEG)

- Indien geen ass.coach toch open laten tot einde wedstrijd

• Tafelofficials en afgevaardigde: NAAM Initiaal voornaam 

vb. WAUTERS A



VB:  Technische vergunning JACOBS V   =  644953



• Een speler moet voor aanvang van de 
wedstrijd op het wedstrijdblad staan om 
speelgerechtigd te zijn;

• Alle spelers vanaf U16 moeten hun 
identiteitskaart voorleggen ongeacht hun 
leeftijd (zorg dat deze klaarliggen samen met 
de licenties en medische attesten);

• Een speler zonder medisch attest geeft 
aanleiding tot boetes en zelfs forfaitscore. 



• Minder dan 12 spelers op het blad: in eerste blanco lijn een 
streep trekken . Zijn er minder dan 11 spelers dan de lijn 
trekken tot aan het eerste foutblokje en vervolgens schuin 
naar beneden. Dit doe je pas NA aftekenen door de coach. En 
best pas bij aanvang van de wedstrijd



• De scheidsrechter zal de licenties, medische
attesten en identiteitskaarten controleren 20’ 
voor aanvang van de wedstrijd.

• Het wedstrijdblad dient dus op dat moment 
reeds ingevuld te zijn!



• Uiterlijk 10’ voor aanvang:

- Aanduiding starters en controle door coach

- Paraaf van de coach  (in de kleur van het 
algemeen deel (blauw of zwart))



Begin van de wedstrijd

• Controleer wie er als starter op het veld staat en omcirkel in het 
rood het door de coach geplaatste kruisje. 

• Staat er een ander nummer op het veld of andere vergissing > 
melden aan de ref. Correctie > juiste speler komt op het veld (dus 
niet het ander nummer aankruisen en omcirkelen!)

• Voor aanvang van de wedstrijd kan er nog een naam bijgezet 
worden op het blad – na aanvang niet meer

• Spelers met foute truitje > ook te corrigeren (zelfs na aanvang, 
zolang hun naam op het blad staat (truitjes of nr wisselen)

• Vervanging voor de wedstrijd van gekwetste speler –
tegenstander mag evenveel spelers vervangen

• Vervangingen tijdens de wedstrijd: eerste maal ‘in’ > kruisje in 
vakje ‘in’ (achter rugnummer) plaatsen in de kleur van de 
quarter



Score

• 1 punt: vol bolletje over de score 

en rugnummer in leeg vakje

• 2 punten: schuine streep door de 

score en rugnummer er naast

• 3 punter: schuine streep door de 

score, rugnummer er naast 

en omcirkelen



• Score in eigen doel: punten voor tegenpartij , te schrijven bij de 
(CAP) van deze tegenpartij – steeds 2 punten

• Einde elk quarter: score afsluiten: 
- onder de score en rugnummer, per team, een lijn 
trekken (kleur quarter)
- score omcirkelen (kleur quarter)
-score per quarter noteren (steeds in het blauw)

• Einde wedstrijd: 
- Onder de score per team een dubbele lijn 
trekken en score omcirkelen
-Eindscore noteren
-Naam winning team noteren
-niet gebruikte score doorhalen
-score laatste periode noteren



Fouten

• Persoonlijke fout (verdedigend)
met inworp
noteren als P naast de speler

• Persoonlijke fout (verdedigend)
met vrijworpen
noteren als P1, P2, P3

• Altijd ploegfout : aankruisen bij 
team fouls



• Aanvallende fout : P

Een gewone aanvallende fout: nooit vrijworpen

• Altijd een ploegfout: aankruisen bij team fouls



• Onsportieve fout (verdedigend of aanvallend)
steeds met vrijworpen 
en balbezit inworp aan 
inworpstreepje in aanvallend vak
Noteren als U1, U2, U3
altijd ploegfout

• Technische fout 
Bevriest het spel
Steeds 1 vrijworp
Het spel hervat waar het gestopt werd
noteren: Speler: T1  en ploegfout
Bank: B1 bij de coach
Coach zelf: C1 
B1 en C1: geen ploegfout



• Diskwalificerende fout

Steeds (nieuw) 2 vrijworpen en balbezit 
aan inworpstreepje

Noteren: Speler D2

Coach: D2

Bank: B2 – F bij de speler

Uitgesloten personen verlaten de zaal



• Game Disqualification (‘rode kaart na 2 gele’):

Speler:  Ux + Ux = GD

T1 + T1 = GD

Ux + T1 = GD (= nieuw)

Aangeven aan de ref > speler wordt 
vervangen en moet zaal verlaten. 

In het eerstvolgende vakje na de tweede 
zware fout GD noteren

Geen bijkomende bestraffing wegens GD



• Game disqualification 

Coach:         C1 + C1 = GD

Bx+ Bx+ Bx = GD

Bx + C1+ Bx = GD

-Aangeven aan de ref > coach moet de zaal 
verlaten. 

-De assistent-coach wordt nu coach, bij gebrek aan 
assistent-coach vervult de aanvoerder (CAP) de rol 
van coach.

-In het eerstvolgende vakje na de laatste ‘zware 
fout’ GD noteren

-Geen bijkomende bestraffing



• Afsluiten fouten en time-outs

fouten: - na elke quarter ongebruikte teamfouten
doorhalen

- na eerste helft ‘persoonlijke’ fouten
vertikaal aflijnen , 

- na einde wedstrijd fouten enkel
horizontaal aflijnen, telkens ook bij coach en
ass.coach

time-outs: na elke quarter ongebruikte time-outs 
dubbel doorhalen =





• Compenserende fouten: fouten bij team A en 
team B met dezelfde bestraffing 

Bestraffingen heffen mekaar op

Noteren als Tc, Cc, Bc, Uc, Dc

Vraag hulp aan de refs!

• Dubbelfout: Fout van A1 op B2 

en fout van B2 op A1 

ongeveer gelijktijdig en zelfde bestraffing

> Noteren bij beide spelers: P



• Enkel spelersfouten tellen als ploegfout

• Tijdens de pauze wordt elk speelgerechtigd 
teamlid geacht een speler te zijn!

• Een technische fout gegeven tijdens een pauze 
wordt genoteerd op en bestraft voor het begin 
van de volgende quarter

• Bij verlengingen worden de ploegfouten 
verder genoteerd en aangerekend aan het 4e

quarter



• Persoonlijke fouten spelers > bordje in de 
lucht steken (1, 2, 3, 4, 5 )

• Bij 5e fout speler > aangeven – speler moet 
vervangen worden

• Elke fout onmiddellijk ook bij ploegfouten 
noteren.

• 4e ploegfout de rode marker opzetten nadat 
de bal terug levend is geworden > vanaf dan 
elke fout = (2) vrijworpen 

(maak de ref er attent op)



Vervangingen

• Worden door de speler gevraagd aan de tafel

• Vervanger zet zich op de vervangersstoel

• Een vervanger wordt pas speler nadat hij gewenkt 
is door de ref

• De tafel vraagt bij vervangingsmogelijkheid
vervanging aan de ref, NADAT de ref eventuele 
signalisatie heeft beëindigd!

• De scorer zet een kruisje in het vakje ‘in’ wanneer 
een speler  de eerste keer op het veld komt.



• Vervangingsmogelijkheden

1. telkens de bal dood wordt en het spel stilligt 
(nadat de ref heeft gefloten) en zolang de bal niet terug 
levend is geworden (ter beschikking staat van een speler)

Bvb: bij uitbal, bij fout, bij shotclockovertreding,…

2. Enkel de laatste 2 minuten: Na score door de 
tegenpartij 

Aangezien het spel wordt stilgelegd door de 
scheidsrechter om de vervanging voor de niet-scorende ploeg uit 
te voeren mag de scorende ploeg op dat moment ook 
vervangingen doorvoeren (ongelimiteerd)

3. Na de laatste gelukte vrije worp





Time-out

• Een time-out is een onderbreking van het spel 
gevraagd door een coach of assistant-coach

• Elke time-out duurt 1 minuut

• Een time-out kan op elk moment gevraagd 
worden maar wordt maar toegekend bij een 
time-out gelegenheid

• Een coach kan zijn vraag voor TO op elk 
moment intrekken zolang niet kenbaar 
gemaakt aan de ref door de tafel



• Een coach heeft (vanaf U14) recht op 2 TO in de eerste 
helft en op 3 TO in de tweede helft. 

Beperking: staat de wedstrijdklok in het 4e quarter op 
2:00 en heeft een coach nog geen TO gebruikt in 
de tweede helft (Q3 en Q4) dan verliest hij 1 TO en 
wordt de eerste TO onbruikbaar gemaakt

(U12: elke quarter is er 1 verplichte TO na 5 minuten – time-outgelegenheid! 
elke coach heeft verder 1TO in de eerste helft en 2 TO in de tweede helft)

• Tijdens elke verlenging heeft elke coach recht op 1 TO 
(geen verlengingen in de reguliere jeugdcompetitie)

• Het is aan de tafel om te signaleren wanneer de coach 
een TO teveel vraagt dat hij er geen meer heeft



Time-out gelegenheid

• Een time-out zal toegekend worden:
- gedurende het hele spel: 
1. na een score door tegenpartij

2. telkens de bal dood is en de 
wedstrijdklok stil staat

3. Na (ook niet-geslaagde) vrijworpen wanneer 
dezelfde ploeg balbezit krijgt ten gevolge van een 
bestraffing (U, D) en na elke laatste geslaagde 
vrijworp



• Het is de tafel die aangeeft aan de ref nadat 
deze eventuele signalisatie heeft afgerond dat 
er een TO is gevraagd en door wie



• Een TO wordt aangerekend aan de coach die als 
eerste een TO aanvroeg, 

• tenzij de TO gelegenheid de score van de 
tegenstander van de tweede aanvragende coach 
is (in dat geval heeft de andere coach immers 
geen recht om een TO te krijgen)

belangrijk om te informeren of de andere 
coach nog steeds een TO wenst bij een 
volgende gelegenheid, zeker laatste 2 
minuten!



• Timeout noteren door in het daartoe 
bestemde vakje de minuut te noteren waarin 
de TO werd toegekend

• Laatste 2 minuten van de 4e quarter: indien 
nog geen TO is gebruikt door de coach de 
eerste time-out (van de 2e speelhelft) 
doorhalen.



Pijl voor wisselend balbezit

• Bij aanvang wedstrijd : onbepaald

• Na opsprong en eerste controle: zetten in de 
richting van de basket van de ploeg die als 
eerste balbezit heeft verworven (speelrichting 
van de ploeg die het volgende balbezit na 
sprongbalsituatie zal krijgen)

• Draaien na de inworp bij elke 
sprongbalsituatie



Balbezit:

• Van zodra een speler een levende bal dribbelt 
of vasthoudt in 1 of 2 handen (controle)

• Duurt tot een speler van de andere ploeg 
balbezit verwerft



Sprongbalsituaties

• Bij het begin van de quarters (behalve de eerste)

• Bal vast tussen twee tegenstanders

• Bal vast tussen bord en ring

• Telkens wanneer onduidelijk is welke ploeg balbezit 
moet krijgen

Daar de ploegen van basket wisselen na de rust: draai 
de pijl samen met de ref aan het begin van de rust en 
markeer bij de ploeg die de bal moet krijgen na de rust 
met een bolletje in de kantlijn



• Begaat de ploeg die de bal krijgt na 
sprongbalsituatie een inworpovertreding dan 
wordt de pijl toch gedraaid zodat de andere 
ploeg de volgende sprongbalsituatie de bal 
krijgt en mag deze ploeg, ten gevolge van de 
overtreding de bal ingeven.

• Wordt er een fout gefloten tegen een van 
beide ploegen vóór de bal na 
sprongbalsituatie wordt ingegeven dan wordt 
de sanctie voor de fout uitgevoerd en wordt 
de pijl niet gedraaid.



De wedstrijdklok

• Simpelste: kijk en luister naar de 
scheidsrechters 



• De wedstrijdklok start bij sprongbal op het 
moment dat de bal door een opsprongnemer 
getikt wordt

• De wedstrijdklok start bij elke inworp en na de 
laatste niet geslaagde vrije worp op het 
moment dat de bal een speler op het veld 
raakt

• de scheidsrechter geeft dit aan door een 
beweging van de hand/arm



• De wedstrijdklok stopt op het moment dat een 
scheidsrechter fluit voor een overtreding of een 
fout (steekt zijn arm met gestrekte arm op bij 
overtreding, steekt zijn arm met gebalde vuist op 
bij fout)

• De wedstrijdklok wordt enkel in de laatste 2 
minuten van  het 4e quarter en van elke 
verlenging ook stilgezet na elke score

• De wedstrijdklok wordt ook stilgezet van zodra de 
tegenstander scoort nadat de coach van de niet-
scorende ploeg een time-out heeft gevraagd 



• Vanaf het moment dat de ref de TO heeft 
toegekend laat je de TO-timer lopen –
geluidssignaal en teken naar de ref bij 50’

• Laat vanaf 10’ voor aanvangsuur de zichtbare 
klok aftellen  (daarna instellen op new game)

• Laat in de pauze de klok aftellen 

(daarna instellen new period? Y,  4 > 3)

• Duid op het scorebord de score en time-out 
aan bij de juiste ploeg (check de score 
regelmatig met de scorer)



14/24”
Starten :

• Bij opworp , tijdens het spel en bij rebound 
wanneer een ploeg (nieuw) balbezit verwerft 
over een levende bal

• Bij een inworp wanneer de bal een speler 
legaal raakt of geraakt wordt

Stoppen:

• telkens wanneer de scheidsrechter fluit

• wanneer de bal de ring raakt



14/24”

• Stoppen en geen reset: wanneer de bal bij dezelfde ploeg blijft ongeacht de plaats 
van de inworp in geval van:

- uitbal
- kwetsuur van een speler van de ploeg in balbezit
- sprongbalsituatie 
- dubbelfout
- opheffing gelijke straffen bij beide ploegen

• Stoppen en afwachten:
de laatste 2 minuten van de 4e quarter en elke verlenging wanneer de coach 

die  recht heeft op balbezit/inworp in zijn verdedigende helft een time-out 
krijgt toegewezen en dit tot de bal ter beschikking staat van de 
inworpnemer! (op dat ogenblik mogelijks wel reset –zie verder)

• Stoppen en nooit reset:   - na een persoonlijke fout (P) of technische fout(T) of 
overtreding door de  verdedigende ploeg bij inworp in de 
aanvalshelft wanneer er meer dan 14” op de shotklok staan

- Wanneer de coach (na time-out de laatste 2 minuten 
wanneer hij recht op inworp in verdedigende helft heeft) beslist 
om de inworp in aanvallend vak te nemen en er minder dan 14” 
op de shotklok staan



14/24”
Stoppen en reset naar 24 (met geen cijfers zichtbaar)

- Bij score (nieuw balbezit voor de andere ploeg)
- Bij inworp voor de aanvallende ploeg in haar verdedigingshelft na fout of 
overtreding door de andere ploeg (dus voor ze in de aanvallende helft zijn geraakt of na 
legale terugkeer naar verdedigend vak ) (ook bij inworp na eigen time-out laatste 2 minuten 
4e quarter)
- Bij raken van de ring bij defensieve rebound
- Wanneer er vrijworpen worden toegekend na persoonlijke fout (P)

Stoppen en reset naar 14
- Bij raken van de ring gevolgd door een offensieve rebound (velddoelpoging of laatste vrije 
worp)
- Wanneer na persoonlijke fout (P) of overtreding door de verdedigende 
tegenstander de ploeg in balbezit de inworp krijgt op hun aanvalshelft en de shotklok 14 of 
minder aangeeft
- Wanneer na fout of overtreding door de aanvallende ploeg in hun verdedigingshelft de bal 
voor inworp wordt toegekend aan de andere ploeg in hun aanvalshelft (nieuw balbezit)
- In alle gevallen bij inworp (inworpstreepje in aanvallend vak) na vrijworpen ten gevolge 
van onsportieve en uitsluitingsfouten (U, C, B, D)
- Wanneer de coach (na time-out de laatste 2 minuten wanneer ze inworp mogen nemen in 
verdedigingshelft) beslist om de inworp in aanvallend vak te nemen en er meer dan 
14” op de shotklok staan



14/24”

• Uitschakelen (blank): wanneer de bal dood is 
geworden en er minder seconden overblijven 
op de wedstrijdklok dan 24” resp 14”.

!!!!!  Het signaal van de 24” op zich onderbreekt 
de wedstrijd niet , heeft geen invloed op de 
wedstrijdklok en maakt de bal niet dood.



• De bedienaar van de shotklok moet op elk 
moment van de wedstrijd geconcentreerd zijn, 
de bal volgen en bij twijfel de hulp van de refs 
inroepen



Einde van de wedstrijd

• De tafelofficials blijven aanwezig tot het blad 
is afgesloten: elk van hen dient te tekenen 
achter zijn/haar naam

• Afsluiten: score, eindscore, naam winnaars, 
fouten, ploegfouten, time-outs

• De chief of crew (1e scheidsrechter) zal het 
blad eveneens nakijken (in principe in de 
kleedkamer) en afsluiten door te 
ondertekenen



Signalisatie































Wijzigingen administratie 2017-2018

• Slechts 2 kleuren __
• Geen 12 spelers > lege vakjes met 1 lijn doorhalen \
• Starters en paraaf coach in het blauw/zwart, omcirkelen starters in 

het rood
• Naast startuur ook einduur noteren
• Fouten maar per helft afbakenen
• Uitsluitingen voor de bankzitters: B2 bij de coach en F in de 

vrijstaande vakjes achter de naam van de betrokken speler
• Ook Ux + T1 leidt tot GD (game diskwalificatie)
• Alle officials paraferen na de wedstrijd naast hun naam
• U12: voor de wedstrijd de time-out vakjes uitdoen zodat maar 1 

vakje per speelhelft overblijft
• Lege vakjes time-outs en ploegfouten dubbel doorhalen =



Wijzigingen 2018-2019

• Technische fout bevriest het spel (bestraffing
technische fout: enkel 1 vrije worp)

• Onsportieve en uitsluitingsfout: vrijworpen en
balbezit in aanvalshelft

• Balvast tussen bord en ring: reset 14/24”

• Laatste 2 minute: Time-out in verdedigend
vak: plaats inworp keuze coach- impact 
shotklok



Interessante links

• http://www.basketbal.vlaanderen/praktische-
info/clubinfo/spelregels-nuttige-documenten

http://www.basketbal.vlaanderen/praktische-info/clubinfo/spelregels-nuttige-documenten


Vragen?

clubofficials@leuvenbears.be


