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ART 45.1 NIEUWE BENAMING VOOR 
HET TEAM VAN SCHEIDSRECHTERS

De leden van een scheidsrechters team noemen we voortaan ‘Officials’

De ‘officials’ zijn de ‘crew chief’ en de ‘umpire(s)’
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Coach + Ass. 7 vervangers 7 ploegleden

ART 2.4.5. & 4.2.1.                          
DE SPELERSBANK

16 zitplaatsen
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ART 4.3 & 4.4  UNIFORM & TEAM UITRUSTING 

Shorts moeten dezelfde dominante
kleur hebben als de spelershirts,  aan
voor-en achterzijde. 

Wanneer de shirts mouwen hebben moeten 
deze eindigen boven de elleboog. Shirts met 

lange mouwen zijn niet toegelaten.

Kousen moeten zichtbaar zijn. 
Sportschoenen mogen gelijk welke 
kleurencombinatie hebben, maar de linker-
en rechterschoen moeten gelijk zijn.
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ART 4.3 & 4.4  UNIFORM & TEAM UITRUSTING 

Compressie mouwen & kousen  in het zwart, in 
het wit of in de dominante kleur van de shirts 
van het spelersuniform, maar alle spelers van 
het team moeten dezelfde kleur dragen.

Hoofdbedekking, in zwart of wit of de dominante kleur van 
de shirts, maar alle spelers van het team moeten dezelfde 
kleur dragen. De hoofdbedekking kan niet helemaal of 
gedeeltelijk een deel van het gezicht bedekken.

Hetzelfde principe geldt voor de andere teamuitrusting
(polsbandjes, taping, enkelbraces,…), in zwart, in het  wit
of de dominante kleur van de shirts, maar alle spelers 
van het team moeten dezelfde kleur dragen
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BASKETBAL UITRUSTING

GELE LED VERLICHTING = SHOT CLOCK SIGNAAL
Aanbeveling vanaf  1 okt2017 / Verplicht vanaf 1 okt 2018

(Enkel voor de Euromillions Basketball League van toepassing) 8



ART 7.1 VERPLICHTINGEN VAN DE COACH
Doel: 
Het scoreformulier sneller klaar te maken, zodat het begin van de
wedstrijd niet uitgesteld moet worden.

Nieuwe tekst:
De lijst met de ploegleden en alle verdere informatie over het team
moet aan de aantekenaar gegeven worden, ten minste 40 minuten voor
het vooropgestelde aanvangsuur van de wedstrijd.
(Nationaal & Landelijk) – (Provinciaal en Jeugd 30 minuten).
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HET SCORE FORMULIER

1. De scorer zal 2 pennen met verschillende kleuren gebruiken: 

• ROOD voor de 1ste en 3e periode

• BLAUW of ZWART voor de 2e, 4e en verlenging(en)

2. Het is toegestaan, het wedstrijdformulier 
elektronisch voor te bereiden en te voltooien. 
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HET SCORE FORMULIER

ALS WE EEN NIEUW WEDSTRIJDBLAD KRIJGEN…
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HET SCORE FORMULIER

BIJ MINDER DAN 11 SPELERS 12



HET SCORE FORMULIER - KAPITEIN/COACH

B.4 Uiterlijk tien (10) minuten voor de wedstrijd moet elke coach: 

B.4.2 De namen van de coach en assistent-coach bevestigen. 
Wanneer er geen coach is zal de kapitein optreden als coach en dit 
invullen in het vakje van de coach met (CAP) achter zijn naam. 
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HET SCORE FORMULIER
B.11.7 De scheidsrechters mogen elke fout in het 
bijhouden van het scoreformulier corrigeren. 
Wanneer het gaat om de score, het aantal fouten 
of het aantal time-outs binnen de kaders van de 
regels. De ‘Crew Chief’ zal de correcties 
paraferen. Uitgebreide correcties worden op de 
achterzijde van het scoreformulier
vastgelegd. 

Uitgebreide correcties worden op de achterzijde 
van het scoreformulier vastgelegd. 
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Doel: Een gelijke straf opleggen voor diskwalificerende fouten:                            
. 2 vrije worpen + balbezit

Wijziging:
Wanneer een persoon wordt gediskwalificeerd en deze fout conform de 
regels wordt opgetekend bij de coach als een fout van de bank, dan zal 
de straf  2 vrije worpen bedragen zoals bij elke andere 
diskwalificerende fout. Op het scoreformulier zullen dergelijke fouten 
opgetekend worden met B2. Deze wijziging is van toepassing voor alle 
diskwalificerende fouten begaan door personen op de spelersbank, met 
name assistent-coaches, vervangers en spelers met 5 fouten, ook bij 
vechten op het terrein.

B.8.3   STRAFFEN VOOR EEN FOUT
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SCOREFORMULIER   - DISKWALIFICERENDE FOUT  
PLOEGLEDEN SPELERSBANK

COACH: B2 

NEW !

Voorbeelden van diskwalificerende fouten begaan door ploegleden op de 
spelersbank: 
Een diskwalificerende fout door een vervanger begaan dient als volgt te 
worden genoteerd: 
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SCOREFORMULIER   - DISKWALIFICERENDE FOUT  
PLOEGLEDEN SPELERSBANK

COACH: B2 

NEW !

Een diskwalificerende fout door een assistent-coach begaan, dient als volgt te 
worden genoteerd: 

Een diskwalificerende fout door een speler begaan die reeds zijn vijfde fout had 
behaald dient als volgt te worden genoteerd: 
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Een diskwalificerende fout door een vervanger begaan (niet 
volgens Art.39), dient als volgt te worden genoteerd 
In alle overgebleven hokjes van de gediskwalificeerde dient een 
‘F’ te worden ingevuld

Als enkel de coach werd gediskwalificeerd: 

B.8.3.12 VOORBEELDEN VAN DISKWALIFICERENDE FOUTEN 
(VECHTEN):
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B.8.3.12 VOORBEELDEN VAN DISKWALIFICERENDE FOUTEN 
(VECHTEN):

Als enkel de assistant wordt uitgesloten: 

Als coach en assistant worden uitgesloten: 
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B.8.3.12 VOORBEELDEN VAN DISKWALIFICERENDE FOUTEN 
(VECHTEN):

Indien de vervanger minder dan vier (4) fouten had, 
wordt er in de resterende vakjes een ‘F’ ingevuld: 

Indien de vervanger reeds 5 fouten had(= uitgesloten van de
wedstrijd), zal er een ‘F’ genoteerd achter de laatste fout: 

Bovendien dient er volgens bovenstaande voorbeelden van de spelers Smith en Rush of 
indien een teambegeleider gediskwalificeerd is, een technische fout te worden genoteerd: 
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C1 + C1

SCOREFORMULIER- COACH
GAME DISQUALIFICATION

B1 + B2 + B1

= GD

C1 + B1 + B2
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SCOREFORMULIER - SPELER
GAME DISQUALIFICATION

GD

36.3.3. Een speler zal gediskwalificeerd worden voor de 
rest van de wedstrijd, wanneer hij belast wordt met: 

2 technische fouten, of 
2 onsportieve fouten, of met 
1 onsportieve fout en 1 technische fout
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T1 + T1

SCOREFORMULIER - SPELER
GAME DISQUALIFICATION

U2 + U2

U2 + T1
& NIEUW

= GD

T1 + U2
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Deze “TABLE OFFICIALS MANUAL” zal 
verzonden worden naar:

• SCHEIDSRECHTERS
• COMMISARISSEN
• TAFELOFFICIALS
• FEDERATIES
• TEAMS
• …
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ART. 37 ONSPORTIEVE FOUL
VIJF CRITERIAS

C1 C2 C3 C4 C5

Om de besluitvorming te vergemakkelijken, worden de scheidsrechters 
aanbevolen om 1 van de 5 bestaande criteria te gebruiken om te bepalen of er 
een onsportieve fout moet gefloten worden.
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ART. 37 ONSPORTIEVE FOUT
VIJF CRITERIAS

Geen legitieme poging om enkel de bal te spelen 
volgens de geest en de bedoeling van de spelregels.C1

C2 Buitensporig hard contact, veroorzaakt door een speler 
in een poging om de bal te spelen of zijn tegenstander.

C3
Een onnodig contact, veroorzaakt door een verdediger 
met het doel de vooruitgang van de ploeg in aanval 
tijdens de transitie te stoppen. Deze bepaling is van 
toepassing tot de aanvaller zijn ‘act of shooting’ inzet.
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ART. 37 ONSPORTIEVE FOUT
VIJF CRITERIAS

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.

C4

C5
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.
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ART. 37 ONSPORTIEVE FOUT

ENKELE VOORBEELDEN
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ART. 37  ONSPORTIEVE  FOUT
CRITERIA 1

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

C1
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ART. 37 ONSPORTIEVE FOUT
CRITERIA 1

Voorbeeld C1.1: 
Grijpen naar het lichaam van een tegenstander.       
Onsportieve fout, geen legitieme poging om de bal te spelen.

C1
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ART. 37 ONSPORTIEVE FOUT
CRITERIA 1

Voorbeeld C1.2
Het vasthouden van de spelersuitrusting van de tegenstander, is een 
onsportieve fout. Dit is geen legitieme poging om de bal te spelen.

C1
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Fluit de 
fout Analyseer

Upgrade 
naar 

onsportieve 
fout 

wanneer 
nodig

ART. 37 ONSPORTIEVE FOUT
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ART. 37 ONSPORTIEVE FOUT
CRITERIA 1

Voorbeeld C1.3
Het buitensporig swingen van de ellebogen (lateraal), 
contact in het gezicht = onsportieve fout.

C1
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ONSPORTIEVE FOUT

C1
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ART. 37 ONSPORTIEVE FOUT
CRITERIA 2

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

C2
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ART. 37 ONSPORTIEVE FOUT
CRITERIA 2

Voorbeeld C2.1
Men wil kost wat kost de aanval stoppen en heeft geen enkele intentie om de bal 
te spelen. Dit is een buitensporig hard contact en moet bestraft worden met 
een onsportieve fout. C2
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ART. 37 ONSPORTIEVE FOUT
CRITERIA 3

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

C3
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Om de transitie te 
beschermen, zal een

onnodig contact om de 
transitie af te breken, 
bestraft worden als

ONSPORTIEVE FOUT.

C3
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ART. 37 ONSPORTIEVE FOUT
CRITERIA 3

Principes om te onthouden
1. Geen legitieme poging om rechtstreeks de bal te 

spelen.
2. Abnormaal basketbal spel
3. De intentie hebben om een fout te maken buiten de 

criteria van een legale verdediging (het actief 
achtervolgen van de speler met bal)

4. De progressie stoppen van de transitie
5. Een legale verdedigende houding aannemen om te 

verdedigen volgens de spelregels/criteria =
normale fout indien een illegaal contact

C3
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C3

ART. 37 ONSPORTIEVE FOUT
CRITERIA 3

1. Geen legitieme poging om rechtstreeks de bal te spelen.
2. Abnormaal basketbal spel
3. De intentie hebben om een fout te maken buiten de criteria van een 

legale verdediging 
4. De progressie stoppen van de transitie

=    ONSPORTIEVE FOUT 48



ART. 37 ONSPORTIEVE FOUT
CRITERIA 3

Voorbeeld C3.2
Als een verdediger een legale verdedigende positie aanneemt en 
de richting van de aanvaller volgt, face-to-face tov de aanvaller 
en de verdediger tracht de bal te spelen, maar maakt hierbij een 
illegaal contact = NORMALE FOUT

C3
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ART. 37 ONSPORTIEVE FOUT
CRITERIA 3

C3

Voorbeeld C3.3
Als een verdediger een legale verdedigende positie aanneemt en 
de richting van de aanvaller volgt, face-to-face tov de aanvaller 
en er wordt contact gemaakt dan is dit een NORMALE FOUT en kan 
zowel aanvallend of verdedigend zijn.
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ART. 37 ONSPORTIEVE FOUT
CRITERIA 3 Example C3.4  

De aanvaller passeert zijn verdediger, diens’ reactie is de offensieve 
transitie te stoppen door gebruik te maken van zijn lichaam en het 
omarmen van de aanvaller, zonder intentie om de bal te spelen. 
Dit is een onnodig contact en dient als ONSPORTIEVE FOUT te 
worden bestraft. 

C3
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C3
De intentie hebben om een fout te maken buiten 
de criteria van een legale verdediging (het actief 
achtervolgen van de speler met bal) = UF

53



54
C3

54



ART. 37 ONSPORTIEVE FOUT
CRITERIA 4

Contact dat veroorzaakt wordt 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.

C4
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ART. 37 ONSPORTIEVE FOUT
CRITERIA 4

C4
Voorbeeld C4.1:  Contact veroorzaakt 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.
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ART. 37 ONSPORTIEVE FOUT
CRITERIA 4

C4
Voorbeeld C4.2: Als er geen verdediger meer is tussen de aanvaller en de 
basket van de tegenstrevers en de verdediger maakt een mogelijk illegaal 
zijdelinks  contact terwijl de aanvaller in ‘act of shooting’ is, dit is een 
NORMALE FOUT
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ART. 37 ONSPORTIEVE FOUT
CRITERIA 4

C4
Example C4.3 
Zijdelinks contact veroorzaakt met een aanvaller die nog steeds dribbelt, in 
een poging een ‘fast break’ te stoppen terwijl er geen tegenstander meer 

is tussen de aanvaller en de basket van de verdedigers.      
ONSPORTIEVE FOUT
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ART. 37 ONSPORTIEVE FOUT
CRITERIA 4

C4
Verdediger C4.4 
Geen verdediger tussen de aanvaller met bal en de baskt van de 
tegenstander, het illegale contact is lateraal, dit is een            
ONSPORTIEVE FOUT.
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C4
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ART. 37 ONSPORTIEVE FOUT
CRITERIA 5

C5

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.

62



63



ART. 37 ONSPORTIEVE FOUT
CRITERIA 5

C5

Principes om te onthouden
1. Laatste 2 minuten van de 4e periode of 

verlengingen

2. De bal is buiten voor een inworp

3. Illegaal contact (fout gefloten) tegen een
verdediger op het speelveld voordat de bal de 
hand van de inwerper heeft verlaten.

Scheidrechter, herinner (preventieve arbitrage) het 
team voor de inworp (goede arbitrage techniek).
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ART. 37 ONSPORTIEVE FOUT
VIJF CRITERIAS - SAMENVATTING

Geen legitieme poging om enkel de bal te spelen 
volgens de geest en de bedoeling van de spelregels.C1

C2 Buitensporig hard contact, veroorzaakt door een speler 
in een poging om de bal te spelen of zijn tegenstander.

C3
Een onnodig contact, veroorzaakt door een verdediger 
met het doel de vooruitgang van de ploeg in aanval 
tijdens de transitie te stoppen. Deze bepaling is van 
toepassing tot de aanvaller zijn ‘act of shooting’ inzet.
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ART. 37 ONSPORTIEVE FOUT
VIJF CRITERIAS

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.

C4

C5
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.
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SPELREGELS 2017+

Aanvang van een periode – het waarschuwend fluitsignaal
Gebruik een ‘waarschuwend fluitsignaal’ (door de actieve 
scheidsrechter) 
 Bij aanvang van de wedstrijd voor het binnenstappen van de 

middencirkel bij de uitvoering van de sprongbal.
 Bij de start van al de andere periodes (incl. extra periode), 

voor de overhandiging van de bal.

(Gelijk aan de uitvoering van de inworp aan de eindlijn in de 
frontcourt).  
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NIEUW:
Wanneer een speler in beweging met 1 voet op de grond 
staat op het moment dat hij de bal ontvangt of zijn 
dribbel beëindigt, dan wordt de volgende voet die de 
grond raakt “Stap 1”. Deze voet wordt de pivotvoet.
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DE VERANDERING -ART. 25  LOOPREGEL

Oud:
Gelijktijdig met het controleren 
van de bal

2017+ NIEUW:
NA het controleren van de bal
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STAP O
Terwijl één voet contact 
heeft met de grond, 
grijpt een speler de bal 
in beweging of hij 
beëindigt zijn dribbel.

STAP 1

De eerste stap die 
de grond raakt, 
wordt pivotvoet.

STAP 2
De speler pivoteert:

*Met de andere voet indien 
de eerste stap met de 
andere voet gebeurde.

Met eender welke voet, 
indien stap 1 met beide
voeten werd uitgevoerd.

SPELER IN BEWEGING

DEMO
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Als een speler in één tijd stopt en 
hierbij de 2 voeten gelijktijdig de 
vloer raken, dan zal een voet
pivotvoet worden zodra er één
voet wordt opgeheven. 

Als de bal in de lucht
gegrepen wordt, dan mag de 
speler maximum 2 stappen
zetten om te stoppen.
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Stap 0:  
Linkse voet

Stap 1: Rechtse voet
= pivotvoet

Stap 2: Linkse voet
om te pivoteren

Stap 0:          
Linkse voet

Stap 1: stop met 2 
voeten gelijktijdig

Stap 2: De speler
heeft keuze
pivotvoet

Stap 0:   
Linkse voet

Stap 1: Rechtse voet
maakt contact

Stap 2: stop met 2 
voeten gelijktijdig: 

geen keuze
pivotvoet meer
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Stap 0: 
Rechtse voet

Stap 1: Linkse voet = 
pivotvoet

Stap 2: Rechtse voet
om te pivoteren

Stap 0: 
Rechtse voet

Stap 1: stop met 2 
voeten gelijktijdig

Stap 2: De speler
heeft keuze
pivotvoet

Stap 0: 
Rechtse voet

Stap 1: Linkse voet
maakt contact

Stap 2: stop met 2 
voeten gelijktijdig: 

geen keuze
pivotvoet meer
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ART. 25  LOOPREGEL

links

rechts Bal lossen 
voor de  
2e stap
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DE VERANDERING -ART. 25  LOOPREGEL

2017+ NIEUW:
Een speler mag de grond niet 

achtereenvolgens met dezelfde voet of met 
beide voeten raken, nadat hij de bal 

ontvangen heeft of de bal gegrepen heeft 
aan het einde van zijn dribbel.
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LEGAAL vanaf het nieuwe seizoen 2017 -2018

0 -step 1 –step 
(pivotvoet) 2 -step 77



LEGALE BEWEGING VANAF 2017+

CORRECTE  SPINMOVE

0 -step 1 –step 
(pivotvoet)

2 -step
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LEGALE BEWEGING VANAF 2017+

0 -step
1 –step 
(pivotvoet) 2 -step 80



LEGALE BEWEGING VANAF 2017+
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LEGALE BEWEGING VANAF 2017+
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33.16. HET SIMULEREN VAN EEN FOUT 
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33.16. HET SIMULEREN VAN EEN FOUT 
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POE 2017 / 2018
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Doe een fatsoenlijke warming-up

Verbeter je mechaniek

Controleer de transitie

Correcte toepassing van de 
nieuwe loopregel

Indentificeer de onsportieve fout op 
correcte wijze

Samen arbitreren is een moment 
van vriendschap 86



Preseason Scheidsrechter clinic 2017 – 2018   © J. Jacobs     87



Vragen omtrent de nieuwe 
spelregels mail naar 

johnny.jacobs@gmail.com
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Preseason Scheidsrechter clinic 2017 – 2018   © J. Jacobs     

SUCCES !
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Preseason Scheidsrechter clinic 2017 – 2018   © J. Jacobs     


