
Handleiding Tafel Jury 

1. Jury  

Je maakt deel uit van de jurytafel, dat wil zeggen dat je samen met de scheidsrechters  

ONPARTIJDIG bent! Wanneer de scheidsrechters bijvoorbeeld niet weten wat er in een 

bepaalde situatie gebeurde, kunnen ze dat aan jou vragen. Om beide teams te laten weten dat 

je onpartijdig bent, juich je niet bij een score en zit je niet te kletsen. Ook laat je je niet 

afleiden door anderen. Blijf betrokken bij de wedstrijd, zodat je geen fouten maakt.  

De Bond controleert elk wedstrijdsheet en bij onregelmatigheden krijgt de vereniging een 

boete en in het ergste geval kan een gewonnen wedstrijd verloren worden verklaard.  

 

1.1 Hulp  

Wanneer je bij de tafel er niet uitkomt, dan vraag je degene die de klok bijhoudt 

of deze je wil helpen. Samen let je op: wie scoorde, wie maakte de fout etc.  

Kom je er samen niet uit, of heb je veel hinder van een coach of speler, dan waarschuw je de  

scheidsrechter op het eerstvolgende moment dat de wedstrijd stil ligt.  

 

1.2 Tafel klaarzetten  

Voordat de wedstrijd begint (minimaal 15 minuten voor de wedstrijd begint, moet je 

aanwezig zijn!) controleer je of je alles hebt: tablet (opgeladen), bordjes om aantal 

spelersfouten aan te geven en werkende scorebord. 

 

Beurtelings balbezit - wisselpijl  

Bij het begin van de wedstrijd krijgen we een ‘normale’ sprongbal. 

Stel, team A krijgt na deze sprongbal balbezit. Dan wordt de pijl in de speelrichting van team 

B gezet. Bij de volgende sprongbalsituatie krijgt team B de bal en wordt de pijl weer 

omgedraaid (richting team A). De timer bedient de wisselpijl. 

 

2. Spelregels 

 

2.1 De wedstrijd 

Een basketbalwedstrijd (U14 en hoger) bestaat uit 4 kwarten van 10 minuten.  

- Tussen het 1e en 2e kwart en 3e en 4e kwart zit een pauze van 2 minuten.  

- Tussen het 2e en 3e kwart zit een pauze van 5-10 minuten.  
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Als de stand op het eind gelijkt is dan wordt er verlengt met 5 minuten. Is de stand na de 

verlenging weer gelijk? Dan wordt er opnieuw 5 minuten verlengt, net zo lang totdat er een 

winnaar is.  

Tijd 

De tijd wordt stopgezet bij ieder fluitsignaal van de scheidsrechter en gaat pas weer lopen 

wanneer de bal in het veld is, hiervoor moet hij een persoon of basket raken. 

             

U8/U10/U12 

Kinderen t/m 12 jaar spelen 8x4 minuten (slangensysteem) 

Tussen de periodes zitten dan 1 minuut rust en de 4e en 5e periode +/- 5 min rust. 

Zuivere speeltijd 

U8/U10/U12 spelen 8x4 minuten. Dezelfde regels als bij normale wedstrijden alleen is 

gelijkspel wél mogelijk, dus geen verlenging. De tijd wordt bij ieder fluitsignaal stilgezet en 

gaat weer lopen zodra de bal in het veld is, hiervoor moet hij een persoon of basket raken.  

Geen teamfouten  

Bij “normaal” basketbal krijgen we vanaf de vijfde teamfout vrije worpen voor de 

tegenstander. U8/U10/U12 doen daar niet aan.  

 

Vrije worpen  

Bij U8/U10/U12 kennen we geen bonus. Bij een fout op een score die zit, krijg je dus geen 

extra vrije worp. We krijgen dan gewoon een uit-name onder de basket, net als bij een 

gewone score (ja, het lijkt vreemd, maar de ploeg die de fout maakte neemt de bal uit). Na een 

persoonlijke fout tijdens een score-poging, worden er wel vrije worpen genomen.  

 

Verplichte deelname  

Iedere speler moet evenveel spelen volgens het slangenmodel. De coach vult de deelname 

voor aanvang van iedere periode in. De scheidsrechters controleren de deelname. 

 

Time-out 

Er ziin géén time-outs toegestaan. 

 

Wisselen  

Het wisselen van spelers is bij U8/U10/U12 alleen toegestaan in de volgende gevallen:  

1. Tijdens de rust tussen de perioden, volgens het slangenmodel  

2. Bij blessures 
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Score 

Er zijn verschillende scores mogelijk in basketbal en dus drie verschillende manieren van 

punten opschrijven.  

1. Vrije worpen 

2. Gewone score (velddoelpunt) 

3. Driepunters 

 

Voor een veldscore krijgt je team 2 punten, voor een score uit een vrije worp 1 punt. Vanaf 

12 jaar (team onder 14) krijg je 3 punten als je van achter de driepuntslijn raakschiet. Voor  
. 

Wissel  

Een wissel wordt aangevraagd bij de tafel door de coach of wisselspeler. De tafel geeft een  

signaal aan de scheidsrechter voor de wissel zodra het spel stil ligt. Uiteraard alleen als dat 

team mag wisselen. Bij een fout wacht je even tot de scheidsrechter klaar is met zijn signalen 

aan de tafel. 
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Time-out  
Wanneer een coach een time-out aanvraagt, wordt het spel stilgelegd bij een fluitsignaal van 
de scheidsrechter of bij een score van de tegenpartij. De tafel geeft een signaal om de 
scheidsrechter te waarschuwen dat er een time-out komt. Bij een fout wacht je even tot de  
scheidsrechter klaar is met zijn signalen aan de tafel. Na 50 seconden geeft de tafel even 
een signaal. De time-out is over. Let na de time-out ook op eventuele wissels. 

 

Fout  

 

Fout met vrije worpen 

Je krijgt een persoonlijke fout als je opzettelijk lichamelijk contact met je tegenstander maakt. 

Als je een persoonlijke fout maakt op een speler die schiet mag die speler 2 vrije worpen 

schieten. Als je 5 persoonlijke fouten hebt dan moet je het veld verlaten, je mag dan ook niet 

meer terug in het veld komen. De coach mag wel een andere speler in het veld zetten. 

 

Bijzondere fouten  
Veel komen ze niet voor, maar je moet ze toch kunnen noteren. Bij alle bijzondere fouten 

geldt: snap je het niet, vraag dan de scheidsrechter! Een scheidsrechter die een bijzondere fout 

geeft weet ook hoe alles afgehandeld moet worden.  

 

Technische fout van een speler  

Deze noteer je op dezelfde manier als een gewone fout. Er komt 1 vrije worp te staan in het 

scoregedeelte van de tegenstander. Het spel gaat overigens verder met zijkant.  

 

Technische fout van de coach  

Hier zijn twee verschillende fouten mogelijk. De coach kan zelf een technische fout  



Handleiding Tafel Jury 

en iemand op de spelersbank, dat kunnen ook begeleiders of ouders zijn.  

 

Onsportieve fout  

Een onsportieve of onsportieve technische fout wordt genoteerd als een technische fout. Ook 

komen er twee vrije worpen. 

 

Teamfouten  

In het teamgedeelte staan vier kolommen voor de teamfouten. Bij iedere fout (behalve bij een 

technische fout voor de coach) zet je een kruisje in de kolom. Wanneer de 4e fout is gemaakt 

is de kolom vol, de timer zet de teamfouten op het scorebord, zodat de scheidsrechters zien 

dat er vanaf nu vrije worpen komen bij een fout, dit gebeurt niet bij U8, U10 en U12. 
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Zuivere speeltijd  

Bij basketbal wordt altijd met zuivere tijd gespeeld. Het scorebord dient de timer ook bij te  

houden. Timer geeft aan met luid signaal wanneer de speeltijd is verstreken. De klok wordt  

gestart bij de volgende situaties:  

• na de sprongbal  

• na de laatste of enige vrije worp en de bal levend blijft 

• na een inworp, als een speler in het veld de bal aanraakt  

 

De klok wordt gestopt bij de volgende situaties:  

• de speeltijd aan het eind van de kwart is verstreken  

• de scheidsrechter fluit  

• als de bal uit is  

 

Helpen met de tablet 

Help de tablet met:  

1. Wie scoorde het punt  

2. Wie vroeg een time-out aan  

3. Wie maakte de fout  

4. etc.  

 

Het is dus ook de taak van de timer om goed op te letten tijdens de wedstrijd.  

 

24-seconden klok 

 

Bij wedstrijden van een bepaald niveau spelen we met de 24-secondenregel.  Beide klokken 

hebben twee knoppen. De start en stop en de reset.  

 

De 24-secondenregel houdt in dat het team dat in balbezit komt, 24 seconden de tijd heeft om 

een doelpoging te maken. Een doelpoging betekent dat de bal ten minste de basketring raakt. 

Na 14 seconden kan er een klokje afgaan om aan te geven dat de speler nog 10 seconden heeft 

om een doelpoging te maken. De24-secondenregel dient ertoe dat de snelheid in het spel blijft 

en er meer punten gemaakt worden. Een speler (of heel de ploeg) maakt een fout(overtreding) 

als zij geen doelpoging heeft ondernomen voordat de 24 seconden voorbij zijn. In dit geval 

gaat de bal naar de tegenstander.  

Wat samenhangt aan de 24-secondenregel, is het overbrengen (de bal over de middellijn naar 

de aanvallende helft van het veld brengen) binnen de 8 seconden. Als dit niet gebeurt, gaat de 

bal eveneens naar de tegenstander. 

 

Het digitaal wedstrijdformulier (DWF) 

Via de volgende link kun je een uitleg filmpje vinden met betrekking tot de tablet. Hierin 

wordt alles stap voor stap uitgelegd. Bekijk deze voordat je moet tafelen! 

https://www.youtube.com/watch?v=qN8cqqujelU 

https://www.youtube.com/watch?v=qN8cqqujelU
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