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Inleiding  
De bedoeling van deze handleiding is je bekend te maken met de regels van basketbal en de 
taken achter de jurytafel. Er wordt uitgelegd hoe je de tablet + scorebord invult en hoe je de 
verschillende situaties in een wedstrijd verwerkt.  
 
Om alvast te wennen aan de taken achter de jurytafel hebben wij onderstaande YouTube 
video’s geselecteerd die kunnen helpen bij het begrijpen van de taken. Probeer dan ook om 
deze video’s al eens te hebben bekeken voordat je aansluit bij de tafelcursus.  
 
Youtube video’s tafelcursus:  
https://www.youtube.com/watch?v=3T0Zq-J8c5c&t=12s (Bekijk dit filmpje vanaf 3 minuten) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zrEf0v95Kx8  
 
NBB app:  

Basketball.nl is dé officiële app voor basketballers, fans en toeschouwers, 
officials, teammanagers en wedstrijdsecretarissen. Deze app zorgt ervoor dat 
je op een leuke manier basketbalactiviteiten kunt bijhouden. Zo blijf je op de 
hoogte van standen, uitslagen en programma’s van je eigen team en bekijk je 
al je persoonlijke- en de teamstatistieken. Ook is de basketball.nl app de 

manier om te ondervinden wanneer jij aan de beurt bent om een andere wedstrijd te 
jureren. Probeer deze app te downloaden voordat je bij de tafelcursus aansluit.    
 
Van start met de app:  
Leuk dat je van start gaat met de app. Ben je lid van een basketbalvereniging, zorg dan dat je 
inlogt met het e-mailadres dat bekend is bij je vereniging. Ben je geen lid van een 
basketbalvereniging, dan kun je je registreren met je eigen e-mailadres en ben je nergens 
van afhankelijk.  



1. Algemene regels omtrent jureren van de wedstrijden 
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.  
 
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 stilligt.  Mocht je onzeker zijn 
over de taak die je moet uitvoeren stuur dan tijdig een mailtje naar tkc@bvvolharding.nl dan 
zorgen wij voor een passende oplossing.   
 
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 een werkend scorebord. 
 
1.3 Spelregelbewijs 
De switch van U12 naar U14 gaat gepaard met nieuwe spelregels. Het is handig om deze 
spelregels te kennen voor je eigen wedstrijd maar voor het jureren van wedstrijden is het 
van groot belang om de nieuwe spelregels goed te beheersen. Om deze reden is het voor   
alle leden vanaf 14 jaar verplicht om hun spelregel bewijs te halen. Je gaat naar 
www.basketballmasterz.nl en logt met je sportlink gegevens in. Kosten van het behalen 
hiervan worden betaald door de vereniging. Het is handig om het spelregelbewijs te halen 
voor de start van de tafelcursus maar mocht dit niet lukken dan is de deadline voor het 
behalen van de tafelcursus dinsdag 21 september. Mocht je vragen hebben over het behalen 
van het spelregelbewijs of ergens hulp bij nodig hebben raadpleeg dan tijdig je trainer of 
mail naar tkc@bvvolharding.nl. Het niet tijdig behalen van het spelregelbewijs zorgt ervoor 
dat spelers worden uitgesloten van wedstrijden totdat het spelregelbewijs in orde is.  
  



2. Spelregels  
 
2.1 De wedstrijd  
Een basketbalwedstrijd bestaat uit 4 kwarten van 10 minuten  

• Tussen het 1e en 2e kwart en het 3e en 4e kwart zit een pauze van 2 minuten  
• Tussen het 2e en 3e kwart zit een pauze van 10/15 minuten  

 
1e kwart. 10 minuten  
- 2 minuten rust – 
2e kwart. 10 minuten 
- 10/15 minuten rust –  
3e kwart. 10 minuten  
- 2 minuten rust –  
4e kwart 10 minuten  
 
Als de stand op het eind gelijk 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.  
 
De U14 speelt in Zeeland de eerste drie kwarten met doorlopende tijd, enkel de laatste 
kwart wordt met zuivere speeltijd gespeeld. 
 
2.2 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. Het is een sprongbalsituatie als: 

- Twee spelers samen de bal vasthebben en ze deze niet makkelijk loskrijgen. 
- De bal gaat uit en, de scheidsrechters twijfelen wie de bal krijgt.  
- De bal vast komt te zitten tussen bord en ring. 
- Als er geen balbezit is en er twee fouten zijn die elkaar opheffen.  

 
2.3 Score  
Er zijn verschillende scores mogelijk in basketbal en dus drie verschillende manieren van 
punten opschrijven.  

1. Vrije worpen (na het maken van een fout) 
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.  



 

 

 

 

 

 

 

2.4 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 stilligt. Uiteraard alleen als dat 
team mag wisselen. Een speler mag wisselen als:  

- Een bal dood is; dit gebeurt als de scheidsrechter fluit. 
- De tegenstander scoort in de laatste twee minuten van de wedstrijd.  

Bij een fout wacht je even tot de scheidsrechter klaar is met zijn signalen aan de tafel. 
Wanneer een speler zijn vijfde fout krijgt moet hij snel worden gewisseld en is de 
communicatie met de scheidsrechter belangrijk.  
 

 
2.5 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!  
  



2.6 Fout  
 
2.6.1 Fout met vrije worpen  
Je krijgt een persoonlijke fout als je opzettelijk lichamelijk contact met je tegenstander 
maakt die de beweging van de tegenstander beperkt. Als je een persoonlijke fout maakt op 
een speler die schiet mag die speler 2 vrije worpen schieten, als je een fout maakt op een 
speler zonder schotpoging krijgt het andere team balbezit. 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.  

2.6.2 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.  

2.6.3 Technische fout van een speler  
Een technische fout is een fout, waarbij geen contact plaatsvindt. Voorbeelden van 
technische fouten zijn: 

- Schreeuwen/schelden van de spelers of coaches. 
- Zeuren tegen de scheidsrechter. 
- Bewust onsportief gedrag zonder contact met de tegenstander (klappen of roepen 

als afleiding). 
De straf van een technische fout is één vrije worp en daarna gaat de wedstrijd verder zoals 
deze was op het moment van de technische fout. 
 
Coaches kunnen ook technische fouten ontvangen. Zij kunnen een C-fout ontvangen 
wanneer de coach zelf zorgt voor een technische fout, of zij ontvangen een B-fout wanneer 
een actie van de bank zorgt voor een technische fout. Vraag tijdens het jureren dus goed wie 
de technische fout veroorzaakt.  
 
2.6.5 Onsportieve fout  
Een onsportieve fout is een fout: 

- met heel veel contact 
- die niet wordt gemaakt met de bedoeling om de bal te spelen 
- een fout op een doorgebroken speler 

De straf van een onsportieve fout is twee vrije worpen en inname op inworp markering op 
de aanvalshelft voor het andere team. Bij de vrije worpen mag niet gerebound worden. Als 
de onsportieve fout op een schotpoging is, kan ook eenmaal of driemaal worden gegeven 
net als bij een normale fout. Inname door de tegenpartij blijft hetzelfde. 
 
2.6.6 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.  



 
 
2.7 Einde van een kwart  
Na elk kwart of periode beginnen we uiteraard met minuut 1 en niet met 11 of 5! Na elke 
periode moeten we ook een aantal zakendoen met de tablet zoals de kwarten opnieuw 
instellen en de minuten weer vanaf voren laten beginnen. Dit wordt uitgelegd in het 
gegeven instructiefilmpje.  
  



3. Scorebord  
3.1 Klok bedienen  
De tijd gaat aan wanneer de scheidsrechter het time-in signaal geeft (de hand snel omlaag 
beweegt). Dit zal hij doen zodra de bal in het veld ontvangen wordt, dus niet op het moment 
van gooien. Hoe het scoreboard bij onze vereniging werkt wordt duidelijk tijdens de 
tafelcursus.  

 
 
3.2 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  

 
 
 
 
 



3.3 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 
  



4. Tablet  

4.1 Inloggen  

• Ga naar het 1ste scherm en druk op de basketball.nl app.  
• Je wordt vervolgens automatisch ingelogd op de tablet.  

4.2 Naar DWF  
Om het digitale wedstrijdformulier in te vullen ga je eerst naar Programma, kiest de 
wedstrijd en klik vervolgens op Digitaal wedstrijdformulier.  

 
 
Voorafgaand de wedstrijd hebben beide teams de teamopgaaf ingevuld. Indien dit niet 
gedaan is kan je met het verenigingsaccount alsnog de teamopgaaf invullen.  
 
Klik op het logo van het betreffende team om de spelersopgaaf te openen.  



 
 

Je ziet hier de spelers en staf staan die in het bondsteam zijn ingedeeld. Onder 'staf' wordt 
verstaan: coaches, teammanagers en verzorgers.  

Hieronder volgen enkele screenshots van de tablet en wat de functies precies zijn. Deze 
functies zijn ook duidelijk uitgelegd in het filmpje. Kijk alles nog eens een keer goed door 
zodat je goed voorbereid naar onze tafelcursus komt. Tot dan! 
 



 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


