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In het Casusboek FIBA Basketballregels 2012 geldt iedere verwijzing naar coach, speler, scheidsrechter, official enz. zowel voor het
mannelijke, als voor het vrouwelijke geslacht. Dit is alleen gedaan om praktische redenen en om de teksten goed leesbaar te
houden.
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Artikel 1 Definities
1-1 Welke basket is de eigen teambasket?
De basket die een team verdedigt, is de eigen basket. De basket waarop een team
aanvalt is de basket van de tegenstander.

Artikel 2 Veld
2-1 Is de driepuntenlijn een deel van het driepuntengebied?
Nee.

2-2 Is de middenlijn een deel van de verdedigingshelft?
Ja.

2-3 Zijn de lijnen van de ‘no charge semi circles’ deel van de no-chargezones?
Nee. Voor het toepassen van de ‘no-charge semi circle’ gebieden moet een speler
zijn beide voeten volledig binnen het gebied van de ‘no- charge semi circle’ hebben
staan, zonder de lijn te raken.

Artikel 3 Uitrusting
Voor dit artikel zijn geen situaties opgenomen.

Artikel 4 Teams
4-1 A1 draagt een metalen spalk om zijn vinger. De spalk is compleet bedekt met
een zachte bescherming. De scheidsrechter beslist dat het dragen van een dergelijke
uitrusting niet is toegestaan. Is deze beslissing juist?
Ja. Volgens de regels is het dragen van een hard voorwerp op de hand, pols of
onderarm, ook als deze bedekt is met een zachte bekleding, niet toegestaan.

4 -2 Is het toegestaan een speler te laten spelen met een onderarm prothese
gemaakt van gehard plastic?
Volgens de regels is het dragen van een hard voorwerp op de hand, pols of
onderarm, ook als deze bedekt is met een zachte bekleding, niet toegestaan. De
volgende voorwerpen zijn niet toegestaan: Bescherming voor de vinger, hand, pols,
elleboog of onderarm, mallen, beugels gemaakt van leer, plastic, (vouwbaar) zacht
plastic, metaal of enig andere harde stof, zelfs als deze bedekt is met een zachte
bekleding. Ook het dragen van een onderarmprothese gemaakt van harde
materialen is niet toegestaan.

4-3 Is het dragen van een T-shirt, compressiemouwen, een compressiehemd met
lange mouwen of ondergoed met korte of lange benen voor een speler toegestaan?
Het dragen van een T-shirt onder het wedstrijdtenue is niet toegestaan. Voor wat
betreft compressie kleding is het volgende wel toegestaan:
- onderkleding onder de shorts met dezelfde overheersende kleur als de shorts;
- compressiemouwen in dezelfde overheersende kleur als de shirts.
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Artikel 5 Spelers: Letsel
5-1 Het spel wordt onderbroken vanwege een blessure van A1, die niet in staat is
om onmiddellijk verder te spelen. Team B krijgt een time-out. Na de time-out is A1
klaar om verder te spelen. Mag A1 verder spelen?
Ja. Een geblesseerde speler die herstelt tijdens een time-out van een van beide
teams kan blijven spelen.

5-2 A5 is gewond geraakt. A10 komt in het spel om A5 te vervangen. Team A neemt
een time-out. Nadat het signaal heeft geklonken om de time-out te beëindigen, is
A5 hersteld en vraagt toestemming om onmiddellijk terug te keren als speler. Zal het
verzoek van A5 worden toegestaan?
Nee. Nadat een speler is vervangen, kan die speler niet opnieuw in het spel worden
gebracht totdat de bal opnieuw dood wordt, na een periode waarin de wedstrijdklok
heeft gelopen.

Artikel 6 Aanvoerder: Taken en bevoegdheden
6-1 A1 wordt bestraft met een technische fout. De aanvoerder van team B wijst een
medespeler aan om de vrije worpen uit te voeren. Is dit juist?
Nee. De nemer van de vrije worp zal een speler zijn op het speelveld of een
vervangende speler die door de coach van team B wordt aangewezen.

6-2 Wiens taak is het om de scheidsrechter te informeren als zijn team protest
aantekent tegen de uitslag van de wedstrijd?
Dit is de taak van de aanvoerder. Onmiddellijk na het einde van de wedstrijd dient de
aanvoerder de scheidsrechter te informeren en het wedstrijdformulier in de ruimte
‘Handtekening aanvoerder in geval van protest’ te ondertekenen.

6-3 Zal een andere speler op het speelveld, wanneer de aanvoerder (die vermeldt
staat op het wedstrijdformulier) het speelveld verlaat, als aanvoerder fungeren?
Ja. De vervangende aanvoerder op het speelveld moet worden aangewezen door de
coach.

Artikel 7 Coaches: Taken en bevoegdheden
7-1 Het spel is bezig en de wedstrijdklok loopt. Mag de assistent-coach van team A
staan wanneer de coach op de bank zit?
Ja. Uitsluitend de coach of de assistent-coach mag staan terwijl het spel gaande is.
De assistent-coach mag echter zowel de scheidsrechters als de jurytafel niet
benaderen.

7-2 Is het volgens de regels zo dat de coach van de thuisploeg (team A) voor het
begin van de wedstrijd als eerste zijn spelerslijst goed keurt en de startende vijf
spelers aanwijst?
Ja. Dit moet uiterlijk tien (10) minuten voor het begin van de wedstrijd gebeuren.
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7-3 Het nummer van A5 is onjuist vermeld op het wedstrijdformulier. De fout wordt
ontdekt (a) vlak voor de start van de wedstrijd, (b) nadat de wedstrijd is begonnen.
Moet in dit geval de coach van team A worden belast met een technische fout?
Nee in zowel situatie (a) als (b). Het correcte nummer zal zonder enige sanctie
worden gecorrigeerd.

7-4 Als een speler-coach zijn vijfde fout begaat en het speelveld moet verlaten, mag
hij dan blijven optreden als coach van zijn team?
Ja. Het is een speler na vijf fouten toegestaan in het spelersbankgebied te verblijven.
Hier kan hij nog als coach optreden.

7-5 Speler-coach A1 wordt bestraft met een tweede onsportieve fout in de
wedstrijd en wordt gediskwalificeerd. Mag hij binnen zijn spelersbankgebied blijven
optreden als coach van zijn team?
Nee. Hij moet vertrekken naar de kleedkamer of het gebouw verlaten. Hij zal
vervangen worden door zijn assistent-coach, en bij afwezigheid van een assistentcoach door de nieuw aan te wijzen aanvoerder van zijn team.

Artikel 8 Speeltijd, gelijke stand en verlengingen
8-1 Start, bij de sprongbal aan het begin van de eerste periode, de wedstrijd als de
bal legaal door een springer getikt wordt?
Nee. De wedstrijd start wanneer de bal wordt opgegooid door de scheidsrechter. De
bal wordt levend als deze de handen van de scheidsrechter verlaat. De tijd gaat
echter pas lopen als de bal legaal wordt getikt.

8-2 Aan het begin van de wedstrijd betreedt de scheidsrechter de middencirkel voor
het uitvoeren van de sprongbal tussen de springers A1 en B1. B2 duwt tegen A2 (a)
Voordat de bal wordt opgeworpen door de scheidsrechter, (b) nadat de bal is
opgeworpen, maar voordat deze legaal wordt getikt, (c) nadat de bal legaal wordt
getikt. De scheidsrechter fluit een persoonlijke fout tegen B2. Is dit juist?
Nee bij (a). Ja bij (b) en (c). Bij (a) wordt een fout begaan voor aanvang van de
wedstrijd. Alle fouten die worden begaan voor aanvang van de wedstrijd zijn
technische fouten. Bij (b) en (c) treedt de fout op tijdens de wedstrijd en is daarom
een persoonlijke fout.

Artikel 9 Aanvang en einde van een periode of van de wedstrijd
9-1 Wanneer start de wedstrijd?
De wedstrijd start wanneer de bal levend wordt, nadat deze is opgeworpen door de
scheidsrechter bij de sprongbal.

9-2 Wanneer eindigt de onderbreking tussen de periodes (anders dan bij aanvang
van de eerste periode)?
De onderbreking eindigt wanneer de bal ter beschikking staat van een speler voor de
inworp bij aanvang van de periode.

9-3 Team A heeft zeven spelers op het wedstrijdformulier ingevuld en slechts vier
van hen zijn op de geplande tijd voor aanvang van de wedstrijd gereed om te spelen.
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De coach van team A vertelt de scheidsrechter dat de ontbrekende spelers in
aantocht zijn. Kan de wedstrijd starten, voordat er vijf (5) spelers op het speelveld
staan en gereed zijn om te spelen?
Nee. De wedstrijd kan niet starten, voordat beide teams vijf (5) spelers op het
speelveld hebben staan, gereed om te kunnen spelen.

9-4 Als een verlenging nodig is, spelen de teams in deze verlenging dan op dezelfde
baskets als in de tweede helft?
Ja. Verlengingen worden beschouwd als een voortzetting van de vierde periode.

Artikel 10 Status van de bal
10-1 De bal verlaat de handen van A4 bij een doelpoging. Het vierentwintig (24)
seconden signaal klinkt. Vervolgens wordt de bal nog in zijn stijgende lijn geblokt
door B4, Wordt de bal onmiddellijk dood?
Ja. De bal wordt automatisch dood als deze in een vlucht is naar de basket en wordt
aangeraakt door een speler van één van beide ploegen nadat het 24secondensignaal is gegaan.

10-2 Na een doelpoging van A4, stuitert de bal op de ring. Op dat moment maakt
A5 een fout. De bal gaat in de basket. Wordt de score goedgekeurd?
Ja. De bal wordt niet dood en de score telt als de bal in zijn vlucht is naar de basket
voor een velddoelpunt én de scheidsrechter fluit. Geen enkele speler mag de bal nog
aanraken nadat deze de ring heeft geraakt en de mogelijkheid heeft om in de basket
te gaan.

10-3 Terwijl A1 bezig is met een doelpoging (act of shooting), begaan A2 en B2 een
dubbelfout. Dan gaat A1 in een ononderbroken beweging door en verlaat de bal zijn
handen en gaat in de basket. Zal de score worden goedgekeurd?
Nee. Op het moment dat er gefloten zou worden voor een fout van de verdedigende
ploeg (willekeurige speler), mag de aanvaller zijn doelpoging afmaken. Doordat er
echter een dubbelfout plaats vindt, maakt de speler van de aanvallende ploeg ook
een fout, en wordt de bal direct dood.

10-4 Wordt de bal altijd dood als het vierentwintig (24) seconden signaal klinkt?
Nee. De bal wordt niet dood en de score telt als het vierentwintig (24) seconden
signaal klinkt terwijl de bal in de vlucht is naar de basket tijdens een doelpoging.

10-5 Tegen het einde van de periode onderneemt A1 een doelpoging. Nadat de bal
de handen van A1 heeft verlaten en het signaal voor het einde van de periode klinkt,
wordt de bal nog in zijn stijgende lijn legaal geblokt door B1. De bal gaat door de
basket. Wordt de score goedgekeurd?
Nee. De bal wordt dood als deze in zijn vlucht tijdens een doelpoging voor een
velddoelpunt wordt geraakt door een speler uit een van beide teams nadat het
signaal van de wedstrijdklok heeft geklonken voor het einde van de periode.

10-6 A1 De bal verlaat de handen van A1 bij een doelpoging. Het vierentwintig (24)
seconden signaal klinkt en daarna wordt de bal nog in zijn stijgende lijn geraakt door
B1.
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De bal gaat in de basket. De scheidsrechter annuleert de score en fluit voor een
overtreding van de vierentwintig (24) seconden regel. Is dit juist?
Ja. De bal wordt dood als deze in de vlucht tijdens een doelpoging wordt aangeraakt
door een speler van een van beide teams nadat het vierentwintig (24) seconden
signaal heeft geklonken.

10-7 Tegen het einde van de periode maakt B4 een fout op A4, die bezig is met een
velddoelpoging (act of shooting) voor twee (2) punten. Na het signaal van de
wedstrijdklok voor het einde van de periode, verlaat de bal de handen van A4 in een
ononderbroken beweging en gaat in de basket. De scheidsrechter annuleert de
score en kent twee vrije worpen toe aan A4. Is dit juist?
Ja. De bal wordt dood omdat het signaal klinkt voordat de bal in zijn vlucht is naar
de basket. Daarom kan de score niet worden goedgekeurd. Omdat een fout werd
begaan op A4 terwijl hij bezig was met een doelpoging (act of shooting) zullen er
twee (2) vrije worpen worden toegekend en worden uitgevoerd direct na het einde
van de periode.

10-8 Wordt de bal aan het begin van de wedstrijd levend zodra de scheidsrechter
de cirkel binnenstapt voor het uitvoeren van de sprongbal?
Nee. De bal wordt levend bij de sprongbal wanneer deze de handen van de
scheidsrechter verlaat.

10-9 Team A wordt een inworp toegekend. De bal wordt ter beschikking gesteld aan
de inworpnemer A1. Is de bal levend op dit moment?
Ja. Bij een inworp wordt de bal levend wanneer deze ter beschikking staat van de
inworpnemer.

10-10 De vierentwintig (24) seconden periode is verstreken en het signaal klinkt
terwijl team A controle heeft over de bal. Wordt de bal onmiddellijk dood?
Ja. Op het moment dat het signaal van de 24-seconden gaat, en een van beide
teams balbezit heeft, wordt de bal direct dood.

10-11 Tijdens een doelpoging van A2 (act of shooting), begaat B3 een fout op A4.
Daarna verlaat de bal de handen van A2 en gaat in de basket. De fout van B3 is de
vijfde teamfout van team B in de periode. Zal de score worden goedgekeurd?
Ja. Wanneer een verdedigende fout wordt begaan terwijl een speler een doelpoging
onderneemt (act of shooting) blijft de bal levend en is het toegestaan de doelpoging
te voltooien. Als de doelpoging succesvol is zal de score worden goedgekeurd. In
deze situatie zullen bovendien twee vrije worpen worden toegekend aan A4 als
gevolg van de vijfde teamfout van team B.

Artikel 11 Plaatsbepaling van een speler en van een
scheidsrechter
11-1 Een foutieve pass van A1 op de aanvalshelft van team A gaat richting de
verdedigingshelft van team A als A2 opspringt van de aanvalshelft en de bal weet
terug te tikken naar de aanvalshelft. Terwijl de bal nog in de lucht is, landt A2 op de
verdedigingshelft van team A. De bal stuitert een keer op de aanvalshelft van team A
en wordt vervolgens gevangen door A3. Is dit toegestaan?
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Ja. Als een speler in de lucht is, behoudt hij dezelfde status in relatie tot de vloer, als
waar hij voor het laatst de vloer raakte, voordat hij in de lucht sprong. Hoewel A2
landt op de verdedigingshelft van team A, was hij op het moment dat de bal werd
gespeeld op de aanvalshelft omdat hij daar het laatst de vloer raakte. De bal is dus
niet teruggekeerd naar de verdedigingshelft.

11-2 A1 passt de bal vanaf de verdedigingshelft van team A en raakt een
scheidsrechter die met één been op de verdedigingshelft en één been op de
aanvalshelft staat opgesteld. Is de bal op de aanvalshelft van team A?
Ja. De bal wordt geacht op de aanvalshelft te zijn geweest als deze een scheidsrechter raakt die met een deel van het lichaam in contact is met de aanvalshelft van
het team in balbezit. Dit is een uitzondering op de situatie, waarbij de bal pas op de
aanvalshelft is als een speler in balbezit compleet met beide voeten en bal op de
aanvalshelft is.

Artikel 12 Sprongbal en beurtelings balbezit
12-1 Team A heeft recht op een inworp volgens de beurtelings-balbezit-regel. Voor
aanvang van de eerste verlenging wordt de coach van team A bestraft met een
technische fout. Zal het spel worden hervat met een inworp voor team A na het
uitvoeren van de vrije worpen?
Nee. De verlenging zal beginnen met twee vrije worpen voor team B, gevolgd door
een inworp voor team B aan de middenlijn tegenover de jurytafel. Deze inworp is het
gevolg van de technische fout. De beurtelings-balbezit-pijl zal blijven staan in het
voordeel van team A.

12-2 A4 en B4 hebben beiden de bal stevig vast. Bij een poging om de bal uit de
handen van B4 te trekken, raakt A4 de zijlijn. Volgens de beurtelings-balbezit-regel
heeft team A recht op de bal. Zal team B een inworp worden toegekend vanwege
het feit dat A4 op de lijn staat?
Nee. Wanneer twee tegenstanders de bal stevig vasthebben en geen van beide
controle verkrijgt zonder het toepassen van onnodige ruwheid, is dit een
sprongbalsituatie. Als één van beide spelers de grenslijnen raakt, overschrijdt, of
beweegt met zijn voeten terwijl hij een poging doet om de bal te verkrijgen, zal een
sprongbal worden gefloten in plaats van een overtreding van één van de spelers.

12-3 Aan het begin van de wedstrijd tikt springer A1 de bal direct buiten het veld en
wordt een inworp toegekend aan team B. Bij de inworp van B2 is A2 de eerste speler
die controle verkrijgt van de levende bal op het speelveld. Zal de beurtelings
balbezit-pijl nu in het voordeel zijn van team B?
Ja. Het team dat na de sprongbal geen controle verkrijgt van de levende bal op het
speelveld heeft recht op balbezit bij de volgende sprongbalsituatie.

12-4 Bij de aanvangssprongbal tikt springer A1 de bal direct buiten het veld. Terwijl
B1 de bal heeft voor de inworp, begaat A2 een onsportieve fout op B2. Na de vrije
worpen van B2 wordt de inworp van B4 als eerst gecontroleerd op het speelveld
door A3. Zal bij de volgende beurtelings-balbezit-situatie team A in het voordeel
zijn?
Ja. Team B had voor het eerst controle van een levende bal op het speelveld bij de
vrije worp pogingen van B2.
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12-5 Bij de aanvangssprongbal tussen A1 en B1 wordt de bal legaal getikt en
ontstaat direct een balvast-situatie als A5 en B5 de bal gelijktijdig vastpakken.
De scheidsrechter fluit voor een sprongbal tussen de oorspronkelijke springers A1 en
B1. Is dit juist?
Nee. A5 en B5 zijn de springers voor het uitvoeren van een nieuwe sprongbal in de
middencirkel.

12-6 Als het signaal klinkt voor het einde van de eerste periode, begaat B1 een
onsportieve fout op A1. De beurtelings-balbezit-pijl is in het voordeel van team B.
Zal de tweede periode worden begonnen met een inworp van team B volgens het
beurtelingse balbezit?
Nee. De periode zal beginnen met het uitvoeren van een inworp van team A, als
onderdeel van de straf voor de onsportieve fout. Het beurtelingse balbezit blijft in
het voordeel van team B.

12-7 Bij een inworp van A1 als gevolg van de beurtelings-balbezit-regel, werpt A1 de
bal zo in dat deze direct klem komt te zitten tussen de ring en het bord. Zal team B
zal de bal krijgen toegekend voor een inworp als gevolg van de beurtelings-balbezitregel?
Ja. De beurtelingse balbezit inworp eindigt en een nieuwe sprongbalsituatie wordt
gefloten als de bal klem komt te zitten tussen de ring en het bord. Hiermee eindigt
het beurtelingse balbezit voor team A en de beurtelings-balbezit-pijl zal in het
voordeel zijn van team B. Team B krijgt de inworp vanwege de nieuwe
sprongbalsituatie.

12-8 A1 en B1 hebben allebei de bal stevig vast. In een poging om de bal te
verkrijgen beweegt A1 met beide voeten. De scheidsrechter besluit een sprongbal te
fluiten. Is dit juist?
Ja. Wanneer twee tegenstanders de bal stevig vast hebben en geen van hen controle
kan verkrijgen zonder onnodige ruwheid toe te passen, is er een sprongbalsituatie.
Als één van beide spelers de grenslijnen raakt, overschrijdt, of beweegt met zijn
voeten terwijl hij een poging doet om de bal te verkrijgen, zal een sprongbal worden
gefloten in plaats van een overtreding van één van de spelers. (Zie ook situatie 12-2)

12-9 Tijdens een inworp als gevolg van de beurtelings-balbezit-regel door team A,
wordt A1 bestraft met een persoonlijke fout. Team B mag vervolgens vanwege deze
fout de inworp nemen. Verliest team A hiermee het recht op balbezit volgens de
beurtelings-balbezit-regel?
Nee. Als een fout wordt begaan door een van beide teams tijdens een inworp voor
het beurtelingse balbezit, verliest het team dat de inworp uitvoert niet het recht op
de bal bij de volgende beurtelings-balbezit-situatie.

12-10 Team A verkrijgt het recht op een inworp als gevolg van het beurtelingse
balbezit. Inworpnemer A1 begaat een overtreding bij het uitvoeren van de inworp.
De scheidsrechter instrueert de jurytafel om de pijl te draaien in het voordeel van
team B. Team B voert de inworp uit. Dient de beurtelings-balbezit-pijl nu in het
voordeel te zijn van team A?
Nee. Team A verliest het recht op balbezit bij het maken van de overtreding. Het
volgende beurtelingse balbezit zal in het voordeel zijn van team B.
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12-11 Met nog vijftien (15) seconden op het vierentwintig seconden apparaat,
onderneemt A5 een doelpoging. De bal komt klem te zitten tussen de ring en het
bord. De beurtelings-balbezit-pijl is in het voordeel van Team B. De scheidsrechter
instrueert de vierentwintig seconden operator om de klok te resetten. Is dit juist?
Ja. Er is een wisseling van balbezit.

12-12 Terwijl A1 de bal vastheeft voor het uitvoeren van een inworp als gevolg van
het beurtelingse balbezit, wordt een dubbelfout begaan. Nadat de scheidrechter
beide straffen tegen elkaar opheft, kent hij een inworp toe aan team A. A2 voert de
inworp uit en speelt de bal naar A3. Zal de beurtelings-balbezit-pijl in het voordeel
blijven van team A?
Ja. In deze situatie wordt een inworp toegekend aan team A als gevolg van de
dubbelfout. Omdat team A balbezit had op het moment van de fout gefloten werd
maakt het team aanspraak op de bal. De inworp is daarom geen onderdeel meer
van het beurtelingse balbezit. Daarom verliest Team A niet het recht op balbezit bij
de volgende beurtelings-balbezit-situatie.

12-13 Bij de aanvangssprongbal tikt springer A1 de bal direct buiten het veld. Na de
inworp van B1 wordt de bal gelijktijdig vastgepakt door A3 en B3 en een balvastsituatie wordt gefloten. Zal een inworp worden toegekend aan team A als gevolg van
het beurtelingse balbezit?
Nee. Het team dat recht heeft op het beurtelingse balbezit is nog niet bepaald
omdat geen van beide ploegen balbezit heeft verkregen van een levende bal op het
speelveld. Een nieuwe sprongbal zal worden uitgevoerd tussen A3 en B3, omdat zij
de spelers zijn die op dat moment strijden om de bal.

Artikel 13 Hoe de bal wordt gespeeld
13-1 B1 tikt een pass van A1 weg met zijn vuist. Is dit toegestaan?
Nee. Een speler mag de bal niet met (een deel van) zijn been, voeten of vuist spelen.

13-2 Bij een reboundsituatie tikt A1 de bal naar A2 met zijn voorhoofd. Is dit
toegestaan?
Nee. De bal mag alleen met de hand(en) gespeeld worden.

13-3 B1 blokkeert een pass van A1 naar A2 met zijn heup. Is dit toegestaan?
Nee. Een speler mag de bal niet met (een deel van) zijn been, voeten of vuist spelen.
De heup is onderdeel van het been.

13-4 A1 eindigt zijn dribbel. Hij rolt de bal over de vloer naar A2, die deze vangt. Is
dit toegestaan?
Ja. De bal mag worden gepasst, gegooid, getikt, gerold en gedribbeld in elke
richting.

Artikel 14 Balbezit
14-1 Schutter A1 bevindt zich in de lucht wanneer hij de bal los laat, landt op één
voet, en botst tegen B1, die een legale verdedigende positie heeft. Is dit een fout
gemaakt door een team in balbezit?
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Nee. Het teambalbezit eindigt wanneer een speler de bal loslaat voor een
doelpoging.

14-2 Eindigen teambalbezit en een doelpoging altijd tegelijkertijd?
Nee. Tijdens een doelpoging eindigt het teambalbezit wanneer de bal de handen van
een speler verlaat. Als de schutter in de lucht is eindigt de doelpoging pas op het
moment dat de speler met beide voeten contact maakt met de vloer.

14-3 Terwijl A3 de bal in zijn handen heeft voor een inworp, maakt A4 een fout op
B4. Dit is de vijfde teamfout van team A in die periode. De scheidsrechter kent twee
vrije worpen toe aan B4. Is dit juist?
Nee. De fout van A4 is een fout gemaakt door een team in balbezit. Bij fouten,
gemaakt door een team in balbezit, worden geen vrije worpen toegekend, behalve
als dit een technische, onsportieve of diskwalificerende fout is.

14-4 Kan een team balbezit hebben als de wedstrijdklok stilstaat?
Ja. Er is teambalbezit tijdens een inworp en tijdens een vrije worp.

Artikel 15 Doelende speler
15-1 A1 springt op en laat de bal in de lucht los voor een doelpoging. Op het
moment dat A1 met één voet op de grond is, maakt B1 een fout tegen A1. Is de fout
gemaakt tijdens de doelpoging (act of shooting)?
Ja. De doelpoging (act of shooting) voor een speler die zich in de lucht bevindt
eindigt pas op het moment dat deze speler zich met beide voeten weer op de
speelvloer bevindt.

Artikel 16 Doelpunt: Wanneer gemaakt en zijn waarde
16-1 Tijdens de laatste vrije worp door A4 tikt verdediger B4 de bal tijdens de
rebound per ongeluk in de basket, nadat de bal de ring heeft geraakt. De
scheidsrechter telt de vrije worp en kent één punt toe aan A4. Is dit juist?
Nee. De vrije worp eindigt wanneer de bal de ring raakt. Omdat de score gemaakt
wordt door een speler van team B, worden twee punten toegekend aan de
aanvoerder van team A.

16-2 In een situatie waarin er geen teambalbezit is, zorgt speler A5 er per ongeluk
voor dat de bal van onderen door de basket gaat. De scheidsrechters besluiten een
sprongbalsituatie te fluiten. Is dit juist?
Nee. Het is een overtreding om de bal van onderen door de basket te laten gaan. Een
inworp moet worden toegekend aan team B.

16-3 Team A neemt een inworp met 0:00.2 seconden op de wedstrijdklok.
Inworpnemer A2 passt de bal naar speler A4, die in de lucht is en de bal direct
dunkt. Moeten de scheidsrechters de score goedkeuren?
Ja. Als de wedstrijdklok op minder dan 0:00.3 staat, is de enige geldige score die
gemaakt kan worden een dunk of een tip-in.
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16-4 Terwijl A1 een doelpoging maakt (act of shooting), begaan A2 en B2 een
dubbelfout. In een ononderbroken beweging voor een doelpoging van A1 verlaat de
bal de handen en gaat door de basket. Zal de score worden goedgekeurd?
Nee. Als het spel onderbroken wordt, terwijl een speler een doelpoging onderneemt
(act of shooting), maar voordat de bal is losgelaten, wordt de bal direct dood. De
score kan dan niet worden goedgekeurd.

16-5 Terwijl de bal in de basket is als gevolg van een doelpoging van A1, raakt A2 de
ring. De bal gaat door de basket. Dient de score te worden goedgekeurd?
Ja. Contact door een aanvallende speler met een bal die zich al in de basket bevindt,
kan worden genegeerd.

16-6 A1 onderneemt een doelpoging vanuit het driepuntengebied. B4 springt op uit
het tweepuntengebied en raakt de bal nog in zijn opwaartse vlucht. De bal gaat door
de basket. Telt de score als driepunter?
Nee. Na het raken van de bal door B4, die vanuit het tweepuntengebied opspringt,
verandert de waarde van de score naar twee punten.

16-7 In de vierde periode staan er minder dan 0:00.3 seconden op de wedstrijdklok.
De bal kan dan alleen gescoord worden door deze “direct te dunken”. Wat betekent
“direct dunken” hier?
Direct dunken betekent dat een of beide handen van de aanvaller zich op de bal
moeten bevinden, die zich in een beweging omlaag naar de ring bevindt, zonder dat
de aanvaller de bal vastpakt.

Artikel 17 Inworp
17-1 In de laatste twee minuten van de wedstrijd wordt een loopovertreding
gefloten tegen A1, die bezig was met een lay-up. Coach A vraagt een time-out aan.
Wordt de bal na de time-out op het inworpmarkeringspunt op de aanvalshelft van
ploeg B ingenomen?
Nee. De verplaatsing naar het inworpmarkeringspunt op de aanvalshelft vindt alleen
plaats in de laatste twee minuten van de wedstrijd als de time-out genomen wordt
door het team dat in balbezit is en recht heeft op de inworp. In deze situatie heeft
team B recht op de inworp en is het team A dat de time-out neemt.

17-2 Tijdens een doelpoging voor twee (2) punten van A1 maakt B1 een
onsportieve fout op A1. De doelpoging van A1 is mis. De scheidsrechter kent twee
vrije worpen toe aan A1, gevolgd door balbezit op de plaats, zo dicht mogelijk bij de
plaats waar de fout werd gemaakt. Is dit juist?
Nee. Na het nemen van de vrije worpen als gevolg van de onsportieve fout, wordt de
bal ingenomen bij de middenlijn tegenover de jurytafel.

17-3 Na een score van team A is er niemand van team B die poging doet om de bal
op te pakken, met als doel om het spel te vertragen. Moet de scheidsrechter de bal
op de vloer achter de eindlijn neerleggen en starten met het tellen van de vijf
seconden?
Ja.
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17-4 Met nog 1:39 op de wedstrijdklok in de verlenging, heeft team A recht op een
inworp op haar verdedigingshelft. Team A neemt een time-out. Wordt de inworp na
afloop van de time-out uitgevoerd op de middenlijn, tegenover de jurytafel?
Nee. De verplaatsing na een time-out in de laatste twee minuten van de wedstrijd is
niet naar de middenlijn, maar naar het inworpmarkeringspunt op de aanvalshelft.

17-5 Tijdens een inworp van A4 geeft A4 de bal aan A5, die zich op het speelveld
bevindt. Is dit een overtreding?
Ja. De inworpnemer moet de bal het speelveld op passen.

17-6 Wordt de vierentwintig (24)-secondenklok terug gezet wanneer de bal bij een
inworp direct de ring raakt?
Nee. De vierentwintig (24)-secondenklok wordt niet gereset, omdat de tijd niet loopt
op het moment dat de bal de ring raakt.

17-7 Met nog 1:24 te spelen in de laatste periode maakt B1 een loopovertreding,
nadat hij een verdedigende rebound heeft gevangen op de verdedigingshelft van
team B. Team A neemt een time-out. Krijgt team A de bal na de time-out ter
beschikking bij het inworpmarkeringspunt op de aanvalshelft van team A?
Nee. De inname wordt alleen genomen bij het inworpmarkeringspunt als de
oorspronkelijke plaats van de inworp zou hebben plaatsgevonden op de eigen
verdedigingshelft van team A.

17-8 Met minder dan twee minuten te spelen in de vierde periode begaat B5 een
onsportieve fout op A5, die op zijn verdedigingshelft dribbelt. Team A neemt een
time-out. Moet de bal na de vrije worpen ingenomen aan de middenlijn, tegenover
de jurytafel?
Ja. Als er geen andere straffen meer zijn uit te voeren als gevolg van een
onsportieve, technische of diskwalificerende fout zal de inworp worden uitgevoerd
bij de middenlijn na het nemen van de vrije worpen. De time-out heeft geen invloed
op de plaats waar de bal ingenomen wordt.
17-9 A1 heeft de bal vast voor een inworp. A1 houdt de bal door het denkbeeldige
grensvlak boven de zijlijn, boven het veld. B1 tikt de bal uit de handen van A1. Is dit
toegestaan?
Nee. B1 mag niet aan de bal komen zolang A1 de bal nog niet heeft losgelaten. B1
vertraagt de inname van de bal, en moet gewaarschuwd worden. Bij herhaling van
deze overtreding moet een technische fout worden gefloten.

17-10 Tijdens een inworp neemt A1 een stap opzij, terwijl hij de bal nog in zijn
handen heeft, en stapt daarna terug naar zijn oorspronkelijke plaats. De totale
afstand die A1 heeft afgelegd, is kleiner dan een meter. Heeft A1 een overtreding
gemaakt door in twee richtingen te bewegen?
Nee. De speler die de inworp neemt mag in één of in beide richtingen bewegen,
maar niet meer dan één meter, voordat hij de bal los laat.

17-11 A1 scoort een basket. B1 pakt de bal op voor de inworp die volgt na de score
en passt de bal naar B2, die zich achter de achterlijn bevindt. B2 passt de bal
vervolgens naar B3 die op het speelveld staat. Is dit legaal?
Ja, maar alleen zolang de gehele actie binnen vijf seconden wordt uitgevoerd, nadat
de bal ter beschikking stond voor een speler na de score.
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17-12 Volgend op twee vrije worpen voor A1, als gevolg van een onsportieve fout
van B1, staat A2 gespreid over de verlengde middenlijn om de inworp te nemen. A2
geeft een lange pass, maar de bal gaat uit over de achterlijn zonder een speler in het
veld te raken. Wordt de bal toegekend aan team B op dezelfde plaats als waar team
A de inworp nam, waarna team B zowel naar zijn verdedigings- als zijn aanvalshelft
mag spelen?
Ja.

17-13 A1 heeft de bal in zijn handen voor een inworp. A1 houdt de bal door het
denkbeeldige grensvlak boven de zijlijn, boven het veld. B1 pakt vervolgens de bal.
A1 en B1 houden nu beiden de bal vast. Is dit een sprongbalsituatie?
Nee. B1 begaat een overtreding voor het verstoren van de inworp en moet
gewaarschuwd worden. Bij herhaling van deze overtreding moet een technische fout
worden gefloten.

17-14 Tijdens een inworp door A4 vanaf de eigen verdedigingshelft, vlak bij de
middenlijn, neemt A4 een stap, zodat hij nu op de aanvalshelft staat. Vervolgens
passt hij de bal naar A5, die zich nog op de verdedigingshelft bevindt. Is dit een
terugspeelovertreding?
Nee. Een speler mag tijdens een inworp een meter verplaatsen ten opzichte van de
plaats die de scheidsrechter heeft aangewezen. De aangewezen plaats van inworp
(in dit geval op de verdedigingshelft) verandert daarmee niet, en er kan dus ook
geen terugspeelovertreding worden gemaakt.

17-15 Met nog 1:35 te spelen in de vierde periode maakt A1, in een poging een layup te lopen, een aanvallende fout tegen B1. Daarna laat hij de bal los, die door de
basket gaat. De scheidsrechter fluit een aanvallende fout tegen A1 en keurt de score
af. Team B neemt een time-out. Wordt na de time-out de bal ingenomen bij de
verlengde vrije-worplijn op de verdedigingshelft van team B?
Nee. De bal wordt, door de time-out en de verplaatsing die volgt, ingenomen bij het
inworpmarkeringspunt op de aanvalshelft van team B.

17-16 Tijdens een inworp vanaf de eindlijn gooit B4 de bal over het bord heen.
Heeft B4 een overtreding begaan?
Nee. Zolang de bal niets raakt (bord, bordsteunen), is dit toegestaan.

17-17 Tijdens een dribbel richting de basket maakt B1 een fout op A1 net voordat
hij zijn doelpoging (act of shooting) inzet. A1 gaat door met zijn beweging, en laat de
bal los, die vervolgens door de basket gaat. De scheidsrechter keurt de score af en
kent een inworp toe aan team A. Wordt de inworp genomen bij de verlengde vrije
worplijn?
Ja. Normaal gesproken wordt de bal ingenomen op de plaats zo dicht mogelijk bij de
overtreding, maar omdat de bal door de basket gaat en wordt afgekeurd, zal de
inworp worden uitgevoerd aan de zijlijn ter hoogte van de verlengde vrije worplijn.
Dit is gedaan om duidelijk te maken dat de score niet telt

17-18 Team A controleert de bal op de eigen verdedigingshelft voor vijf (5)
seconden als A4 en B4 betrokken raken bij een vechtsituatie. A4 en B4 worden
gediskwalificeerd en de straffen als gevolg hiervan heffen elkaar op.
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Een inworp wordt toegekend aan team A bij het verlengde van de middenlijn
tegenover de jurytafel. Voordat de inworp wordt uitgevoerd, neemt de coach van
team A een time-out. Waar wordt de inworp uitgevoerd om het spel te hervatten?
De inworp moet altijd worden uitgevoerd op de middenlijn tegenover de jurytafel en
altijd met de resterende tijd op de vierentwintig (24) seconden klok, in dit geval met
negentien (19) seconden. In deze situatie zijn twee spelers betrokken en heffen de
straffen elkaar op. Waarom wordt de inworp niet uitgevoerd aan de grenslijn het
dichtst bij de plaats waar de vechtsituatie heeft plaatsgevonden in plaats van bij de
middenlijn?
Voor het geval in de laatste twee minuten van de vierde periode de inworp zou
worden verplaatst naar het inworpmarkeringspunt op de aanvalshelft, wordt gesteld
dat er extra situaties zijn dan die vermeld in Artikel 17.2.3 waarin het vervolg met
een inworp aan de middenlijn tegenover de jurytafel zal zijn. Een voorbeeld hiervan
is als door een vechtsituatie, waarin leden van beide teams worden gediskwalificeerd, er geen andere straffen te noteren zijn en op het moment dat het spel
gestopt werd een team de controle had over de bal of recht had op de bal. Dit alles
wordt omschreven in de FIBA interpretaties, artikel 17, stelling 5.

Artikel 18 Time-out
18-1 A1 maakt een onsportieve fout op B1. B1 mist beide vrije worpen. Voordat de
bal ter beschikking is gesteld aan een speler van team B voor een inworp, vraagt
coach A een time-out aan. Moet de time-out worden toegestaan op dit moment?
Ja. Een time-out gelegenheid eindigt pas wanneer de bal ter beschikking is gesteld
aan een speler voor de inworp, wat op dit moment nog niet het geval is.

18-2 Heeft elk team recht op maar één time-out in elk van de eerste drie periodes?
Nee. Elk team heeft recht op twee time-outs in de eerste helft en drie time-outs in de
tweede helft.

18-3 Met een gelijke stand aan het eind van het vierde kwart wordt er een fout
gemaakt op A3. Direct na het fluitsignaal gaat het signaal voor het einde van de
periode. Het is de vijfde teamfout voor team B in deze periode. A3 krijgt twee vrije
worpen. Coach B vraagt een time-out aan. Moet de time out worden toegestaan?
Nee. De periode is geëindigd en een time-out mag niet worden toegestaan tijdens
een interval van de wedstrijd. De vrije worpen dienen direct genomen te worden. Als
één of beide vrije worpen succesvol zijn, is de wedstrijd beëindigd. Als geen van de
twee vrije worpen succesvol zijn, zal er een extra periode (verlenging) gespeeld
moeten worden.

18-4 Team A scoort een basket. Voordat de bal ter beschikking is voor team B voor
de inworp, vraagt coach A een time-out aan. Moet de time-out worden toegestaan?
Nee. Na een score heeft alleen het team waar tegen gescoord is een time-out
gelegenheid.

18-5 Team A wordt een time-out toegestaan. Na 25 seconden van de time-out is
team A klaar om te spelen. Moet het spel direct worden hervat?
Nee. Een time-out duurt per definitie 60 seconden. Spelers mogen het spelersbank
gebied niet verlaten, totdat het signaal klinkt na 50 seconden.
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18-6 Verdedigende speler A3 maakt een interference overtreding. Coach B vraagt
nu een time-out aan. Moet de time-out worden toegestaan?
Ja. Een time-out mogelijkheid begint voor beide teams wanneer de bal dood wordt
en de klok gestopt is. Er is een uitzondering op deze algemene regel: in de laatste
twee (2) minuten van het vierde kwart of elke verlenging zal het team dat scoort
geen time-out mogen benutten (zelfs als op dat moment de bal dood en de klok
gestopt is).

18-7 Met nog 1:28 te gaan in het laatste kwart scoort A4 een velddoelpunt. De bal
raakt, nadat hij door het net is gegaan, een spelersvoet en rolt naar de andere kant
van het veld. De scheidsrechter fluit en haalt de bal. Coach A vraagt een time-out
aan. Moet de time-out worden toegestaan?
Ja. Dit kan, ondanks dat team A de scorende ploeg is. De scheidsrechter onderbrak
het spel en het niet-scorende team kon niet profiteren van de mogelijkheid tot het
snel hervatten van het spel na de score.

18-8 Aan A1 wordt één vrije worp toegekend. Nadat de bal ter beschikking is
gesteld aan A1, vraagt team A een time-out aan. De vrije worp van A1 is succesvol.
Moet de time-out aan team A worden toegestaan op dit moment?
Ja. Er is voor beide teams een time-out mogelijkheid na een succesvolle laatste of
enige vrije worp.

18-9. De assistent-coach van team B vraagt bij de tafel een time-out aan. Moet bij
de eerstvolgende mogelijkheid de time-out worden toegestaan?
Ja. Zowel de hoofdcoach als assistent-coach mag bij de tafel een time-out
aanvragen.

18-10 De laatste vrije worp van A5 is succesvol. Nadat de bal ter beschikking staat
aan B1 voor de inworp, vraagt coach B een time-out aan. Moet de time-out worden
toegestaan op dit moment?
Nee. De time-out mogelijkheid eindigt wanneer de bal ter beschikking staat voor de
speler die de inworp neemt.

18-11 B1 maakt een onsportieve fout op A1. A1 krijgt twee (2) vrije worpen gevolgd
door een inworp voor team A ter hoogte van de middenlijn tegenover de jurytafel.
Na de eerste vrije worp vraagt coach B een time-out aan. De laatste vrije worp van
A1 is mis. Moet de time-out worden toegestaan na de gemiste laatste vrije worp?
Ja. Voordat de inworp als gevolg van de onsportieve fout is genomen, is er voor
beide teams een time-out gelegenheid.

18-12 A1 krijgt twee (2) vrije worpen. Tussen de twee (2) vrije worpen van A1 in,
vraagt coach A een time-out aan. Tijdens de laatste vrije worp van A1 maakt B1 een
overtreding door te vroeg in te stappen. Moet de time-out worden toegestaan
voordat de tweede vrije worp opnieuw genomen zal worden?
Nee. Binnen een serie (twee of drie) vrije worpen zijn geen time-outs toegestaan.
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18-13 Met nog 1:27 te gaan in de vierde periode scoort A4 een velddoelpunt. B10
vraagt een wissel aan die wordt toegestaan. Coach A vraagt dan een time-out aan.
Moet de time-out op dit moment worden toegestaan?
Ja. De scheidsrechter heeft het spel onderbroken, de bal is dood en de wedstrijd klok
is gestopt.

18-14 Coach A vraagt een time-out aan. Later vraagt coach B ook een time-out aan.
Team A scoort een velddoelpunt. Zal team A, omdat zij als eerste een aanvraag
deden, een time-out worden toegekend?
Nee. Na een score mag alleen het niet-scorende team profiteren van een time-out
gelegenheid. In dit geval krijgt team B dus de time-out toegekend.

18-15 Mag een speler-coach een time-out direct aan een van de scheidsrechters
aanvragen?
Nee. Aanvragen voor time-outs moeten bij de jurytafel gedaan worden.

18-16 Coach A vraagt een time-out aan, maar wil de time-out alleen als Team B
scoort. Kort na de aanvraag, maakt A1 een loopovertreding. De timer geeft een
signaal en geeft aan dat team A een time-out heeft aangevraagd. Moet de time-out
worden toegekend op dit moment?
Ja. De timer handelt correct door de scheidsrechters kenbaar te maken dat team A
een time-out heeft aangevraagd. Er kunnen bij een aanvraag voor een time-out
geen voorwaarden worden aangegeven. De time-out moet worden toegekend
wanneer de eerst volgende time-out gelegenheid ontstaat (spel onderbroken door
scheidsrechter, voorafgaand aan de eerste vrije worp, na een succesvolle laatste vrije
worp of voor het niet scorende team na een velddoelpunt). Het is aan te raden om
deze situatie te bespreken in de wedstrijdvoorbespreking met de juryleden.

18-17 Met nog 21 seconden te gaan in de wedstrijd scoort A4 een velddoelpunt. De
zoemer klinkt om aan te geven dat wisselspeler B9 wil wisselen voor B2. Team A, dat
net gescoord heeft, vraagt nu een time-out aan. Moet de time-out worden
toegestaan?
Ja. De wissel van B9 voor B2 zal worden toegestaan net als de time-out voor team A.
Na de time-out zal de inworp plaats vinden van achter de eindlijn op de
verdedigingshelft van team B.

Artikel 19 Vervangingen
19-1 Voor de laatste vrije worp van A1, vraagt A10 een wissel aan voor A3. A1
scoort zijn vrije worp. Moet de wissel worden toegestaan?
Ja. Na een laatste gescoorde vrije worp ontstaat een wisselgelegenheid voor beide
teams.

19-2 Team A scoort een velddoelpunt met nog 1:36 te gaan in de vierde periode.
A10 vraagt op dit moment om een wissel voor A1. Moet de wissel worden
toegestaan?
Nee. In de laatste twee (2) minuten van de vierde periode of verlenging, is het alleen
aan het niet scorende team toegestaan om te wisselen. Als het niet scorende team
wisselt dan mag het scorende team ook wisselen.
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19-3 B10 wacht om te wisselen voor de vrije worpschutter B4. B4 maakt een
overtreding bij zijn laatste poging. Mag B10 nu wisselen voor B4?
Ja.

19-4 A10 heeft een wissel aangevraagd om A4 te vervangen als A4 zijn laatste vrije
worp scoort. Voor de laatste vrije worp vragen B10 en B11 een wissel aan om B4 en
B5 te vervangen als de laatste vrije worp van A4 gescoord is. A4 scoort zijn laatste
vrije worp. Mogen A10, B10 en B11 nu wisselen?
Ja.

19-5 Met nog 1:58 te spelen in de wedstrijd scoort team A en de wedstrijdklok
wordt gestopt. Wisselspeler B10, die zich gemeld heeft bij de tafel, wil wisselen.
Mag B10 op dit moment wisselen?
Ja.

19-6 Na 50 seconden in een lopende time-out laat de timer de zoemer klinken. Tien
seconden later klinkt de zoemer nogmaals om het einde van de time-out aan te
geven. B10 komt op dat moment naar de tafel om een wissel aan te vragen voor B4.
Moet B10 worden toegestaan om te wisselen op dit moment?
Ja. Een wisselmogelijkheid eindigt pas wanneer de bal ter beschikking gesteld is aan
een speler voor een inworp.

19-17 A5 maakt een overtreding tijdens de laatste vrije worp van B4. De vrije worp
is mis. Mag B10 op dit moment wisselen voor B5?
Nee. Wanneer de vrije worpen procedure gestart is, moeten deze eerst allemaal
genomen worden, voordat een wissel kan worden toegestaan.

19-8 Met nog 1:52 resterend in de tweede periode vraagt B6 een wissel aan bij de
tafel. Team A scoort. Moet de wissel van B6 op dit moment worden toegestaan?
Nee. Alleen in de laatste twee (2) minuten van de vierde periode of verlenging mag
het niet-scorende team wisselen na een score.

19-9 B5 maakt een fout op A5 tijdens een gemiste doelpoging. Op dat moment
wordt er ontdekt dat A5 als 6e man op het veld staat voor team A. A5 moet de
wedstrijd verlaten. De scheidsrechter beslist dat de vrije worpen die voortkomen uit
de fout van B5 genomen moeten worden door een andere speler van team A, die op
het moment van de fout, als speler actief was op het veld. Coach A mag bepalen wie
de schutter wordt. Is dit juist?
Ja.

19-10 A2 krijgt een technische fout gevolgd door een technische fout voor coach A.
Mag nu elk team wisselen na de vrije worpen voortkomend uit de technische fout
van A2, maar voorafgaand aan de vrije worpen die voortkomen uit de technische
fout van coach A?
Ja.
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19-11 Bij de aanvangssprongbal begaat B1 een overtreding na het opgooien van de
bal, maar voordat de bal is getikt. Mag elk team op dit moment wisselen?
Nee. Een wissel mag niet toegestaan worden voordat de speeltijd voor de eerste
periode is gestart.

19-12 A5 krijgt twee (2) vrije worpen. Terwijl de bal dood is na de eerste vrije worp,
krijgt A1 een technische fout. Wisselspeler A10 vraagt nu een wissel aan om A1 te
vervangen. Moet de wissel van A10 voor A1 op dit moment worden toegestaan?
Nee. Eerst moeten alle vrije worpen van A5 genomen worden, voordat er wissels
toegestaan mogen worden.

19-13 Coach A gaat naar de tafel en vraagt een wissel aan voor A10 om A1 te
vervangen. Is dit een juiste manier om een wissel aan te vragen?
Nee. Alleen de wisselspeler heeft het recht om een wissel aan te vragen.

19-14 Een wisselgelegenheid is voorbij, wanneer A10 naar de tafel rent en een
wissel aanvraagt. De tafel laat ten onrechte de zoemer klinken om de wissel te laten
plaatsvinden. De scheidsrechter fluit af en onderbreekt het spel. Moet de wissel nu
worden toegestaan?
Nee. De aanvraag was te laat.

19-15 A1 is geblesseerd en krijgt verzorging. A10 wisselt voor A1. Team A neemt
een time-out. Aan het eind van de time-out is A1 hersteld en klaar om te spelen. A1
vraagt om toestemming om weer terug het veld op te komen. De scheidsrechter laat
dit niet toe. Is het handelen van de scheidsrechter correct?
Ja. Als een geblesseerde speler is gewisseld, mag hij niet terug komen in het veld
voordat de klok gelopen heeft en de bal weer dood is geworden.

19-16 A10 wisselt voor A5. Tijdens de daarop volgende inworp, maakt team A een
vijf-seconden overtreding. Mag A5 nu wisselen en terug komen op het veld?
Nee. Een speler die vervanger dan wel een vervanger die speler is geworden kan niet
terug komen op het veld of het veld verlaten totdat de bal weer dood is geworden,
nadat de wedstrijdklok gelopen heeft.

19-17 A4 scoort met nog 1:50 te gaan in de vierde periode. Wisselspelers A10 en
B10, die zich al gemeld hebben bij de tafel, wachten totdat ze het veld in mogen. Is
de scheidsrechter correct als hij zowel A10 als B10 toestaat om te wisselen?
Ja. Na een score in de laatste twee (2) minuten van de vierde periode of verlenging
ontstaat er een wisselmogelijkheid voor het niet-scorende team. Als het niet
scorende team wisselt, mag het andere team ook wisselen.

19-18 Coach B krijgt een technische fout. A10 komt het veld in en vervangt A1. A10
wordt aangewezen om de vrije worpen te nemen. Na de vrije worpen, maar voordat
de bal ter beschikking gesteld is voor de inworp, vraagt A11 een wissel aan om A10
te vervangen. Moet deze wissel worden toegestaan?
Nee. A10 mag de vrije worpen nemen, maar mag niet weer terug wisselen, voordat
de wedstrijdklok heeft gelopen. Als een geblesseerde speler is gewisseld, mag hij niet
terug komen in het veld voordat de klok gelopen heeft en de bal weer dood is
geworden.
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19-19 A1 maakt zijn vijfde persoonlijke fout. In de ogen van de scheidsrechter wordt
er zonder reden te lang over de vervanging van A1 gedaan. Team A heeft nog één
time-out over in de helft. Moet er een technische fout worden gegeven aan coach A
voor het onnodig ophouden van de wedstrijd?
Nee. Als er, in de ogen van de scheidsrechter, sprake is van onnodig oponthoud bij
het vervangen van een gediskwalificeerde speler, zal er een time-out ten laste
worden gelegd aan het team in kwestie. Als het team geen time-outs meer heeft,
wordt er een technische fout gegeven aan de coach. De technische fout zal als B-fout
worden genoteerd.

19-20 Tijdens een time-out vraagt A10 een wissel aan bij de tafel en gaat dan direct
terug naar zijn team. Wanneer het spel verder gaat, komt A10 direct als een van de
vijf spelers het veld op. Is deze wisselprocedure toegestaan?
Ja. Als een wissel is aangevraagd tijdens een time-out of een andere interval (pauze
niet meegerekend) moet de wisselspeler zich eerst melden bij de tafel.

19-21 B2 maakt een fout op A2, die bezig was met een doelpoging. A2 krijgt twee
(2) vrije worpen. Na het nemen van de eerste vrije worp: (a) informeert de tafel de
scheidsrechters dat B2 zijn vijfde fout heeft begaan, (b) wordt er bloed aangetroffen
op A3 of B4. Moet op dit moment de wissels worden toegestaan?
In beide situaties zal de scheidsrechter de coach informeren dat de speler direct
moet worden vervangen. Nadat de vervanger het veld in is gekomen, zal A2 zijn
tweede en laatste vrije worp mogen nemen. Dit moment is niet een mogelijkheid
voor een normale wissel of een time-out.

Artikel 20 Verbeurd verklaarde wedstrijd
20-1 Wanneer verliest een team door verbeurd verklaren?
Een team verliest de wedstrijd door verbeurd verklaren indien:
 Vijftien minuten na het geplande aanvangstijdstip de ploeg niet aanwezig is
of niet in staat is vijf spelers op te stellen die gereed zijn om te kunnen
spelen;
 Haar acties voorkomen, dat de wedstrijd gespeeld kan worden;
 Het weigert te spelen, na hiertoe opdracht van de hoofdscheidsrechter te
hebben gekregen.

20-2 Wat is de straf voor het verliezen van een wedstrijd door verbeurd verklaren?
De wedstrijd wordt aan de tegenstander toegekend en de score wordt op 20-0
vastgesteld.

Artikel 21 Verloren verklaarde wedstrijd
21-1 Als, in de ogen van de scheidsrechters, een team nog steeds kans heeft om de
wedstrijd te winnen, moet het team dan toegestaan worden om door te spelen met
nog maar één (1) speler?
Nee. Een team zal verliezen door het verloren verklaren van de wedstrijd als het
team minder dan twee (2) spelers op het speelveld heeft, gereed om te spelen.
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Als het team dat de wedstrijd krijgt toegekend voor staat, zal de score van het
moment van stoppen blijven staan. Als het team dat de wedstrijd krijgt toegewezen
niet voor staat, zal de score vastgesteld worden op 2-0 in hun voordeel.

Artikel 22 Overtredingen
22-1 A2 heeft de bal vast op de aanvalshelft vlakbij de middenlijn als er een drieseconden overtreding wordt gemaakt door A4. Moet de inworp voor team B daaruit
volgend, worden ingenomen op de plaats ter hoogte waar A2 stond toen de
overtreding werd begaan?
Nee. De bal zal door de tegenstanders moeten worden ingenomen het dichtst bij de
plaats van de overtreding, behalve direct achter het bord, tenzij anders bepaald in
de regels.

Artikel 23 Speler uit en bal uit
23-1 A4 dribbelt de bal vlakbij de zijlijn. A4 verliest zijn evenwicht en stapt buiten
het veld zonder de bal aan te raken. A4 stapt terug het veld in en dribbelt weer
verder. Is dit toegestaan?
Ja. Voordat er sprake is van een uitbal moet de bal de grond, een speler of een ander
persoon dan wel object raken dat zich buiten het veld bevindt. A4 raakt op het
moment dat hij buiten het veld stond de bal niet aan, dus bij deze situatie is er geen
sprake van een uitbal.

23-2 Tijdens een doelpoging voor een velddoelpunt stuitert de bal van de ring over
het bord heen, zonder dat de bal hierbij de basketsteunen raakt. De scheidsrechters
laten doorspelen. Is dit correct?
Ja. De bal is pas uit als de bal de steun van de basket of de achterkant van het bord
raakt.

23-3 A4 en B4 springen en hebben op het zelfde moment controle over de bal.
Beiden hebben de bal nog stevig vast terwijl ze landen. B4 landt met een voet buiten
het veld. De scheidsrechter fluit een overtreding voor B4, omdat hij buiten het veld
landt en contact heeft met de bal. Is dit correct?
Nee. Dit is een sprongbalsituatie.

Artikel 24 Dribbelen
24-1 A4 heeft de bal vast. B3 tikt de bal uit de handen van A4 en de bal stuitert op
de grond. B3 vangt de bal met twee handen en begint zijn dribbel. Is dit legaal?
Ja. Het uit de handen van de tegenstander tikken van de bal zodanig dat de bal de
grond raakt en de tikkende speler de bal kan vangen, wordt niet gezien als dribbel.

24-2 A1 stopt zijn dribbel en schiet de bal voor een doelpoging. De bal mist de ring
en wordt door niemand aangeraakt, voordat A1 de bal zelf weer vangt en zijn
dribbel start. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Is dit juist?
Nee. Als een speler na zijn dribbel een doelpoging onderneemt, verliest hij controle
over de bal. Als de speler daarna de bal weer onder controle krijgt, mag hij
dribbelen.

Aantekeningen

Casusboek FIBA Basketballregels 2012

24-3 In een fast break stopt A1 zijn dribbel op de vrije worplijn, gooit de bal tegen
het bord, rent door richting de basket, springt, vangt de bal voordat die is
aangeraakt door een andere speler en dunkt de bal. Is dit legaal?
Nee. Expres de bal tegen het bord gooien en weer vangen, voordat de bal is
aangeraakt door een andere speler, wordt gezien als een dribbel. Omdat A1 al had
gedribbeld, is dit een second dribble overtreding.

24-4 A1 tikt een pass van B1 naar B2 weg. De bal raakt de vloer en A1 vangt de bal.
A1 start zijn dribbel. Is dit legaal?
Ja. Onderscheppen van een pass en het verkrijgen van controle over de bal is geen
dribbel.

Artikel 25 Lopen
25-1 Terwijl A4 in de lucht is vangt hij de bal, hij landt op een voet, springt op van
die voet, landt op beide voeten tegelijk, springt op en onderneemt een schotpoging.
Is dit legaal?
Ja. Wanneer een speler de bal vangt in de lucht en landt op een voet dan wordt die
voet zijn pivotvoet. Als de speler nu opspringt en landt op beide voeten tegelijk heeft
hij geen pivot voet meer. Maar de speler mag wel weer opspringen en passen of
schieten, mits hij dit doet voordat hij weer in contact komt met de grond.

25-2 A1 stopt zijn dribbel met een voet vast aan de grond. Is deze voet direct zijn
pivotvoet?
Ja.

25-3 A1 springt op en onderneemt een schotpoging. B1 springt op en blokt het
schot van A1. A1 landt zonder dat hij de controle over de bal is verloren. Is dit een
loopovertreding van A1?
Ja.

25-4 A4 vangt de bal in de lucht, landt op een voet, springt op van die voet en landt
op twee voeten tegelijk. A4 begint dan zijn pivoteerbeweging. Is dit een
loopovertreding?
Ja. Wanneer een speler de bal vangt in de lucht en landt op een voet, dan wordt die
voet zijn pivotvoet. Als de speler nu opspringt en landt op beide voeten tegelijk heeft
hij geen pivotvoet meer.

25-5 A4 stopt zijn dribbel met een voet aan de vloer. Hij springt op vanaf die voet en
landt op twee voeten tegelijk, maar met zijn rechtervoet voor de linkervoet. A4
schuift zijn rechtervoet terug zodat zijn voeten weer parallel aan elkaar staan,
voordat hij een de bal loslaat in een doelpoging. Is dit een loopovertreding?
Ja. Wanneer een speler de bal vangt in de lucht en landt op een voet, dan wordt die
voet zijn pivotvoet. Als de speler nu opspringt en landt op beide voeten tegelijk heeft
hij geen pivotvoet meer.

25-6 A4 vangt de bal in de lucht, landt op een voet, springt op van die voet en landt
op twee voeten tegelijk. A4 springt dan op en passt de bal naar A3. Is dit legaal?
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Ja. Wanneer een speler de bal vangt in de lucht en landt op een voet dan wordt die
voet zijn pivotvoet. Als de speler nu opspringt en landt op beide voeten tegelijk heeft
hij geen pivot voet meer. Maar de speler mag wel weer opspringen en passen of
schieten, mits hij dit doet voordat hij weer in contact komt met de grond.

25-7 A1 ligt op zijn rug op de grond en krijgt controle over de bal. Is het A1
toegestaan om te gaan zitten?
Ja.

25-8 A1 zit op de vloer en verkrijgt controle over de bal. A1 maakt een kwartslag
draai op zijn achterwerk zonder te rollen of van zijn plaats te bewegen. Is dit legaal?
Nee. Het achterwerk mag niet benut worden als pivot. Een speler die op de vloer zit
en controle heeft over de bal mag uitsluitend zijn handen, armen, schouders, torso
bewegen, maar mag niet pivoteren op zijn achterwerk.

Artikel 26 Drie seconden
26-1 Geldt de drie-seconden regel in het beperkte gebied (de bucket) alleen als een
team balbezit heeft op de aanvalshelft?
Ja. De scheidsrechter start pas met tellen van de drie seconden zodra een team
balbezit heeft op de aanvalshelft.

26-2 A3 bevindt zich al twee seconden in het beperkte gebied (de bucket) wanneer
A1 een doelpoging onderneemt. De poging is mis, en raakt de basket niet. A3 pakt
de bal en dribbelt direct het beperkte gebied uit (de bucket) uit. Heeft A3 de driesecondenregel overtreden?
Nee. Op het moment dat de bal door A1 richting de ring werd losgelaten voor een
schot, eindigde het balbezit door ploeg A, en dus ook de mogelijkheid op een driesecondenovertreding. Team A heeft door de rebound van A3 opnieuw balbezit
verkregen. Er is geen sprake van een overtreding.

26-3 A1 dribbelt op zijn verdedigingshelft. A5 staat al meer dan drie seconden in de
bucket, onder de basket van team B. Is dit een overtreding?
Nee, zolang de bal op de verdedigingshelft is, is de drie-secondenregel niet van
toepassing.

26-4 Moet bij het fluiten van een drie-seconden overtreding de wedstrijdklok drie
seconden achtereenvolgend hebben gelopen?
Ja. Als de klok niet loopt, is de drie-secondenregel niet van toepassing. De
scheidsrechter begint pas met tellen, zodra de wedstrijdklok gaat lopen.

26-5 Tijdens een reboundsituatie stuitert de bal op de ring. Spelers van team A
bevinden zich meer dan drie seconden in de bucket wanneer een teamgenoot de
bal in de basket probeert te tippen. Is dit een overtreding?
Nee. Er is geen team dat balcontrole heeft als de bal op de ring stuitert, en dus kan
er geen drie-seconden overtreding gemaakt worden.
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Artikel 27 Zwaar bewaakte speler
27-1 A4 heeft de bal met twee handen vast op zijn verdedigingshelft, terwijl hij
zwaar verdedigd wordt door B4. Nadat er vijf seconden voorbij zijn, fluit de
scheidsrechter een overtreding tegen team A en geeft hij de bal aan team B voor
een inworp. Handelt scheidsrechter goed?
Ja. Als een speler de bal voor meer dan vijf seconden vasthoudt, terwijl hij zwaar
verdedigd wordt, is dit een overtreding.

27-2 A2 heeft de bal met twee handen vast op een willekeurige plaats op het veld.
B2 staat binnen twee meter van A2, maar doet geen poging om de bal te stelen of
om een pass of dribbelstart van A2 te voorkomen. Moet de scheidsrechter na vijf
seconden voor een overtreding fluiten?
Nee. Een aanvaller is pas zwaar bewaakt als een verdediger in een actieve
verdedigende houding op minder dan een meter afstand staat. Dan pas geldt ook de
beperking voor het niet langer dan vijf seconden mogen vasthouden van de bal.

Artikel 28 Acht seconden
28-1 Vanaf de aanvalshelft van team A tikt speler B1 een pass van A5 naar A3 terug
naar hun verdedigingshelft. Start het tellen van de acht seconden zodra de bal de
verdedigingshelft raakt?
Nee. De acht seconden beginnen pas, zodra team A weer balcontrole heeft op zijn
verdedigingshelft.

28-2 Team A heeft balcontrole op zijn verdedigingshelft. Er wordt na vijf seconden
voor een sprongbalsituatie gefloten. De beurtelings-balbezit-pijl geeft aan dat team
A recht heeft op de bal. Start er na de balinname een nieuwe acht seconden
periode?
Nee. Team A houdt nog drie seconden over om de bal naar de aanvalshelft te
brengen.

28-3 Met zes van de acht seconden verstreken, passt A4 (staande op de
verdedigingshelft) de bal bewust tegen het been van B4 (staande op de
aanvalshelft). De bal stuitert terug naar de verdedigingshelft, en A4 pakt de bal weer
op. Heeft team A een nieuwe acht seconden periode om de bal naar de aanvalshelft
te brengen?
Ja. De bal is op de aanvalshelft geweest door het raken van het been van B4, dus
team A heeft een nieuwe acht seconden periode gekregen.

28-4 A5 passt de bal van de verdedigingshelft naar A4, die gespreid over de
middenlijn staat. Stopt de scheidsrechter met het tellen van de acht seconden?
Nee. De bal is pas op de aanvalshelft als A4 met beide voeten op de aanvalshelft is.

28-5 A2 heeft balcontrole op zijn aanvalshelft, wanneer B4 de bal uit de handen van
A2 tikt. De bal komt op de verdedigingshelft terecht. Begint de acht seconden
periode op het moment dat een willekeurige speler van team A de bal aanraakt?
Nee. De acht seconden periode start pas, wanneer een speler van team A
gecontroleerd balbezit heeft. Alleen bij een inworp van team A gaat de acht
seconden periode lopen zodra de bal in het veld aangeraakt wordt – hier wordt het
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team tijdens de inworp geacht balbezit te hebben, en is er dus wel balbezit zodra de
bal in het veld aangeraakt wordt.

28-6 Team A neemt een inworp vanaf de eindlijn. Terwijl A2 in balbezit is en al
enkele seconden aan het dribbelen is, ziet de scheidsrechter dat de vierentwintig
(24)-secondenklok niet is gestart.
De scheidsrechter fluit en laat de bal innemen op de dichtstbijzijnde plaats aan de
zij- of eindlijn, en laat een nieuwe acht seconden periode starten. Heeft de
scheidsrechter gelijk?
Ja. Er zijn slechts vijf situaties waarin de acht seconden periode blijft staan op de
oorspronkelijke tijd: een uitbal (door een tik van team B), een blessure van een speler
(als er gefloten wordt), een sprongbalsituatie, een dubbelfout en het wegstrepen
van gelijkwaardige fouten. Een onderbreking van het spel door de scheidsrechter om
een technische reden, hoort hier niet bij, en dus wordt een nieuwe acht seconden
periode gegeven.

28-7 Start bij een inworp op de verdedigingshelft het tellen van de acht seconden
tegelijk met het tellen van de vierentwintig (24) seconden?
Ja. Bij een inworp op de verdedigingshelft starten zowel de acht- als de vierentwintig
(24)-seconden zodra de bal een willekeurige speler op het speelveld raakt.

28-8 Dribbelende speler A1 is bezig om naar de aanvalshelft te gaan. In een poging
verdediger B1 te passeren, heeft A1 beide voeten op de aanvalshelft en dribbelt hij
de bal achter zijn rug. De bal raakt de achterzijde van zijn been en stuitert terug naar
de verdedigingshelft. Hier pakt speler A2 de bal. Is dit toegestaan?
Ja. Om de bal op de aanvalshelft te krijgen, moeten zowel beide voeten van de
aanvaller als de bal op de aanvalshelft zijn. De bal is zelf niet op de aanvalshelft
geweest, alleen via het been van de speler. Dit is legaal (geen voetbal- of
terugspeelovertreding), en het tellen van de acht seconden gaat gewoon door.

28-9 A4 is drie seconden aan het dribbelen op zijn verdedigingshelft wanneer er
een dubbelfout gefloten wordt. Na de inworp die genomen wordt door A1, krijgt
speler A2 de bal. Heeft team A nu nog vijf seconden over om de bal naar de
aanvalshelft te brengen?
Ja. Een dubbelfout is een van de vijf situaties waarbij de acht seconden niet opnieuw
start.

28-10 A1 dribbelt de bal op zijn verdedigingshelft. De scheidsrechter is met het
tellen van de acht seconden bij de acht aangekomen en fluit voor een overtreding.
De schotklok staat op 18 seconden – hier zijn pas zes seconden verstreken. Gaat het
tellen van de scheidsrechter voor de schotklok?
Ja. Het tellen van de scheidsrechter heeft meer waarde dan het getal op de
schotklok: deze kan te laat zijn aangezet.

28-11 A4 passt de bal vanaf zijn verdedigingshelft per ongeluk tegen het been van
de scheidsrechter, die gespreid over de middenlijn staat. De bal stuit direct terug
naar A4, die weer balbezit verkrijgt op zijn verdedigingshelft. Is dit een
terugspeelovertreding?
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Nee. Het is pas een terugspeelovertreding als voldaan is aan drie voorwaarden:
1) team A heeft de bal als laatste aangeraakt op de aanvalshelft;
2) team A heeft de bal als eerste aangeraakt op de verdedigingshelft;
3) team A had tussen deze twee momenten balcontrole.
Aan voorwaarde 1 wordt niet voldaan. In deze situatie blijft de scheidsrechter tellen
voor acht seconden regel.

28-12 A1 dribbelt zeven seconden op zijn verdedigingshelft, en passt de bal
vervolgens naar A3, die gespreid over de middenlijn staat. A3 houdt de bal twee
seconden vast. Is dit een acht seconden overtreding?
Ja. De bal is pas op de aanvalshelft als A3 met beide voeten op de aanvalshelft is, en
dat is hier niet het geval.

28-13 A1 dribbelt de bal op zijn verdedigingshelft. A1 dribbelt nog steeds als hij
gespreid over de middenlijn staat. Gaat het tellen van de acht seconden door?
Ja. De bal is nog niet op de aanvalshelft.

28-14 Team A heeft de bal voor een inworp op de middenlijn als gevolg van een
onsportieve fout. Speler A3 start op zijn verdedigingshelft, ontvangt de bal met zijn
linkervoet volledig op de aanvalshelft en zijn rechtervoet in de lucht. Vervolgens zet
hij zijn rechtervoet op de verdedigingshelft. Begint de scheidsrechter met het tellen
van de acht seconden?
Ja. Bij een inworp op de middenlijn moet de bal, om op de aanvalshelft te zijn, een
speler raken die zich met twee voeten op de aanvalshelft bevindt. In ieder ander
geval begint de acht seconden te tellen omdat de speler zich nog op de
verdedigingshelft bevindt.

28-15 Na een doelpunt door B3 neemt A1 de bal in. De bal wordt weggetikt door
B1, stuitert over het veld en rolt na twee seconden buiten het veld. Team A mag de
bal innemen op de verdedigingshelft, op de plaats waar de bal uit is gegaan. Staan
er op de schotklok nog vierentwintig (24) seconden voor team A, en hoeveel
seconden blijven er nog over om de bal op da aanvalshelft te krijgen?
Nee. Bij een inworp start de schotklok zodra een willekeurige speler de bal in het veld
raakt. Team A wordt geacht balbezit te hebben bij de inworp, en de schotklok wordt
pas terug gezet als het team de bal verliest. Dat is bij wegtikken door een speler van
team B niet het geval: er staan dus 22 seconden op de schotklok. En blijven er nog
zes seconden over voor team A om de bal op de aanvalshelft te krijgen.

ARTIKEL 29 Vierentwintig seconden
29-1 Een schot van A1 is onderweg naar de basket wanneer het signaal van de
schotklok gaat. De bal mist de ring. A2 raakt de bal, waarna speler B2 balcontrole
krijgt. Fluit de scheidsrechter voor een vierentwintig (24)-seconden overtreding?
Ja. In deze situatie fluit de scheidsrechter, omdat team B niet direct balbezit krijgt.
Indien team B wel direct balbezit zou hebben gekregen, had de scheidsrechter niet
hoeven fluiten.

29-2 Speler A1 passt naar A2 op de aanvalshelft van team A, maar B1 tikt de bal uit.
De schotklok staat op negen seconden. Moet de schotklok bij de inworp voor team
A terug gezet worden naar 14 seconden?
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Nee. Als de bal uit gaat en het team dat balbezit had dit balbezit ook houdt, blijft de
schotklok staan.

29-3 A4 laat de bal los voor een schotpoging. Terwijl de bal in de lucht is, wordt er
een dubbelfout gefloten tegen A5 en B5. Er staan nog zes seconden op de schotklok.
De bal gaat niet door de basket en raakt ook de ring niet. De beurtelings-balbezit pijl
geeft aan dat team A recht heeft op de bal. Team A mag vervolgens de inworp
nemen. Klopt het dat er nog zes seconden op de schotklok staan?
Ja. Bij een dubbelfout zonder balbezit (bal was los), ontstaat er een sprongbalsituatie. Als het aanvallende team in dat geval balbezit krijgt, blijft de schotklok
staan.

29-4 De doelpoging van A5 is in de lucht wanneer het vierentwintig (24)-seconden
signaal gaat. De bal komt daarna klem te zitten tussen het bord en de ring. Moet
hier een sprongbal gefloten worden?
Nee. Indien de bal vast komt te zitten tussen ring en bord, wordt gedaan alsof de bal
de ring niet geraakt heeft. Deze uitzondering staat omschreven in artikel 50.2. Hier
moet dus een vierentwintig (24)-secondenovertreding gefloten worden.

29-5 Met nog 1:25 te spelen in het laatste kwart dribbelt speler A2 de bal op zijn
aanvalshelft wanneer deze door B1 wordt terug getikt naar zijn verdedigingshelft. In
zijn poging de bal te stelen, maakt B4 een fout op A2, op de verdedigingshelft van
team A, met acht seconden op de schotklok. Dit is de tweede teamfout van team B.
Hierna volgt een time-out van team A. Na de time-out volgt een inworp bij het
inworpmarkeringspunt op de aanvalshelft. Wordt de schotklok terug gezet naar 14
seconden?
Ja, want de plaats waar team A de bal in mag nemen als gevolg van de fout is op de
aanvalshelft. Deze plaatsbepaling na de time-out is van belang.

29-6 Start, bij een inworp, de schotklok wanneer een willekeurige speler de bal in
het veld aanraakt?
Ja. Het team dat de inworp neemt, wordt geacht balbezit te hebben op het moment
van de inworp. Dit is te vergelijken met een weggetikte pass: ook hier loopt de
schotklok door. De schotklok gaat dus gelijktijdig met de wedstrijdklok lopen.

29-7 Start, tijdens een inworp van team A op haar verdedigingshelft, de schotklok
tegelijkertijd met de acht seconden periode?
Ja, beide starten zodra de bal in het veld wordt aangeraakt. Team A heeft tijdens de
gehele inworp balbezit, dus ook als eventueel een speler van team B tussendoor de
bal aanraakt.

29-8 Met minder dan twee minuten te spelen in de vierde (4e) periode maakt B5
een onsportieve fout op A5, die dribbelt op zijn verdedigingshelft. De schotklok
staat op 18 seconden. Team A neemt een time-out. Na de vrije worpen mag team A
de bal innemen bij de middenlijn. Wordt de schotklok terug gezet naar 24?
Ja. Als er niets anders aan de hand is dan de vrije worpen als gevolg van een
technische, onsportieve of diskwalificerende fout, wordt de inworp op de middenlijn
tegenover de jurytafel genomen. De schotklok wordt hierna terug gezet naar 24; het
wel of niet nemen van een time-out is hiervoor niet relevant.
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29-9 A1 onderneemt een schotpoging. Het vierentwintig (24)-secondensignaal gaat
af terwijl de bal in de lucht is. De bal mist de ring en wordt daarna tegelijkertijd
vastgehouden door A4 en B4. De scheidsrechter fluit voor een sprongbal. Heeft hij
gelijk?
Nee. Dit is een vierentwintig (24)-seconden overtreding. De scheidsrechter mag
alleen het spel door laten gaan als team B direct balbezit krijgt.

29-10 Met minder dan twee minuten te spelen in het laatste kwart, heeft A4 zes
seconden gedribbeld op de verdedigingshelft van team A wanneer B4 de bal uit tikt.
Team A neemt een time-out. Wanneer het spel wordt vervolgd met een inworp voor
team A bij het inworpmarkeringspunt op de aanvalshelft van team A, instrueert de
scheidsrechter de vierentwintig (24)-secondenoperator om de schotklok te resetten
naar 14 seconden. Heeft de scheidsrechter gelijk?
Nee. Als hetzelfde team controle houdt over de bal, en deze wordt alleen weggetikt,
dan blijft de schotklok staan.

29-11 De schotpoging van A4 mist de ring en de schotklok klinkt. Team B heeft
direct na het gemiste schot de rebound. Moet de scheidsrechter fluiten voor
vierentwintig (24)-seconden?
Nee. De scheidsrechter mag het spel door laten gaan, omdat het verdedigende team
direct balbezit heeft.

29-12 Team A scoort met 0:28 op de klok in de vierde periode. Team B vraagt een
time-out aan. Wanneer het spel doorgaat met een inworp op de aanvalshelft van
team B, zal dan de schotklok terug gezet worden naar 14 seconden?
Nee. De schotklok staat op vierentwintig (24) seconden, omdat team B nog geen
balbezit heeft gehad op het veld na de score, en de wedstrijdklok nog niet gelopen
heeft.

29-13 Met nog vijf seconden op de schotklok onderneemt speler A1 een
doelpoging. De bal mist de ring en wordt gerebound door A2 met drie seconden op
de schotklok. De schotklokoperator reset per ongeluk de schotklok naar 24. Wat is
de juiste handelswijze?
De scheidsrechter stopt het spel onmiddellijk en instrueert de vierentwintig (24)secondenoperator om de klok terug te zetten naar drie seconden. Het spel wordt
vervolgd met een inworp door team A met drie seconden op de schotklok.

29-14 A1 onderneemt een doelpoging. Terwijl de bal in de lucht is, gaat het signaal
van het vierentwintig (24)-secondenapparaat. Na het signaal maakt B2 een fout op
A4. De bal mist vervolgens de ring. Wat is de juiste handelswijze?
Er heeft een vierentwintig (24)-secondenovertreding plaats gevonden. De fout van
B2 wordt genegeerd, tenzij dit een technische, onsportieve of diskwalificerende was.

29-15 A1 springt en laat de bal los voor een velddoelpoging. Terwijl de bal in de
lucht is, gaat het signaal van het vierentwintig (24)-secondenapparaat. Na het
signaal maakt B2 een fout op schutter A1, die nog steeds in de lucht is. De bal mist
vervolgens de ring. Wat is de juiste handelswijze?
Er heeft een vierentwintig (24)-secondenovertreding plaats gevonden. De fout van
B2 wordt genegeerd, tenzij dit een technische, onsportieve of diskwalificerende was.
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Artikel 30 Terugkeer van de bal naar eigen helft
30-1 Tijdens de sprongbal aan het begin van de wedstrijd springt speler A4 legaal op
en tikt de bal. A5 springt op van de aanvalshelft van team A, vangt de bal in de lucht
en landt op de verdedigingshelft van team A. Is hier sprake van terugspelen?
Nee. Er is sprake van terugspelen als er voldaan wordt aan drie criteria: 1) de bal
wordt als laatste aangeraakt op de aanvalshelft, 2) de bal wordt als eerste
aangeraakt op de verdedigingshelft en 3) er was balcontrole tijdens de gehele actie.
De balcontrole ontstaat in dit voorbeeld pas terwijl de speler in de lucht is, en dus is
hier geen sprake van terugspelen.

30-2 De scheidsrechter fluit voor een terugspeelovertreding. Wordt de inworp, die
volgt op deze overtreding, genomen op de middenlijn, tegenover de jurytafel?
Nee. De inworp wordt genomen op de aanvalshelft van het team dat in balbezit
komt, op de plaats het dichtste bij de plaats waar de overtreding werd gemaakt. Het
is voor het team dat de inworp neemt niet toegestaan om de bal naar hun
verdedigingshelft te spelen.

30-3 Terwijl A4 op de verdedigingshelft van team A dribbelt, stapt hij over de
middenlijn. Daarna stapt hij weer terug naar zijn verdedigingshelft, nog steeds
dribbelend. Is dit legaal?
Ja. De bal is – in geval van een dribbelende speler - pas op de aanvalshelft als zowel
beide benen als de bal op de aanvalshelft zijn.

30-4 A4 passt vanaf zijn verdedigingshelft de bal per ongeluk tegen de benen van de
scheidsrechter, die (a) gespreid over de middenlijn staat, of (b) met beide voeten op
de aanvalshelft staat. De bal stuit terug naar A4, die weer balbezit krijgt op zijn
verdedigingshelft. Is dit een overtreding van de terugspeelregel?
Nee in zowel situatie (a) als (b). Er is pas sprake van een terugspeelovertreding als de
bal als laatste is aangeraakt op de aanvalshelft door een speler van team A. Dat is
hier niet het geval.

30-5 B1 springt op van de aanvalshelft van team B, en vangt een pass tussen twee
spelers van team A in de lucht. Vervolgens landt hij op de verdedigingshelft van
team B. Is hier sprake van terugspelen?
Nee. Team B verkrijgt het balbezit pas in de lucht, en de speler mag dan op zijn
verdedigingshelft landen.

30-6 Op de verdedigingshelft van team A passt A1 de bal bij een inworp naar A3, die
opspringt van zijn aanvalshelft, de bal in de lucht vangt en vervolgens landt op zijn
verdedigingshelft. Is hier sprake van terugspelen?
Ja. Team A heeft gedurende de hele actie balbezit, en A3 bevindt zich nog op de
aanvalshelft (de plaats van afzet) tot hij op een nieuwe plaats geland is.

30-7 Tijdens de sprongbal springt speler A1 op van de aanvalshelft van team A,
vangt de bal, landt op de aanvalshelft, maar zet daarna één stap op zijn
verdedigingshelft. Is hier sprake van terugspelen?
Ja. In deze situatie is de bal op de aanvalshelft (bal + beide voeten speler), en wordt
deze dus illegaal teruggebracht naar de verdedigingshelft.
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30-8 A1 springt op van zijn aanvalshelft, vangt een pass tussen twee spelers van
team B, en landt gespreid over de middenlijn. Terwijl hij gespreid over de middenlijn
staat, begint hij te dribbelen. Is dit legaal?
Ja. A1 heeft de bal op een legale manier teruggebracht naar de verdedigingshelft
(onderschepping en verkrijgen nieuw balbezit in de lucht). A1 mag dus gaan
dribbelen.

30-9 Speler A1 neemt een inworp op zijn aanvalshelft. De bal wordt door B3 weg
getikt richting de verdedigingshelft van team A. Terwijl de bal nog op de aanvalshelft
is, raakt speler A4 de bal, waarna A4 op zijn verdedigingshelft pas balbezit
verkrijgt. Is hier sprake van terugspelen?
Ja. Team A was nog steeds in balcontrole terwijl de bal terugging naar de
verdedigingshelft van team A, en werd als laatste aangeraakt op de aanvalshelft en
als eerste aangeraakt op de verdedigingshelft door een speler van team A.

30-10 A2 dribbelt de bal vanaf zijn verdedigingshelft en stopt zijn dribbel terwijl hij
gespreid over de middenlijn staat. A2 passt vervolgens de bal naar A1, die ook
gespreid over de middenlijn staat. Is dit legaal?
Ja. De bal is nooit op de aanvalshelft geweest (twee voeten + bal compleet op
aanvalshelft).

30-11 A1 dribbelt op de verdedigingshelft van team A. A1 zet één voet op zijn
aanvalshelft, en terwijl hij doorgaat met zijn dribbel, verandert hij van richting en
komt hij weer met beide voeten op zijn verdedigingshelft. Is dit een overtreding?
Nee. De bal is nooit op de aanvalshelft geweest (twee voeten + bal compleet op
aanvalshelft).

30-12 Tijdens de sprongbal bij de start van de wedstrijd, tikt speler A1 de bal naar
de verdedigingshelft van team A. A3 tikt de bal onmiddellijk naar de aanvalshelft van
team A. A5 springt op van zijn aanvalshelft, vangt de bal terwijl hij in de lucht is, en
land gespreid over de middenlijn. A5 passt de bal vervolgens naar A2, die op de
verdedigingshelft van team A staat. Is dit legaal?
Ja. Pas op het moment dat A5 de bal vangt, is team A in balcontrole. Het is A5 dus
toegestaan om (deels) op zijn verdedigingshelft te landen. Op het moment dat hij
daar geland is, mag hij de bal ook passen naar een andere speler op de
verdedigingshelft. De schotklok start op het moment dat A5 (in de lucht) de bal
vangt. De acht seconden start op het moment dat speler A5 met één of beide voeten
zijn verdedigingshelft raakt.

Artikel 31 Goaltending en interference
31-1 Een doelpoging van A4 is in de lucht op het moment dat het signaal voor het
einde van de periode gaat. De bal stuit omhoog van de ring en heeft nog steeds de
mogelijkheid om in de basket te gaan. Op dat moment tikt B4 de bal weg. Is de actie
van B4 toegestaan?
Nee. Als de scheidsrechter fluit of het signaal van de wedstrijdklok klinkt voor het
einde van de periode, mag geen enkele speler de bal nog aanraken nadat de bal de
ring heeft geraakt, als de bal nog steeds de mogelijkheid heeft om in de basket te
gaan.
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31-2 Terwijl de bal in de lucht is als gevolg van een doelpoging van A4, gaat het
vierentwintig (24)-secondensignaal. De bal stuit omhoog van de ring en heeft nog
steeds de mogelijkheid om in de basket te gaan, op het moment dat B2 de bal
wegtikt. Heeft B2 interference gepleegd?
Nee. Het enige moment dat het niet toegestaan is om aan de bal te komen nadat
deze de ring geraakt heeft, is na het fluiten van de scheidsrechter of na het signaal
van de wedstrijdklok voor het einde van de periode.

31-3 Na een doelpoging van team A bevindt de bal zich in de basket van team B
wanneer A4 contact maakt met de basket. Is dit een interference-overtreding van
A4?
Nee. Op het moment dat de bal zich in de basket bevindt, is het alleen verdedigende
spelers verboden om aan de bal te komen.

31-4 Speler A3 neemt twee vrije worpen. De eerste vrije worp stuitert op de ring en
heeft nog steeds een kans om in de basket te gaan wanneer B5 de vrije worp van de
ring af tikt. De scheidsrechter telt de vrije worp. Moet de scheidsrechter ook een
technische fout geven aan B5?
Nee. De technische fout bij goaltending geldt alleen tijdens de laatste of enige vrije
worp.
31-5 Terwijl de bal in de lucht is voor een doelpoging van A1, fluit de scheidsrechter
een fout tegen speler B4. Op dat moment raakt de bal de ring en rolt deze over de
ring, met kans om nog steeds in de basket te gaan. B3 tikt de bal weg. Is dit een
interference-overtreding?
Ja. Als de scheidsrechter fluit of het signaal van de wedstrijdklok klinkt voor het
einde van de periode, mag geen enkele speler de bal nog aanraken nadat de bal de
ring heeft geraakt, als de bal nog steeds de mogelijkheid heeft om in de basket te
gaan.

31-6 De bal rolt over de ring na een doelpoging van A1. B1 springt op en tikt de bal
weg. Is dit een overtreding van B1?
Nee. Wanneer de bal de ring geraakt heeft, mag iedere speler de bal aanraken.

31-7 Tijdens de laatste vrije worp van speler A4, nadat de bal de ring heeft geraakt
en nog steeds kans heeft door de ring heen te gaan, reikt verdediger B4 van onder in
de basket en raakt de bal aan. De scheidsrechter telt de vrije worp en kent één punt
toe aan A4. Is dit correct?
Ja. Het van onderen reiken door de basket en het aanraken van de bal wordt gezien
als interference en ook op die manier bestraft.

31-8 De doelpoging van A1 raakt de ring, wanneer B2 van onderen door de ring
reikt en de bal aanraakt terwijl deze nog steeds in contact is met de ring. Is dit
interference?
Ja. Het van onderen reiken door de basket en het aanraken van de bal wordt gezien
als interference en ook op die manier bestraft.
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31-9 Eindigt een velddoelpoging als de bal de ring raakt?
Ja. Vanaf dat moment is het dan ook toegestaan om de bal van de ring weg te
tikken, behalve als de scheidsrechter gefloten heeft of het signaal heeft geklonken
voor het einde van de speeltijd.

31-10 A4 onderneemt een doelpoging. De bal heeft het bord geraakt, maar is nog
steeds in een opgaande lijn en volledig boven de ring als B4 de bal wegtikt. De
scheidsrechter fluit voor goaltending. Is dit correct?
Ja. Bij een velddoelpoging is er sprake van goaltending als de bal zich boven het
niveau van de ring bevindt en nog kans heeft hier doorheen te gaan, als de bal óf in
dalende lijn is óf het bord heeft geraakt. In dat laatste geval (deze situatie) maakt
het niet uit of de bal in stijgende of in dalende lijn is.

31-11 Aan speler A4 zijn twee vrije worpen toegekend. Tijdens de eerste poging
raakt de bal de ring en stuit deze daar boven, met een kans om nog steeds in de
basket te gaan. Verdediger B4 tikt de bal weg. Is dit een legale actie?
Nee. De vrije worp wordt geteld. Tijdens de eerste vrije worp is het niet toegestaan
om de bal weg te tikken, ook al heeft deze de ring geraakt.

31-12 A5 onderneemt een driepunten-doelpoging in de laatste seconde van de
periode. Terwijl de bal in de lucht is, gaat het signaal van de timer. Na het signaal
raakt de bal de ring, en stuit deze op de ring, met nog steeds kans om in de basket te
gaan. Speler B2 tikt de bal weg. Wordt de velddoelpoging van speler A5 geteld?
Ja. Aan speler A5 worden drie punten toegekend, omdat er na het eindsignaal
niemand meer aan de bal mag komen.

31-13 A2 onderneemt een velddoelpoging. Terwijl de bal omhoog beweegt, en
deels onder de ring is, raakt deze het bord en wordt onmiddellijk daarna weggetikt
door B4. Heeft B4 zich schuldig gemaakt aan goaltending?
Nee. Voor een goaltending-overtreding moet de bal zich volledig boven het niveau
van de ring bevinden.

Artikel 32 Fouten
32-1 Kan een team worden gediskwalificeerd voor het maken van te veel fouten?
Nee. Zolang een team twee of meer spelers heeft die in aanmerking komen om te
spelen, kan het team blijven spelen, ongeacht het aantal fouten begaan door dat
team.

32-2 A1 begaat eerst een fout op B1 en bijna tegelijkertijd begaat B2 een fout op
A2. Geen van de fouten is onsportief. Moeten beide fouten worden opgeschreven?
Nee, de scheidsrechters moeten elkaar raadplegen en snel bepalen welke fout het
eerst heeft plaatsgevonden. De andere fout wordt genegeerd. In geval van het
contact plaatsvond, terwijl de bal dood was en de wedstrijdklok stilstaat, wordt
contact genegeerd, tenzij het gerechtvaardigd is om een onsportieve of
diskwalificerende fout toe te kennen.
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32-3 Beide scheidsrechters fluiten gelijktijdig, maar voor twee verschillende
situaties: B1 maakt een fout op A1 en B2 een fout op A2. Geen van beide fouten is
onsportief of diskwalificerend. Het zijn de vijfde en zesde ploegfouten in de periode
van het verdedigende team. Hoe gaan we verder?
De scheidsrechters moeten snel te bepalen welke fout het eerst heeft
plaatsgevonden. De andere fout moet worden genegeerd, omdat deze niet
onsportief of diskwalificerend is. Het principe is als volgt: Wanneer de bal dood is en
contact vindt plaats, wordt het contact buiten beschouwing gelaten, tenzij het een
onsportieve of diskwalificerende fout betreft.

Artikel 33 Contact: Algemene principes
33-1 A1 zet een screen tegen verdediger B1. Moet ‘face-to-face’ staan tegen B1 om
een legaal screen te zetten?
Nee.

33-2 Terwijl A3 de bal vasthoudt, wordt hij zwaar bewaakt door B2. Moet B2
voldoende ruimte open laten voor A3 om te pivoteren?
Nee. Een speler met de bal dient te verwachten dat hij wordt verdedigd vanuit alle
richtingen, en een verdediger hoeft geen ruimte te laten.

33-3 Bij het behouden van een legale verdedigende positie op een bewegende
tegenstander met de bal, moet de verdedigende speler voldoende tijd en afstand
voor de aanvallende speler in acht nemen om te stoppen of van richting te
veranderen vóór contact?
Nee. Een aanvaller met bal moet altijd verwachten verdedigd te worden.

33-4 B4 heeft een legale verdedigende positie ingenomen voor A4. A4 springt op
voor een doelpoging. B4 springt verticaal met zijn armen gestrekt boven hem. Bij
het loslaten van de bal veroorzaakt de armbeweging van A4 contact met de
uitgestrekte armen van B4. Is B4 verantwoordelijk voor het contact?
Nee. Volgens het cilinderprincipe mag een verdedigende speler die een legale
verdedigende positie heeft verkregen, recht omhoog springen met zijn armen
gestrekt boven hem en mag hij niet onnodig worden benadeeld.

33-5 Bij het zetten van een screen buiten het gezichtsveld van een stilstaande
tegenstander, kan de screener zichzelf zo dicht als mogelijk positioneren tegen de
speler waarop het screen wordt geplaatst?
Nee. Onder deze omstandigheden moet de screener toestaan dat de tegenstander
een normale stap in de richting van het screen moet kunnen maken zonder contact
te maken.

Artikel 34 Persoonlijke fout
34-1 A4 scoort een doelpunt. Voordat de bal levend wordt, duwt speler B5 speler
A5. De scheidsrechter fluit een technische fout op B5. Heeft hij gelijk?
Nee. Of de bal levend of dood is, contact door een speler tegen een tegenstander
tijdens de speeltijd is een persoonlijke fout of in geval van ruw spel onsportief.
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34-2 Tegen het einde van een periode maakt B4 een fout op A4, terwijl A4 een
poging voor een velddoelpunt onderneemt. Het signaal klinkt voor het einde van de
periode. Nadat het signaal heeft geklonken, laat A4 de bal los in een vloeiende
beweging en de bal gaat door de basket. Heeft de scheidsrechter correct gehandeld
als hij het doelpunt annuleert en A4 twee of drie vrije worpen toekent?
Ja. Om de basket te tellen, moet de bal worden losgelaten, voordat het signaal klinkt
voor het einde van de periode. Op A4 is een fout begaan tijdens de poging voor een
velddoelpunt en krijgt twee of drie vrije worpen toegekend.

34-3 Een time-out wordt toegekend aan team A. Op het moment dat de spelers
naar hun eigen bank lopen, duwt speler A1 speler B1. Is dit een technische fout?
Nee. De tijd loopt in deze situatie niet, en er is persoonlijk contact tussen twee
spelers. Dit is dus een onsportieve fout.

34-4 A4 onderneemt een doelpoging. Terwijl de bal in de lucht is, maakt B5 een fout
op A5. Dit is de 3e fout van team B in deze periode. Het schot van A4 is succesvol.
Heeft de scheidsrechter gelijk als hij de score telt en de bal toekent aan team A voor
een inworp?
Ja. De score zit, want de bal was in de lucht. Door de fout van B5 krijgt team A echter
opnieuw balbezit, op de plaats die het dichtste is bij de plek waar B5 de fout maakte.

Artikel 35 Dubbelfout
35-1 A1 laat de bal los tijdens de laatste vrije worp, waarbij A2 en B2 elkaar duwen
in hun poging om positie te krijgen voor de rebound. De scheidsrechter fluit voor
een dubbelfout van A2 en B2. De laatste vrije worp van A1 was succesvol. Nadat de
fouten zijn opgeschreven, zal de wedstrijd hervat worden met een inworp door
team B op elke willekeurige plaats op de eindlijn?
Ja. Er is balbezit voor team B na de dubbelfout, omdat team A de vrije worp scoorde.
35-2 Een doelpoging door A4 is in de lucht op het moment dat A5 en B5 een
dubbelfout maken. De poging is succesvol. De beurtelings-balbezit-pijl is in het
voordeel van team A. Zal de wedstrijd weer worden hervat met een inworp voor
team A volgens de beurtelings-balbezit-pijl?
Nee. De basket telt en de bal wordt toegekend aan het niet-scorende team voor een
inworp op elke willekeurige plaats op hun eindlijn.
35-3 A4 houdt de bal vast op de aanvalshelft wanneer A5 en B5 een dubbelfout
begaan. De beurtelings-balbezit-pijl is in het voordeel van team B. Zal het spel weer
worden hervat met een inworp voor team B volgens de beurtelings-balbezit-regel?
Nee. Als een dubbelfout wordt gefloten terwijl een ploeg in het bezit is van de bal,
wordt een inworp toegekend aan dat team op de plaats die het dichtst ligt bij de
dubbelfout.
35-4 Team B heeft balbezit op hun aanvalshelft, nabij de middenlijn, wanneer B5 en
A5 met elkaar beginnen te vechten in het beperkte gebied onder de basket van
team A. De scheidsrechter fluit een dubbelfout, diskwalificeert beide spelers en
hervat het spel met een inworp voor team B op de aanvalshelft die het dichtst ligt
bij de locatie van de bal toen er gefloten werd. Is dit juist?
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Nee, de inworp wordt toegekend op de plaats die het dichtst ligt bij de plaats van de
dubbelfout.

35-5 A1 en B1 begaan een dubbelfout. De fout van B1 wordt beoordeeld als een
diskwalificerende fout, terwijl de fout van A1 als een normale fout wordt
beoordeeld en er geen sprake is van teamfouten. Zullen er vrije worpen worden
toegekend aan A1?
Nee. Er worden geen vrije worpen toegekend voor een dubbelfout, ook niet als de
fouten niet gelijkwaardig zijn.

Artikel 36 Onsportieve fout
36-1 A1 begaat een technische fout in de eerste periode. In de vierde periode,
begaat hij vervolgens een onsportieve fout. Zal A1 volgens de spelregels moeten
worden gediskwalificeerd?
Nee. Een speler wordt gediskwalificeerd na twee onsportieve fouten, of een directe
diskwalificerende fout. Alleen technische fouten leiden niet tot diskwalificatie.

36-2 Met 1:23 te spelen in de vierde periode, is de bal in de handen van een
scheidsrechter die op het punt staat de bal ter beschikking te stellen aan A3 voor
een inworp. B5 veroorzaakt contact met A2. De scheidsrechter fluit een onsportieve
fout op B5. Is dit correct?
Ja. Op het moment dat de bal dood is en de tijd stilstaat, moet contact of worden
genegeerd of worden gefloten als een onsportieve fout.

36-3 Met 1:03 te spelen in de laatste periode heeft de bal de handen van A3, die
een inworp neemt, verlaten als B3 contact veroorzaakt met A4. De scheidsrechter
fluit een fout op B3. Zal de fout noodzakelijkerwijs worden beoordeeld als
onsportief?
Nee. Wanneer tijdens een inworp in de laatste twee (2) minuten van de laatste
periode geprobeerd wordt de bal te spelen en er ontstaat daarbij een persoonlijke
fout, dan wordt dit niet noodzakelijkerwijs als onsportieve fout beoordeeld. Dit
wordt omschreven in de FIBA Interpretaties, artikel 36, stelling 2.

36-4 Terwijl A1 dribbelt, begaat A3 een onsportieve fout op B3. Aan B3 worden
twee vrije worpen toegekend, gevolgd door een inworp voor team B aan de
middenlijn tegenover de jurytafel. Is dit juist?
Ja.

36-5 Tijdens een fast break dribbelt A1 de bal zonder dat er een verdediger tussen
hem en de basket is, als B2 van achteren contact maakt met A1. Dienen de
scheidsrechters dit te beoordelen als een onsportieve fout van B2?
Ja. Er is sprake van een vrije doorgang naar de basket, er is geen sprake van een
doelpoging, de persoonlijke fout is van achteren of van opzij, waardoor dit een
onsportieve fout is.

36-6 A2 heeft een tweede onsportieve fout gekregen tijdens de wedstrijd. Kan A2
worden toegestaan om op de bank te blijven voor de rest van de wedstrijd?
Nee. Een speler of coach die gediskwalificeerd is mag in geen geval op de bank
blijven zitten of op de tribune plaats nemen. Hij dient de speelzaal te verlaten en
naar de kleedkamer gaan of het pand te verlaten.

Aantekeningen

Casusboek FIBA Basketballregels 2012

36-7 Bij de middenlijn tikt B1 de bal uit de buurt van dribbelaar A1. Onmiddellijk
maakt A1 met zijn elleboog contact met B1, terwijl de bal weg stuitert, om
voorkomen dat deze achter de losse bal aan gaat. Moet deze fout worden
beoordeeld onsportief?
Ja. A1 probeert niet legaal de bal te spelen.

36-8 Speler B1 zit aanvallende speler A1 achterna tijdens een fast break zonder dat
er een tegenstander tussen A1 en de basket is. A1 vertraagt opzettelijk om contact
van achteren te krijgen en B1 vertraagt niet en maakt contact met A1 van achteren.
Moet de fout van B1 worden beoordeeld onsportief?
Nee, de onsportieve fout bij een doorgebroken speler moet worden gefloten
wanneer de fout wordt begaan in een poging om een snelle break te stoppen. Het
contact van B1, die nog steeds verantwoordelijk is voor het contact, dient niet te
worden beoordeeld als een poging om een fast break te stoppen.

Artikel 37 Diskwalificerende fout
37-1 A1 maakt een tweede onsportieve fout tijdens de wedstrijd. Moet A1 worden
gediskwalificeerd?
Ja. Twee onsportieve fouten leiden automatisch tot diskwalificatie.

37-2 Zal een gediskwalificeerde speler worden verplicht om naar de kleedkamer van
het team te gaan of het gebouw te verlaten?
Ja. Een speler mag in geen geval in de zaal aanwezig blijven of op de tribune plaats
nemen.

37-3 A1 begaat een vijfde persoonlijke fout en moet de wedstrijd verlaten. Moet de
vijfde fout beschouwd worden als een diskwalificerende fout?
Nee. A1 wordt niet gediskwalificeerd, maar heeft alleen het recht verloren om te
spelen voor de rest van de wedstrijd.

Artikel 38 Technische fout
38-1 A1 is bestraft met een technische fout. B7 wisselt voor B1. B7 is aangewezen
om de vrije worpen te nemen, maar de scheidsrechter geeft aan dat een van de vijf
spelers van team B die op het veld waren ten tijde van de fout de vrije worpen moet
schieten. Heeft de scheidsrechter gelijk?
Nee. Elke speler van team B kan worden aangewezen om de vrije worpen te nemen.

38-2 Tijdens de pauze tussen de eerste en tweede periode spreekt B6 een
scheidsrechter oneerbiedig aan. Moet een technische fout worden gegeven aan de
coach van team B?
Nee. Alle (technische) fouten, die gemaakt worden tijdens een onderbreking, zijn
spelersfouten. Deze fouten tellen wel mee in het totaal van de speler en in de
teamfouten voor de volgende periode.

38-3 B5 begaat een diskwalificerende fout die niet het gevolg is van contact met een
tegenstander. Mag elke speler van team A de toegekende vrije worpen nemen?
Ja. Er is immers geen speler van team A die, als gevolg van contact met B5, de vrije
worpen zou moeten nemen.

36

Aantekeningen

37 Casusboek FIBA Basketballregels 2012

38-4 A4 begaat zijn vijfde fout, maar krijgt geen melding dat hij niet meer mag
deelnemen. A4 blijft in de wedstrijd en later wordt er een fout op hem begaan
tijdens een doelpoging. Dan wordt ontdekt dat A4 niet meer had mogen
deelnemen. Zal A4 de vrije worpen mogen nemen, waarop hij recht heeft voor het
verlaten van het spel?
Nee. A4 verlaat het spel onmiddellijk. Er wordt geen straf toegekend, omdat het een
vergissing van de jurytafel betreft. De vrije worpen die toegekend zijn aan A4 zullen
worden genomen door de vervanger van A4.

38-5 Speler A1 wordt bestraft met een technische fout. Zal deze fout worden
meegeteld met de teamfouten van team A?
Ja. Dit is gewoon een spelersfout.

38-6 B2 klapt luid in zijn handen vlak bij A1 die bezig is met een doelpoging. De
poging is mislukt. Moet B2 bestraft worden met een technische fout?
Ja.

38-7 Nadat het signaal is afgegaan voor het einde van de speeltijd in de vierde
periode, is de stand gelijk en de beurtelings-balbezit-pijl in het voordeel van team A.
A1 wordt vervolgens bestraft met een technische fout. Na de vrije worpen, wordt de
verlenging gestart met een inworp door team A?
Nee. Na de twee vrije worpen toegekend aan team B, wordt een inworp genomen
door team B op de middenlijn om de verlenging te beginnen. De beurtelingsbalbezit-pijl blijft wel staan in het voordeel van team A.

38-8 A1 pakt een rebound. Hij zwaait vervolgens overmatig met de ellebogen en (a)
maakt contact met een verdediger, (b) maakt geen contact met een verdediger. Wat
is de straf?
In geval (a), fout van A1 (balbezit, onsportieve of diskwalificerende fout, afhankelijk
van de ernst van het contact). In geval (b), technische fout door A1.

38-9 Tijdens de eerste helft is team A officieel gewaarschuwd voor onnodige
vertraging van de wedstrijd door een trage verbreking van hun “huddle” aan het
einde van time-outs. In de tweede helft vertraagt team A weer het einde van de
time-out met dezelfde actie. Moet een extra time-out worden toegekend aan een
team A?
Ja. Als er geen time-out beschikbaar is, kan een technische fout worden toegekend
aan coach A. Deze wordt vervolgens genoteerd als B(ank)-fout.

38-10 Het verzoek van A10 om A1 te vervangen wordt toegestaan en A10 betreedt
het veld, na te zijn gewenkt door de scheidsrechter. A1, die het speelveld nog niet
heeft verlaten, spreekt een scheidsrechter onbeleefd aan. Een technische fout wordt
gefloten. Zal de fout meetellen bij de teamfouten van team A in die periode?
Nee. Zodra A10 het speelveld betreedt, nadat hij werd gewenkt, wordt A1 een
vervanger. De technische fout wordt toegekend aan de coach en telt niet mee in het
totaal van de speler en de teamfouten.

Aantekeningen

Casusboek FIBA Basketballregels 2012

38-11 Tijdens de warming-up voorafgaand aan de wedstrijd wordt A3 belast met
een technische fout. Wordt, na de vrije worpen, de bal aan team B toegekend voor
een inworp aan de middenlijn?
Nee, de wedstrijd begint altijd met een sprongbal. De inworp, die onderdeel is van
de straf van een technische fout, vervalt als de technische fout is gegeven voor
aanvang van de wedstrijd.

38-12 Is een duwfout vlak voor de sprongbal een technische of een onsportieve
fout?
Het is een technische fout. Alle fouten begaan tijdens een onderbreking van het spel
(waaronder die voorafgaand aan de start van de wedstrijd) zijn technische fouten.

38-13 Aan speler A1 wordt zijn tweede technische fout tijdens de wedstrijd
toegekend. Moet volgens de regels A1 worden gediskwalificeerd?
Nee, volgens de regels moet alleen een coach gediskwalificeerd worden na het
krijgen van zijn tweede technische fout.

Artikel 39 Vechten
39-1 Speler A3 neemt deel aan een gevecht. De arbiters geven A3 een
diskwalificerende fout. Zal een technische fout worden toegekend aan de coach?
Nee, de “regel m.b.t. vechten” geldt voor teambegeleiders. Als spelers vechten,
begaan zij potentiële diskwalificerende fouten waarvoor zij straffen krijgen.

39-2 Kan de assistent-coach, tijdens een gevecht het spelersbankgebied verlaten om
te helpen de orde te herstellen?
Ja.

39-3 Tijdens een gevecht verlaten vervangers B10 en B11 het spelersbankgebied om
te helpen de orde te herstellen. Is dit legaal?
Nee. B10 en B11 worden gediskwalificeerd en een technische fout wordt toegekend
aan coach B.

Artikel 40 Vijf spelersfouten
40-1 Tijdens de onderbreking tussen de eerste en tweede periode wordt A10, die
nog niet heeft gespeeld, belast met een technische fout. Zal de technische fout
meetellen als een van de teamfouten in de volgende periode, alsmede een van de
vijf fouten die leiden tot A10’s diskwalificatie van de wedstrijd?
Ja. Alle fouten begaan door een speler in een onderbreking van een wedstrijd tellen
als spelersfouten. In een onderbreking tussen twee periodes wordt beschouwd als
zijnde gemaakt in de eerste periode die volgt op de onderbreking.

40-2 A5 begaat een vijfde fout en wordt verzocht om het spel te verlaten. Kan
coach A zijn spelers naar zijn spelersbankgebied roepen om hen instructies te
geven?
De regel geeft aan dat de gediskwalificeerde speler vervangen moet worden binnen
dertig (30) seconden. Normaal gesproken sturen coaches snel een vervanger het veld
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in, maar het gebeurt dat ze enige tijd nemen voordat ze dit te doen. Er is niets in de
regels opgenomen om te voorkomen dat spelers zich verzamelen in de buurt van het
spelersbankgebied om instructies te ontvangen van de coach. Ze moeten wel op het
speelveld blijven. Zodra een vervanger zich meldt om A5 te vervangen, moet de
wedstrijd worden hervat. Na een paar seconden moet een scheidsrechter aan de
coach aangeven dat een vervanger zich moet melden bij de jurytafel. Sommige
coaches zullen antwoorden dat ze dertig (30) seconden hebben. Een passend
antwoord zou kunnen zijn: "Correct, coach. De dertig (30) seconden zijn bijna voorbij
en we moeten de wedstrijd hervatten. Dank u..."

Artikel 41 Teamfouten: Straf
41-1 Terwijl A3 de bal heeft voor een inworp, begaat A4 een persoonlijke fout op
B4. Dit is de vijfde teamfout van team A in die periode. De scheidsrechter kent aan
B4 twee vrije worpen toe. Is dit juist?
Nee. Dit is een fout begaan door een speler van de ploeg in balbezit, waardoor er
geen vrije worpen volgen.

41-2 In de zin van de teamfoutenregel, wordt de verlenging beschouwd als een
voortzetting van de vierde periode?
Ja. Mochten de teamfoutenbordjes op de jurytafel staan aan het einde van de vierde
periode, dan blijven deze staan in de verlenging.

41-3 De inworppass van A4 naar A5 wordt aangeraakt door B4. Bij een poging om
de losse bal te bemachtigen, maakt A5 een fout op B5. Dit is de vijfde teamfout van
team A in deze periode. Zullen aan B5 twee (2) vrije worpen worden toegekend?
Nee. Het balbezit van team A is nog niet afgelopen, en de fout wordt dus begaan
door een ploeg in balbezit. Daardoor volgen er geen vrije worpen.

41-4 Tijdens de onderbreking tussen de eerste en tweede periode spreekt B10 een
scheidsrechter oneerbiedig aan. Zal een technische fout worden gegeven aan de
coach van team B?
Nee, de technische fout wordt toegewezen aan B10 en zal meetellen voor B10 en de
teamfouten van ploeg B voor het totaal van de tweede periode.

41-5 Aan het begin van de verlenging begaat B1 een fout op dribbelaar A1. Team B
had opgeteld 6 ploegfouten in de vierde periode. Zullen aan A1 twee vrije worpen
worden toegekend?
Ja. De teamfoutenregel in de verlenging is een voorzetting van de teamfoutenregel
in de vierde periode: de fouten uit de vierde periode tellen dus mee voor het bepalen
van de teamfouten.

41-6 B1 heeft een legale verdedigende positie ingenomen ten opzichte van A1. A1
springt in de lucht, laat de bal los tijdens een doelpoging en botst tegen B1 alvorens
terug te keren op de grond. De scheidsrechter fluit een fout op A1. Dit is vijfde
teamfout van team A van dat kwart. Krijgt B1 twee (2) vrije worpen als gevolg van de
fout van A1?
Ja. Balbezit door een ploeg eindigt op het moment dat de bal werd losgelaten tijdens
de doelpoging van A1. Dit is dus een normale fout begaan door A1. Aangezien het de
vijfde teamfout is in die periode, worden twee vrije worpen toegekend aan B1.
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Artikel 42 Speciale situaties
42-1 A2 begaat een onsportieve fout tegen B2. Dan worden spelers A4 en B4 belast
met een technische fout. Zullen de straffen voor de technische fouten door A4 en B4
elkaar opheffen?
Nee, alle drie straffen zijn even de zwaar (twee (2) vrije worpen plus balbezit).
Straffen van gelijke zwaarte worden geannuleerd in de volgorde, waarin de fouten
hebben plaatsgevonden. In dit geval wordt de straf voor de onsportieve fout door A2
geannuleerd door de eerste gelijkwaardige straf voor een fout van team B
(technische fout door B4). De straf die overblijft, is die voor de technische fout van
A4. Straf: twee vrije worpen gevolgd door een inworp aan de middenlijn tegenover
de jurytafel voor team B.

42-2 B4 begaat een onsportieve fout op driepuntenschutter A4 en de doelpoging is
succesvol. Dan begaat A4 een technische fout. Zal de scheidsrechter de basket
tellen, de straffen tegen elkaar laten wegvallen en team B de bal toekennen voor
een inworp van achter de eindlijn?
Nee, de straffen zijn niet van dezelfde zwaarte. A4 heeft recht op 1 vrije worp,
gevolgd door balbezit. Team B heeft recht op twee (2) vrije worpen plus balbezit. De
wedstrijd wordt vervolgd met één vrije worp voor A4 zonder opstelling van de
spelers aan het beperkte gebied. Vervolgens neemt een speler van team B twee (2)
vrije worpen, gevolgd door een inworp van team B ter hoogte van de middenlijn
tegenover de jurytafel.

42-3 B4 begaat een onsportieve fout op dribbelaar A5. Voordat de bal levend wordt
voor de eerste vrije worp van A5, krijgt A4 een technische fout. De scheidsrechters
bepalen dat de twee straffen tegen elkaar weg vallen. De beurtelings-balbezit-pijl
staat in het voordeel van team B. De scheidsrechters beslissen dat het spel moet
worden hervat met een inworp door team A. Hebben zij gelijk?
Ja. Op het moment dat de eerste fout werd begaan, had team A controle over de bal.
Na de annulering krijgt, als er geen straf over blijft, het team dat de controle over de
bal had een inworp op de plaats het dichtst bij de plaats van de eerste fout.

42-4 A3 krijgt twee (2) vrije worpen toegekend plus balbezit als gevolg van een
onsportieve fout van B5. De scheidsrechter geeft A3 de bal voor de eerste vrije worp
en voordat A3 de bal kan loslaten, fluit de scheidsrechter voor een technische fout
van A4. De scheidsrechter bepaalt dat de twee sancties elkaar opheffen. Beslist de
scheidsrechter correct?
Nee. Wanneer de uitvoering van een straf is begonnen, kan die straf niet worden
gebruikt om andere straffen tegen elkaar te laten wegvallen.

42-5 A4 springt en onderneemt een tweepunten-doelpoging. Terwijl de bal in de
lucht is, klinkt het signaal van de vierentwintig (24) seconden klok. Na het signaal,
maar met A4 nog in de lucht, begaat B4 een onsportieve fout op A4. Vervolgens mist
de bal de ring. Moet de scheidsrechter twee (2) vrije worpen toekennen aan A4 en
een inworp voor team A aan de middellijn tegenover de jurytafel?
Ja. Als de fout een "normale" fout was geweest, dan zou deze zijn genegeerd en een
vierentwintig (24)-seconden overtreding van team A zou zijn gefloten. Een
onsportieve fout kan niet worden genegeerd, en dus volgt de overeenkomstige straf.
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42-6 B5 begaat een onsportieve fout op A5. Coach A en coach B worden dan belast
met een technische fout. Zullen de straffen voor de technische fouten elkaar
opheffen?
Nee. Straffen van gelijke zwaarte worden geannuleerd in de volgorde, waarin zij
hebben plaatsgevonden. In dit geval wordt de straf voor de onsportieve fout door B5
geannuleerd door de eerste gelijkwaardige straf voor een fout van team B
(technische fout coach A). De straf die overblijft, is die voor de technische fout van
coach B.

42-7 A4 krijgt twee (2) vrije worpen. A4 is succesvol met de eerste vrije worp.
Voordat de bal wordt overhandigd aan A4 voor de tweede vrije worp, ontvangt
coach A een technische fout. De scheidsrechters voeren de laatste vrije worp van A4
uit zonder opstelling van spelers op de reboundplaatsen. Dan worden twee (2) vrije
worpen toegekend aan team B, gevolgd door inworp van een team B ter hoogte van
de middenlijn tegenover de jurytafel. Is dit juist?
Ja. Eerst wordt de uitvoering van de eerste straf afgemaakt, en vervolgens wordt de
tweede straf uitgevoerd.

42-8 A4 begaat een 3-seconden overtreding. Terwijl de bal dood is begaat B4 een
onsportieve fout. Een technische fout wordt vervolgens gegeven aan coach A. De
scheidsrechters geven de fouten door aan de jury, laten dan de straffen tegen elkaar
weg vallen en besluiten om het spel te hervatten met een inworp door team B. Is dit
juist?
Ja. Team B recht had op de bal voor een inworp volgende op de overtreding van A4.
Na het wegvallen van de straffen, krijgt het team dat recht had op de bal, een
inworp toegekend op de plaats het dichtst bij de eerste overtreding.

Artikel 43 Vrije worpen
43-1 Een laatste vrije worp door A2 raakt de ring niet of gaat niet in de basket. Zal
het spel hervat worden met een inworp van team B ter hoogte van het verlengde
van de vrije worplijn?
Ja. Dit is een overtreding door de vrije worpschutter vanwege een mislukte vrije
worp. De bal wordt toegekend aan de tegenstanders voor een inworp op het
verlengde van de vrije worplijn.

43-2 B3 begaat een onsportieve fout tegen A3 die geblesseerd raakt en wordt
vervangen door A6. Kan een willekeurige speler van team A, die op het speelveld
was op het moment van de blessure van A3, de vrije worpen nemen?
Nee. A6, die geblesseerde A3 vervangt, moet de vrije worpen nemen.

43-3 Bij een laatste vrije worp, als de vrije worpschutter een overtreding maakt en
niet in de war is gebracht, zal de overtreding door de vrije worpschutter voorrang
hebben op overtredingen door de tegenstanders?
Ja. Overtredingen van de schutter tellen altijd zwaarder dan overtredingen van de
personen die gaan rebounden (ook van buiten de driepuntencirkel).

43-4 Er is geen speler van team B die de eerste reboundplaats bezet tijdens de
laatste vrije worp van A1. A1 mist de vrije worp. Zal een vervangende vrije worp
worden toegekend aan A1?

Aantekeningen

Casusboek FIBA Basketballregels 2012

Nee. Er is geen verplichting voor beide ploegen om de reboundplaatsen, waarop zij
recht hebben, bij de vrije worp te bezetten.

43-5 Tijdens een vrije worp door A1 stapt A2 vanuit zijn reboundplaats het beperkte
gebied in, voordat de bal wordt losgelaten door A1. De vrije worp van A1 is
succesvol. Zal de vrije worp worden afgekeurd?
Nee. Als een vrije worp succesvol is en de vrije worpschutter maakt geen
overtreding, zal de vrije worp tellen en zullen alle andere overtredingen genegeerd
worden.

43-6 A1 houdt de bal vast voor een laatste vrije worp. Teamgenoot A2 komt het
beperkte gebied in, vóórdat A1 de bal heeft losgelaten. De vrije worp is mislukt.
Zal team B een inworp krijgen aan het verlengde van de vrije worplijn?
Ja. Op het moment dat de vrije worp mist, wordt naar de overtredingen van de
personen die gaan rebounden gekeken. Daaruit volgt de overtreding van A1, en
balbezit voor team B.

43-7 A4 heeft de bal vast voor een laatste vrije worp. B4, die de eerste
reboundplaats bezet, maakt als schijnbeweging het binnenstappen van het beperkte
gebied voordat de bal wordt losgelaten. Dit zorgt ervoor dat A5 het beperkte gebied
instapt, voordat A4 de vrije worp neemt en de bal loslaat. A4 maakt de vrije worp af,
maar die mislukt. Is de scheidsrechter juist als hij A4 een vervangende vrije worp
toekent?
Nee. Een schijnbeweging maken om het beperkte gebied in te stappen door een
speler die een reboundplaats bezet is geen overtreding. De overtreding is gemaakt
door A5 voor het te vroeg instappen. Een inworp wordt toegekend aan team B bij het
verlengde van de vrije worplijn.

Artikel 44 Herstelbare verkeerde beslissingen
44-1 Team A krijgt een inworp in plaats van de twee (2) vrije worpen waarop A1
recht heeft. Team A brengt de bal in het spel en scoort een basket. Voordat de bal
weer levend wordt, stelt de scorer de scheidsrechters op de hoogte van de fout. Zal
de fout worden gecorrigeerd?
Nee, als dezelfde ploeg scoort na ten onrechte toegekend balbezit voor een inworp in
plaats van de toe te kennen vrije worpen, wordt er geen rekening gehouden met de
fout.

44-2 A4 krijgt twee (2) vrije worpen. Het is echter A5, die naar de lijn gaat om de
vrije worpen te nemen. De eerste vrije worp is succesvol. De fout wordt dan
ontdekt. De scheidsrechter annuleert de vrije worp, kent geen vrije worpen toe aan
A4, en geeft de bal aan team B voor een inworp bij het verlengde van de vrije
worplijn. Handelt de scheidsrechter goed?
Ja. Dit is de procedure die beschreven is in de regels voor het toestaan dat de
verkeerde speler vrije worp(en) neemt.
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44-3 De scheidsrechters kennen ten onrechte A4 niet twee (2) vrije worpen toe.
Team A neemt de inworp. B1 onderschept een pass van A1 naar A2, dribbelt over de
lengte van het speelveld en scoort een velddoelpunt. De fout wordt op dit moment
ontdekt. Zal de fout worden gecorrigeerd?
Ja. Aan A4 worden twee vrije worpen toegekend zonder opstelling van spelers langs
het beperkte gebied. Na de vrije worpen wordt het spel hervat door een inworp van
team A vanaf de eindlijn op hun verdedigingshelft als gevolg van de gescoorde
basket door B1 vlak voordat de vergissing werd ontdekt en gecorrigeerd.

44-4 Tijdens het tijdsinterval tussen de tweede en derde periode wordt ontdekt dat
een succesvolle driepunten-doelpoging door team A in de eerste periode ten
onrechte werd genoteerd als een tweepuntenscore. Is de scheidsrechter juist als hij
de scorer instrueert om de fout op dat moment te corrigeren?
Ja. Dit is geen herstelbare verkeerde beslissing in de zin van artikel 44, waarvoor een
termijn staat om de fout te corrigeren. Dit is een administratieve fout die op elk
moment kan worden gecorrigeerd, voordat de scheidsrechter het wedstrijdformulier
heeft ondertekend.

Artikel 45 Scheidsrechters, tafelfunctionarissen en commissaris
45-1 Als er een commissaris aanwezig is bij de jurytafel, zal hij dan, volgens de
regels, de bevoegdheid hebben om een beslissing van de scheidsrechter te
herroepen?
Nee, de hoofdscheidsrechter heeft het definitieve oordeel over iets dat optreedt
tijdens het spel.

Artikel 46 Hoofdscheidsrechter: Taken en bevoegdheden
46-1 Is, volgens de regels, de scheidsrechter bevoegd om goedgekeurde technische
apparatuur te gebruiken om te bepalen of het laatste schot aan het einde van een
periode werd losgelaten binnen de speeltijd?
Ja.

46-2 Moet een gebruikte bal worden geselecteerd als de wedstrijdbal?
Ja. Een nieuwe bal kan niet worden gebruikt als wedstrijdbal.

Artikel 47 Scheidsrechters: Taken en bevoegdheden
47-1 Wat zijn, volgens de regels, de basisprincipes die door de scheidsrechters
moeten worden overwogen bij het maken van hun beslissingen ten aanzien van
persoonlijk contact en overtredingen?
Er zijn vier fundamentele principes te overwegen:





de geest en de bedoeling van de regels toepassen om de integriteit van het
spel te waarborgen door middel van consistentie bij de toepassing van het
principe van voordeel / nadeel;
om het vlot verloop van het spel niet onnodig te onderbreken;
de toepassing van consistent gezond verstand;
consistentie in de controle over het spel en het spelverloop.
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47-2 A1 spreekt de scheidsrechter onbeleefd aan, nadat het signaal aan het einde
van de vierde periode heeft geklonken met een score 76 -70 in het voordeel van
team B. Moet een technische fout aan A1 worden gegeven?
Nee. De wedstrijd is voorbij: er kunnen geen technische fouten meer worden
gegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de scheidsrechter om het onsportieve
gedrag van speler A1 te melden via het vereiste formulier.

Artikel 48 Scorer en assistent-scorer: Taken
48-1 Is de scorer als jurylid verantwoordelijk voor de beurtelings-balbezit-pijl?
Ja.

48-2 Is er een tijdslimiet om een notatiefout van de scorer te corrigeren?
Elke notatiefout door de scorer moet worden gecorrigeerd, voordat de
scheidsrechter het wedstrijdformulier aan het einde van de wedstrijd ondertekent.

Artikel 49 Timer: Taken
49-1 Team A scoort een velddoelpunt met nog 2:02 te spelen in de vierde periode.
Met de bal rollend over de grond, moet de timer de wedstrijdklok stoppen als deze
nog 2:00 resterend te spelen weergeeft?
Nee. De wedstrijdklok wordt alleen stopgezet als er een score wordt gemaakt in de
laatste twee minuten van de vierde periode of verlenging.

49-2 B1 begaat een drie-seconden overtreding. De inworp van A1 vanachter de
eindlijn raakt eerst een scheidsrechter die op het speelveld staat en stuitert dan op
het speelveld. Zal de wedstrijdklok op dit moment gestart worden?
Nee. De bal moet een speler raken of aangeraakt worden door een speler op het
speelveld.

Artikel 50 Vierentwintig seconden operator: Taken
50-1 De bal verlaat de handen van A5 tijdens een doelpoging voor een
velddoelpunt. De bal mist de ring, waarna een balvast-situatie optreedt tussen A2
en B2, voordat een team controle heeft over de bal. De pijl voor het beurtelings
balbezit is in het voordeel van team A. Zal de schotklok worden teruggezet?
Nee. De schotklok wordt niet teruggezet wanneer hetzelfde team, dat eerder de
controle over de bal had, een inworp wordt toegekend als gevolg van een
sprongbalsituatie.
50-2 Terwijl team A controle heeft over de bal op hun verdedigingshelft, raakt B4
geblesseerd en het spel wordt onderbroken. Als de wedstrijd wordt hervat, moet de
schotklok worden teruggezet naar vierentwintig (24) seconden?
Ja. Met het stilleggen van het spel ten behoeve van team B, mag team A niet
benadeeld worden.
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50-3 Terwijl team A controle heeft over de bal op hun aanvalshelft, raakt B4
geblesseerd en het spel wordt onderbroken. Als de wedstrijd wordt hervat, moet de
schotklok worden teruggezet tot vierentwintig (24) seconden?
Nee. Als er 14 seconden of meer op de schotklok staan, wordt deze niet teruggezet.
Als de weergegeven tijd 13 seconden of minder is, wordt de schotklok teruggezet
naar 14 seconden.

50-4 Spelers A4 en B4 maken een dubbelfout terwijl team B controle over de bal
heeft. Zal de schotklok teruggezet worden?
Nee. De schotklok wordt niet teruggezet wanneer hetzelfde team dat eerder de
controle over de bal had, een inworp wordt toegekend als gevolg van een
dubbelfout.

50-5 Team A neemt een inworp vanaf de eindlijn op hun verdedigingshelft. Met de
bal nog op de verdedigingshelft van team A, merken de scheidsrechters dat de
vierentwintig (24) seconden klok nog niet is gestart. De scheidsrechter fluit en
hervat de wedstrijd met een inworp op het dichtstbijzijnde punt aan de zijlijn met
een nieuwe vierentwintig (24) seconden periode voor team A. Is dit correct?
Ja. Een onderbreking van het spel door de scheidsrechter om een technische reden, ,
hoort niet bij de vijf situaties waarin o.a. de acht-seconden periode blijft staan op de
oorspronkelijke tijd. Er wordt dus een nieuwe vierentwintig (24) seconden periode
gegeven.

50-6 Team A heeft controle over de bal op de aanvalshelft met nog drie seconden
op de vierentwintig seconden klok. Een technische fout wordt gefloten tegen coach
B, gevolgd door een technische fout tegen A3. De wedstrijd wordt hervat met een
inworp voor team A. Zal de schotklok op drie seconden blijven staan? Ja. De
schotklok wordt niet teruggezet wanneer hetzelfde team dat eerder controle over de
bal had, een inworp wordt toegekend als gevolg van het wegvallen van gelijke
straffen tegen beide ploegen.

50-7 Dicht bij de basket van team B geeft A2 een pass naar A4, maar de bal wordt
weggetikt door B1. De bal raakt dan de ring van de basket van team B. Zal de
schotklok teruggezet worden?
Ja. De schotklok wordt teruggezet, wanneer de bal de ring raakt van de basket,
behalve als de bal klem komt te zitten tussen de ring en het bord of de ring raakt
rechtstreeks uit een inworp.

50-8 Met nog drie resterende seconden op de schotklok, geeft A2 een pass naar A3
op de aanvalshelft van team A. Gedurende de pass wordt door B1 een fout op A2
gemaakt en de bal wordt aangeraakt door B2, zodat die (a) de ring raakt, (b) in de
basket gaat. Hoe moet de wedstrijd hervat worden?
In (a), als het een teamfouten situatie is, worden twee vrije worpen toegekend aan
A2. Indien het geen teamfouten situatie is, wordt een inworp toegekend aan team A
waarbij de schotklok teruggezet wordt op 14 seconden.
In (b is de basket niet geldig, want de bal werd dood zodra er gefloten werd - deze
was niet in de lucht voor een doelpoging. Hervatting van de wedstrijd gebeurt op
dezelfde wijze als in (a).
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50-9 In de laatste twee minuten van de vierde periode dribbelt A1 op de
verdedigingshelft als B2 de bal buiten het veld tikt. Team A vraagt een time-out. De
scheidsrechter instrueert de vierentwintig (24) seconden operator om de schotklok
terug te zetten. Is dit correct?
Nee. De schotklok wordt gestopt, maar niet teruggezet, wanneer hetzelfde team dat
eerder de controle over de bal had een inworp wordt toegekend op de
verdedigingshelft als gevolg van een bal die buiten de lijnen is gegaan.

50-10 Met 18 seconden op de vierentwintig (24)-seconden klok, schopt B1
opzettelijk, op de verdedigingshelft van team A, een pass voor A2 weg. De
scheidsrechter instrueert de operator om de schotklok te laten staan op 18
seconden. Is dit correct?
Nee. Team A, dat controle over de bal had kreeg recht op een inworp op hun
verdedigingshelft als gevolg van een overtreding door de tegenstanders. De
schotklok dient terug gezet te worden op vierentwintig (24) seconden.

50-11 A1 heeft net een pass ontvangen en houdt de bal vast, als de vierentwintig
(24)-seconden signaal foutief klinkt. Is de bal nog levend?
Ja. De bal wordt alleen dood, als het signaal juist klinkt, en een team in balbezit is.
Indien het signaal foutief klinkt, wordt de bal pas dood als de scheidsrechter fluit.

50-12 Met nog 15 seconden op de vierentwintig (24)-seconden klok, maakt A5 een
doelpoging voor een velddoelpunt. De bal blijft klemmen tussen het bord en de
ring. De beurtelings-balbezit-pijl staat in het voordeel van team B. De scheidsrechter
instrueert de vierentwintig (24)-seconden operator om de klok terug te zetten. Is dit
correct?
Ja. Dit is een sprongbalsituatie. Voor team B wordt dit een nieuwe controle over de
bal.

50-13 Met minder dan twee minuten in de vierde periode dribbelt A4 gedurende
zes (6) seconden op de verdedigingshelft van team A als B4 de bal buiten de lijnen
tikt. Aan team A wordt dan een time-out verleend. De scheidsrechter instrueert de
vierentwintig (24) secondenoperator om de schotklok terug te zetten naar een
nieuwe vierentwintig (24) seconden periode. Heeft de scheidsrechter gelijk?
Nee. De schotklok wordt niet teruggezet als hetzelfde team dat eerder controle over
de bal had, een inworp wordt toegekend als gevolg van een bal die buiten de lijnen
gaat.

50-14 De doelpoging van A4 voor een velddoelpunt mist de ring. De bal wordt
gelijktijdig vastgehouden door B3 en A1. De beurtelings-balbezit-pijl is in het
voordeel van team A. Zal de vierentwintig (24)-seconden klok worden teruggezet?
Nee. De schotklok wordt niet teruggezet als hetzelfde team dat eerder controle over
de bal had een inworp wordt toegekend als gevolg van een sprongbal.

50-15 Tijdens een inworp door team A, met nog drie (3) seconden op de schotklok,
wordt de bal in het veld gepasst en vervolgens aangetikt door B4. De wedstrijdklok
start en zodra de bal vrij op de vloer stuitert, telt de vierentwintig (24)-seconden
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klok terug naar 0 seconde en het geluidssignaal klinkt. Heeft team A een
vierentwintig (24)-seconden overtreding begaan?
Ja. Bij een inworp, zal de schotklok starten zodra de bal een willekeurige speler raakt
of aangeraakt wordt door een speler.

50-16 Terwijl team A controle heeft over de bal op hun aanvalshelft, schopt B1
opzettelijk de bal. De vierentwintig (24)-seconden klok geeft 13 seconden aan. Zal
de scheidsrechter de operator vragen om de klok terug te zetten naar veertien (14)
seconden?
Ja. Door de overtreding van het spelen van de bal met de voet op de aanvalshelft
wordt de schotklok teruggezet naar veertien (14) seconden.

50-17 Terwijl A1 op zijn verdedigingshelft dribbelt, wordt coach B bestraft met een
technische fout. Zal, als het spel na de vrije worpen hervat wordt met een inworp
door team A, de vierentwintig (24)-seconden klok worden teruggezet naar
vierentwintig (24)?
Ja. In de uitvoering van de straf worden vrije worpen genomen, waarna de
vierentwintig (24)-secondenklok per definitie terug moet worden gezet naar
vierentwintig (24).

50-18 Bij een doelpoging van A5 voor een velddoelpunt blijft de bal klem zitten
tussen het bord en de ring. De beurtelings-balbezit-pijl is in het voordeel van team
A. Zal de vierentwintig (24)-seconden klok teruggezet worden?
Nee. De schotklok wordt teruggezet wanneer de bal de ring van de basket raakt. In
de bovenstaande situatie gebeurt dit; deze situatie is echter een uitzondering,
waarin de schotklok niet wordt teruggezet.

50-19 Terwijl team A controle over de bal heeft, raakt A4 geblesseerd en het spel
wordt onderbroken. Moet, bij het hervatten van de wedstrijd, de vierentwintig (24)
seconden klok teruggezet worden naar vierentwintig (24)?
Nee, de schotklok wordt niet teruggezet als hetzelfde team dat eerder controle over
de bal had een inworp wordt toegekend als gevolg van een blessure van een speler
van hetzelfde team.

50-20 Team A scoort een velddoelpunt met nog twaalf (12) seconden resterend op
de schotklok. Team B passt de bal op het veld en de bal is (a) nog op de
verdedigingshelft, (b) verplaatst naar de aanvalshelft, als de scheidsrechters zich
realiseren dat de schotklok niet teruggezet was en nu drie (3) seconden weergeeft.
De scheidsrechter fluit. Hoe zal de wedstrijd worden hervat?
In (a) met een inworp door team B en een nieuwe vierentwintig (24)-seconden
periode.
In (b) kunnen de scheidsrechter vast stellen dat er negen (9) seconden zijn
verstreken. Omdat de bal op de aanvalshelft is, wordt de vierentwintig (24)seconden klok ingesteld op 15 seconden. Dit is wat de schotklok zou moeten
aangeven als deze goed was teruggezet.
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Passie voor basketball!
De Nederlandse Basketball Bond
probeert op allerlei manieren basketball
onder de aandacht te brengen en zoveel
mogelijk mensen van deze mooie sport
te laten genieten, actief en passief.
De NBB staat voor ambitie en kwaliteit,
zowel op het gebied van topsport als
bij basketballontwikkeling. Hier ziet u een
foto-impresssie van alle activiteiten.
Kijk voor meer informatie op
www.basketball.nl.

De NBB is lidorganisatie van
FIBA, IWBF en NOC*NSF

