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TIME-OUT 14/24 SEC NO CHARGE 
SEMI-circle 

Technische 
fout 

SIGNALen 

SPELREGELWIJZIGINGEN 2014 
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No charge semi-circle Rule 
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No Charge Semi-circle Rule 

De ‘no-charge semi-circle’ spelregel zal toegepast worden 

als een verdediger met 1of beide voeten in contact is in 

contact  met het  ‘no-charge semi-circle’ gebied. 

 

 

 

 

            

  De lijnen van de ’no-charge semi-circle’ maken deel  

uit van het ‘no charge semi-circle’ gebied 
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1. De verdediger moet: 

 

 een legale verdedigende houding handhaven. 

 

 Met 1 of beide voeten in contact zijn met  de ‘no charge semi-circle’ 

2. De aanvaller moet: 

 

 Zijn penetratie (drive) starten van buiten de ‘semi circle’. 

 

 Controle van de bal hebben terwijl hij in de lucht is. 

 

 Een doelpoging ondernemen of de bal passen. 

 

No Charge Semi-circle Rule, principes 
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No Charge Semi-circle Rule, principes 
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Nieuwe 14/24-seconden regel 

 

   enkel  voor  NATIONALe  reeksen  

 

   tijdens  het seizoen  2014 - 2015 
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Art. 29/50     14/24-seconden regel 

 

Nadat de bal de ring van de tegenstrevers geraakt heeft, 

zal de shotklok op 14 seconden gereset worden, indien 

dezelfde ploeg die in balbezit was vóór de bal de ring 

raakte, terug balcontrole verwerft. 

OFFICIAL BASKETBALL RULES 2014 

SUMMARY OF CHANGES 
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Wanneer de shot klok starten of resetten ? 

Jumpball: 

 

Start 24” na balcontrole van één van de spelers. 

Na defensieve rebound: (als de bal de ring raakte) 

 

Reset 24” na balcontrole van één van de voormalige verdedigers. 

Na inworp: 

 

Start ‘shotklok’ nadat de bal één van de spelers op het speelveld 

raakt. 

Na offensieve rebound: (als de bal de ring raakte) 

 

Reset 14” na balcontrole van één van de voormalige aanvallers. 
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Art. 29/50     24-second regel -  interpretaties 
 

29/50-33 Voorbeeld: Bij een pas van A1 naar A2 raakt 

B2 de bal, vervolgens raakt de bal de ring en wordt dan 

door A3 gegrepen.  

Interpretatie: De shotklok zal op 14 seconden gereset 

worden van zodra A3 balcontrole verwerft. 
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Art. 29/50     24-seconden regel -  interpretaties 
 

29/50-34 Voorbeeld: A1 onderneemt een velddoelpoging 

met nog 

(a) 4 seconden 

(b) 20 seconden 

resterend op de shotklok. De bal raakt de ring, stuit 

terug en A2 verwerft balbezit. 

 

Interpretatie: In beide gevallen zal de shotklok op          

14 seconden gereset worden ongeacht of A2 balbezit 

verwerft in het aanvalsvak of het verdedigingsvak. 
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 A1 shot   

20 sec 

gespeeld    

4 sec 

resterend 

VOORBEELD 1:  shotKLOk  4’’ 
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Team A verkrijgt 

terug balcontrole 

= 14 sec 
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Team A verkrijgt 

terug balcontrole 

= 14 sec 
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A1 shot  na  

4 sec    

20 sec 

resterend 

VOORBEELD 2:  shotKLOK  20’’ 
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Team A verkrijgt 

terug balcontrole 

= reset 14 sec 
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Team A verkrijgt 

terug balcontrole 

= reset14 sec 
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Art. 29/50     24-seconden regel -  interpretaties 
 

29/50-35 Voorbeeld: A1 onderneemt een velddoelpoging. 

De bal raakt de ring. B1 raakt de bal, maar A2 verwerft 

balbezit. 

 

Interpretatie: De shotklok zal naar 14 seconden gereset 

worden van zodra A2 balbezit (balcontrole) verwerft. 
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Art. 29/50     24-second regel-  interpretaties 

 
29/50-36 Voorbeeld: A1 onderneemt een velddoelpoging. 

De bal raakt de ring. B1 raakt de bal die buiten gaat. 

 

Interpretatie: Inworp voor ploeg A op de plaats het dichtst 

bij de inbreuk. De shotklok zal op 14 seconden gereset 

worden ongeacht of de inworp in de aanvalshelft 

of de verdedigingshelft wordt uitgevoerd. 
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OFFICIAL BASKETBALL RULES 2014 

SUMMARY OF CHANGES 

Art. 29/50     24-seconden regel -  interpretaties 

 

29/50-38 Voorbeeld: A1 onderneemt een 

velddoelpoging. De bal raakt de ring. A2 tikt de bal 

en dan verwerft A3 balbezit. 

 

Interpretatie: De shotklok zal op 14 seconden 

gereset worden van zodra A3 balbezit 

verwerft waar ook op het terrein. 
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OFFICIAL BASKETBALL RULES 2014 

SUMMARY OF CHANGES 

Art. 29/50     24-seconden regel-  interpretaties 

 

29/50-39 Voorbeeld: A1 onderneemt een 

velddoelpoging. De bal raakt de ring en bij de 

rebound maakt B16 een fout op A2. Dit is de 3e  

ploegfout voor ploeg B in die periode. 

 

Interpretatie: Inworp voor ploeg A op de plaats het 

dichtst bij de inbreuk. De shotklok zal op                

14 seconden gereset worden. 
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Art. 29/50     24-seconden regel -  interpretaties 

 

29/50-43 Voorbeeld: A1 geeft een pas naar A2 voor 

een alley-hoop. De bal wordt gemist door 

A2, maar raakt de ring en dan verwerft A3 balbezit. 

 

Interpretatie:  De shotklok zal op 14 seconden gereset 

worden van zodra A3 balbezit verwerft. 

  
Als A3 de bal raakt in zijn verdedigingshelft is  

dat een middenlijn overtreding. 
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Art. 29/50     24-seconden regel -  interpretaties 

 29/50-52 Voorbeeld: Met nog 30 seconden op de 

wedstrijdklok in de 4de periode dribbelt A1 in zijn 

aanvalshelft. B1 tikt de bal naar de verdedigingshelft van 

ploeg A waar de bal door A2 wordt genomen. B2 maakt een 

fout op A2 met nog 8 seconden resterend op de shotklok. 

Ploeg A neemt een time-out. 

 

Interpretatie: Het spel zal hervatten met een inworp aan het 

inworpstreepje in het aanvalsvak van ploeg A met  

14 seconden op de shotklok. 

 © JJ  



Team A   16 

sec gespeeld 

 

 fout team B 

 

  8 sec 

resterend 

Time out  

Team A  

na fout B 

TIME OUT LAATSTE 2 MINUTEN  
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14 sec 

Team A. 
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Time  management 
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NOG   EVEN   SNEL   SAMENGEVAT 
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Een team krijgt 24 sec om 
een basket te scoren nadat: 

Zij nieuw balbezit (controle) verwerven, waar dan 
ook op het speelveld. 

Zij de bal ter beschikking krijgen voor een inworp 
aan de eindlijn na een gelukt tegendoelpunt. 

Zij de bal ter beschikking krijgen voor een inworp 
in hun verdedigingshelft als er een fout of een 

overtreding begaan werd door de tegenstander.  

Zij een inworp uitvoeren aan de middenlijn 

(te paard) als gevolg van bestraffing van 

 een TF, UF of DF. © JJ  



Een team krijgt 14 sec om 
een basket te scoren nadat: 

Zij als (voormalige) aanvallers opnieuw balcontrole 
verwerven, nadat een levende bal de ring raakte van de 

tegenstander.  (offensieve rebound). 

Zij de bal ter beschikking krijgen voor een inworp in hun 
aanvalshelft als er een fout of een overtreding begaan 

werd door de tegenstander met minder dan 14 seconden 
op de shotklok. 
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Een team krijgt enkel de  

resterende tijd om te scoren nadat: 

Zij een inworp dienen uit te voeren, op welke plaats dan 
ook op het speelveld, als gevolg van een uitbal. 

Zij de bal ter beschikking krijgen voor een inworp in hun 
aanvalshelft als er een fout of een overtreding begaan 

werd door de tegenstander met meer dan 14 seconden op 
de shotklok. 
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We verwachten een goede samenwerking 
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Time-outs  
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Time-outs  
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Time-outs tijdens de laatste                               

2 minuten van de wedstrijd  

 

Maximum  2 time-outs worden toegestaan aan een ploeg 

tijdens de laatste 2 minuten van de 2e speelhelft. 

Indien een ploeg zijn eerste time-out niet 

genomen heeft voor de wedstrijdklok 2:00 

aangeeft, dan zal de aantekenaar 2 horizontale 

lijnen trekken in het eerste vakje van  

       die ploeg voor de 2de helft. 

PS: CHECK HET SCOREBORD. 

INFORMEER DE COACH BIJ DIENS LAATSTE TIME OUT.  
© JJ  



Time-outs tijdens de laatste                               

2 minuten van de wedstrijd  

 

Q4:  Wedstrijdklok 02:01  3 TO mogelijk 

Q4:  Wedstrijdklok  02:00    2 TO mogelijk 

 
Q4:  Wedstrijdklok 01:59 …   2 TO mogelijk 
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Technische fout 
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Technische fout  

 

Als er een technische fout (T, C or B) wordt begaan:  

Zal er 1 vrije worp toegekend worden aan de tegenstanders, 

gevolgd door: 

 Een inworp ter hoogte van de middenlijn, aan de overzijde 

van de jurytafel. 

 Een sprongbal in de middencirkel om de eerste periode te 

beginnen. 
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Technische fout – “Game Disqualification” (1) 

Een speler zal gediskwalifceerd worden voor de resterende 

tijd van de wedstrijd als hij bestraft werd met 2 technische 

fouten. 

Dit geldt ook als een speler bestraft werd met                               

2 onsportieve fouten 

En ook als een coach bestraft werd met  

2 (persoonlijke) technische fouten (C - C) of 

3 technische fouten in totaal. (vb. B – C – B) 
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Technische fout – “Game Disqualification” (2) 

Dit is een  ‘’Game Disqualification’’ en zal als volgend 

voorbeeld genoteerd worden op het wedstrijdblad: 
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• De speler moet zich naar de 
kleedkamer begeven en daar 
blijven voor het verdere verloop 
van de wedstrijd. 

• De 2 fouten moeten van 
eenzelfde aard zijn.  

• Een speler die een UF begaat en 
daarna een TF  wordt niet 
gediskwalificeerd. 

Een speler  is 
gediskwalifceerd 

voor de 
resterende tijd 

van de wedstrijd 
als hij bestraft 

wordt met               
2 technische 

fouten 

Technische fout– “Game Disqualification” 
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Technische fout – Game Disqualification  
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TECHNISCHE FOUT 

• 1 vrijworp & 

• Balbezit tegenover jurytafel. 

ONSPORTIEVE FOUT 

• 2 vrijworpen & 

• Balbezit tegenover jurytafel 

DISKWALIFICERENDE FOUT 

• 2 vrijworpen & 

• Balbezit tegenover jurytafel 
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Special  cases:  Reminder 

 1. Chronologisch 

 

 

 2. Gelijkwaardige  straffen  schrappen 

 

 

 3. Rest uitvoeren 
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• A6 = GD. 

• Vervanger A6 = 1 
VW + ZLML 

• Willekeurige B = 
1VW + ZLML. 

• Willekeurige B = 
1VW + ZLML. 

B5 maakt een UF 
op een doelende  
A6 =  

1VW(bonus)+ZLML. 

A6 beledigt B5 en 
krijgt een TF. 

A6 beledigt dan ook 
de scheidsrechter 
en krijgt een 2e TF. 

Special  cases 
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• Het spel hervat met 2 VW van 
A6.  

• Gevolgd door 1 VW  van B + 
ZLML voor team B. 

B5 maakt een UF op 
A6 = 2 VW + ZLML. 

A6 beledigt B5 en 
krijgt een TF. 

• De wedstrijd wordt hernomen 
aan de eindlijn door team B.  

• De beide straffen heffen 
mekaar op. 

B5 maakt een UF op 
een doelende  A6 =  

1VW (bonus)  + 
ZLML. 

 A6 beledigt B5 en 
krijgt een TF. 

Special  cases 



Nieuwe signalen 

GEBRUIK  JE  STEM OM DE SANCTIE TE VERDUIDELIJKEN 
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NIEUWE 

 

SIGNALEN 

 

 

 nummering 

 

 

rapportering 
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Player Numbers / No. 00 and 0 
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«Waarschuwend fluitsignaal» 

Als er een inworp genomen aan de eindlijn in de 

aanvalshelft, dan zal de voorste (de actieve) 

scheidsrechter even fluiten voordat hij de bal ter 

beschikking stelt van de inwerper. 
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ENKELE 

INTERPRETATIES 2014 

UITGELICHT 

 

OFFICIAL BASKETBALL RULES 2014 

SUMMARY OF CHANGES 
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ART. 5   SPELERS - LETSEL 

5- 7 Stelling : Als een 

speler zich blesseert voor 

aanvang  van de wedstrijd 

of tijdens de vrijworpen en 

verzorging  nodig heeft, 

dan zal hij vervangen 

worden. 

De tegenstander heeft 

recht op eenzelfde aantal 

vervangingen.  

© JJ  



ART. 5   SPELERS - LETSEL 
 

 

5-8 Voorbeeld: A1 krijgt, na een persoonlijke fout van B1, 2 vrije 

worpen toegekend. Na de eerste vrije worp ontdekken de 

scheidsrechters dat A1 bloedt en hij wordt vervangen door A6 die 

de tweede vrije worp zal gaan nemen. Team B vraagt een 

vervanging van 2 spelers aan. 

 

Interpretatie: Team B heeft het recht om slechts 1 speler 

vervangen. 
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Art 9-4 VOOBEELD:  Kort voor het einde van de wedstrijd begaat A1 

zijn 5E fout en verlaat hetterrein. Ploeg A zal met 4 spelers verder 

speler omdat er geen vervangers meer beschikbaar zijn. Omdat 

ploeg B met meer dan 15 punten aan de leiding staat, trekt 

coach B een van zijn spelers terug bij wijze van fair-play en wil 

met 4 spelers verder SPELEN 

 

Interpretatie: De vraag van coach B om met 4 spelers verder te 

spelen wordt geweigerd. Zo lang er voldoende spelers beschikbaar 

zijn zullen er zich 5 op het terrein bevinden. 

Art 9-4   5  spelers 
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Art 9-4   5  spelers 
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ART. 12    SPRONGBAL EN WISSELEND BALBEZIT 

© JJ  
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ART. 12    SPRONGBAL EN WISSELEND BALBEZIT 

12-6 voorbeeld: A1 neemt een jumpshot en wordt legaal 

geblokt door B1. Beide spelers komen terug op de grond met 

elk één of beide handen stevig op de bal. 

 

 

12-7 voorbeeld: A1 en B1 in de lucht hebben elk één of beide 

handen duidelijk op de bal. Bij het neerkomen staat A1 met één 

voet buiten de lijnen. 
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ART. 12 SPRONGBAL EN WISSELEND BALBEZIT 

 

Interpretatie: Een balvast wordt gefloten. 

 

12-6  &  12-7 voorbeeld  
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ART. 12 SPRONGBAL EN WISSELEND BALBEZIT 

12-8 voorbeeld: A1 springt met 

de bal op van zijn aanvalshelft 

en wordt legaal geblokt door 

B1. Beide spelers landen op de 

speelvloer met ieder één of 

beide handen stevig op de bal. 

A1 landt daarbij met één voet 

op zijn verdedigingshelft. 

 

Interpretatie: Een balvast 

situatie moet gefloten worden. 
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ART. 12 SPRONGBAL EN WISSELEND BALBEZIT 

12.13 Stelling:: Een balvast heeft plaats 

wanneer één of meerdere spelers van beide 

ploegen één of beide handen duidelijk op de 

bal hebben zodanig dat geen enkele speler 

balbezit kan verwerven zonder ongepaste 

ruwheid. 

 

12.14 Voorbeeld: A1 met de bal in zijn handen is 

in zijn doorlopende beweging naar doel om 

een doelpunt te maken. OP dat ogenblik 

plaatst B1 zijn handen duidelijk op de bal 

en daardoor maakt A1 meer stappen dan 

toegelaten door de loopregel. 

 

Interpretatie: Een balvast wordt gefloten © JJ  



ART. 14 BALCONTROLE  

 

14-1 StELLING. Balcontrole voor een ploeg start wanneer een 

speler van die ploeg een levende bal vasthoudt of ermee 

dribbelt. 

 

14-2 VOORBEELD: Tijdens een inworp, ongeacht of de 

wedstrijdklok gestopt is of niet of tijdens een vrije worp 

vertraagt  een speler, naar oordeel van de scheidsrechter, 

opzettelijk het opnemen van de bal. 

 

InterpretaTIE: De bal wordt levend wanneer de scheidsrechter 

de bal op de grond legt vlakbij de plaats van de inworp of de 

vrijworplijn. 
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ART. 16  DOELPUNT: WANNEER GEMAAKT EN ZIJN WAARDE 

 

16-1 StELLING: De waarde van een doelpunt wordt bepaald door 

de plaats op het speelveld vanwaar het shot vertrok.           

Een doelpunt vanuit het 2-puntsgebied telt voor 2 punten, 

een doelpunt vanuit het 3-puntsgebied telt voor 3 punten.      

De punten worden bijgeteld bij de ploeg die aanvalt naar de 

basket van de tegenstander waar de bal binnen ging. 
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ART. 16 DOELPUNT: WANNEER GEMAAKT EN ZIJN WAARDE 

 

16-2 voorbeeld: A1 shot vanuit het 3-puntsgebied. De bal in 

stijgende lijn, wordt legaal geraakt door 

 

(a) een aanvaller 

(b) een verdediger 

 

die zich in het 2-puntsgebied bevindt. De bal vervolgt zijn baan 

en gaat in de basket. 
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Interpretatie  

In beide gevallen zullen 

3 punten toegekend 

worden aan ploeg A 

omdat het shot vertrok 

vanuit het 3-puntsgebied 
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ART. 16 DOELPUNT: WANNEER GEMAAKT EN ZIJN WAARDE 

 

 

16-3 voorbeeld: A1 shot vanuit het 2-puntsgebied. De bal in 

stijgende lijn, wordt legaal geraakt door B1 die sprong 

vanuit het 3-puntsgebied van ploeg A. De bal vervolgt zijn 

baan en gaat in de basket. 
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Interpretatie:  

2 punten worden 

toegekend aan ploeg 

A omdat het shot 

van A1 vertrok 

vanuit het  

2-puntsgebied. 
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ART. 17 INWORP 

  17-5 Stelling. Tijdens de inworp mag geen andere speler een deel van zijn 

lichaam over de denkbeeldige grenslijn hebben, voordat de bal over de 

grenslijn is geworpen. 

 

17-6 voorbeeld: Na een uitbal heeft A3 de bal van de scheidsrechter 

ontvangen voor een 

inworp. A3 

(a) legt de bal op de vloer waarna de bal wordt opgenomen door A2 

(b) overhandigt de bal aan A2 buiten het speelveld. 

 

Interpretatie: Dit is in beide gevallen een overtreding van A2 aangezien 

hij zijn lichaam over de grenslijn heen brengt, voordat de bal door A3 

over de grenslijn wordt geworpen. 

 

17-7 voorbeeld: zelfde voorbeeld als  17-6, maar dan na gelukt doel of 

laatst gelukte vrijworp en inworp eindlijn = Legaal spel.  
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ART. 17 INWORP 

17-26 voorbeeld: A1 krijgt een inworp toegewezen dicht bij de 

middenlijn 

(a) in zijn verdedigingshelft, wat hem toelaat de bal te passen 

naar om het even welke plaats op het terrein. 

(b) in zijn aanvalshelft, wat hem toelaat om de bal enkel naar 

zijn aanvalshelft te passen. 

(c) bij het begin van de 2de periode te paard op de middenlijn, wat 

hem toelaat de bal te passen naar om het even welke plaats op 

het terrein.  

Nadat de bal ter beschikking van hem is gesteld, maakt A1 één 

normale stap zijwaarts waardoor zijn positie t.o.v. de aanvals- 

of verdedigingshelft wijzigt. 

 

Interpretatie: In alle gevallen behoudt A1 dezelfde rechten van 

de inworp als hij had bij zijn initiële positie wat betreft het 

passen naar de aanvalshelft of verdedigingshelft. © JJ  



ART. 25  LOOPREGEL 

25-5 Stelling. Als een speler foutief wordt gestuit in zijn   

act-of-shooting, maar toch scoort Terwijl hij een 

loopovertreding maakt. dan telt het doelpunt niet, maar 

krijgt hij toch vrije worpen toegekend. 

 

25-6 voorbeeld: A1 begint zijn act-of-shooting door naar de 

basket te penetreren en heeft de bal in beide handen. In zijn 

doorlopende beweging wordt hij foutief gestuit door B1 

waarna hij een loopovertreding begaat maar toch scoort. 

 

Interpretatie: Het doelpunt telt niet, A1 krijgt 2 of 3 vrije 

worpen toegekend. 
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ART. 28   8 SECONDen  

28-10 Stelling. De 8-seconden periode blijft doorlopen met de 

resterende tijd, wanneer de ploeg die voordien balbezit had 

een inworp krijgt toegewezen aan het verlengde van 

de middenlijn tegenover de jurytafel of in de 

verdedigingshelft. De scheidsrechter die de bal overhandigt 

aan de speler die gaat ingooien, zal hem informeren over 

hoeveel tijd er nog rest in de 8-secondenperiode 
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VRAGEN OF VOORSTELLEN BETREFFENDE 

DE NIEUWE SPELREGELS CONTACTEER: 

JOHNNY.JACOBS@GMAIL.COM 
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