INTERPRETATIES VAN 2008: (de nieuwigheden werden in groen aangeduid)
Vertaling voor VBL door J. Jacobs

De interpretaties die in dit document worden voorgesteld zijn de officiële interpretaties van
het FIBA Basketbalreglement 2008 en gelden vanaf 1 oktober 2008 (of competitiestart).
Waar de interpretaties in dit document verschillen van eerder gepubliceerde FIBA
interpretaties zal dit document gelden.
De “Officiële FIBA Basketbalregels” zijn goedgekeurd door de Centrale Raad van FIBA en
worden door de Technische Commissie van FIBA periodiek herzien.
De reglementen worden zo duidelijk en begripvol mogelijk gehouden. Maar zij drukken
principes uit eerder dan spelsituaties. Zij kunnen echter de rijke verscheidenheid van
specifieke gevallen niet behandelen die zich tijdens een basketbalspel kunnen voordoen.
Het doel van dit document is het omzetten van de principes en de concepten van het
reglementenboek in praktische en specifieke situaties die zich in een normale basketbalwedstrijd kunnen voordoen.
De interpretaties van de verschillende situaties kunnen de meningen van de officials
(scheidsrechters) stimuleren en zullen een gedetailleerde studie van de regels zelf aanvullen.
De “Officiële FIBA Basketbalregels” zal het belangrijkste document van het FIBA basketbal
blijven. Nochtans zal de scheidsrechter de volledige macht en bevoegdheid hebben om te
beslissen in alle gevallen waarin het reglementenboek of onderstaande “Officiële FIBA
Interpretaties” niet voorzien.

Art. 5 GEKWETSTE SPELERS
Gegeven 1:
Wanneer een speler zich kwetst of schijnt gekwetst te zijn en iemand, hetzij coach, assistent
coach, vervanger of om het even wie die op de bank van de gekwetste speler zit, zich op het
terrein begeeft, wordt deze speler beschouwd als zijnde verzorging te hebben genoten, ook
indien geen verzorging nodig blijkt.
Voorbeeld 1:
A4 schijnt gekwetst aan de enkel en de wedstrijd wordt stop gezet:
(a) De dokter van ploeg A komt op het terrein en behandelt de enkel van A4.
(b) De dokter van ploeg A komt op het terrein maar A4 is al speelklaar.
(c) De coach van ploeg A komt op het terrein en vergewist zich van de kwetsuur van A4.
(d) De assistent coach, vervanger of ploegbegeleider van ploeg A komt op het terrein
maar behandelt A4 niet.
Interpretatie:
(a),( b), (c) en (d): A4 wordt beschouwd als zijnde verzorgd en moet vervangen worden

Gegeven 2:
Er is geen tijdsspanne voorzien waarbinnen een gekwetste speler het terrein moet verlaten, dit
zolang er volgens de dokter gevaar voor die speler bestaat.

Voorbeeld 2:
A4 is ernstig gekwetst en de wedstrijd wordt gedurende 15 minuten stilgelegd omdat de
dokter oordeelt dat het gevaarlijk is de speler van het terrein te verwijderen.
Interpretatie:
Het oordeel van de dokter is bepalend voor de tijdsspanne waarbinnen de gekwetste speler het
terrein dient te verlaten. Na de vervanging zal de wedstrijd vervolgen zonder enige sanctie.

Gegeven 3:
Als een speler zich kwetst of bloedt of een open wonde heeft en niet onmiddellijk verder kan
spelen(binnen + 15 sec), dan moet hij/zij vervangen worden.
Tenzij één van beide ploegen een time-out neemt tijdens dezelfde stopklokperiode en de
speler herstelt tijdens die time-out alvorens de aantekenaar zijn signaal voor vervanging luidt.
Voorbeeld 3:
A4 is gekwetst en het spel ligt stil. Aangezien A4 niet in staat is om onmiddellijk verder te
spelen zal de scheidsrechter fluiten en het conventionele teken voor vervanging tonen.
Coach A (of coach B) vraagt time-out:
(a) Voor de vervanger van A4 aan het spel deelneemt.
(b) Nadat de vervanger van A4 aan het spel deelneemt.
Aan het eind van de time-out blijkt A4 herstelt en vraagt verder te spelen. Zal het verzoek van
A4 ingewilligd worden?
Interpretatie:
(a) Time-out wordt toegestaan, indien A4 herstelt tijdens de time-out zal hij mogen verder
spelen.
(b) Time-out wordt toegestaan, maar een vervanger van A4 neemt reeds deel aan het spel.
Daarom kan A4 slechts terug deelnemen aan het spel nadat de wedstrijdklok heeft
gelopen.

Art. 7

COACHES: PLICHTEN EN BEVOEGDHEDEN

Gegeven:
Uiterlijk 20 minuten voor aanvang van de wedstrijd moet elke coach of zijn vertegenwoordiger
aan de aantekenaar een lijst van namen en bijhorende nummers opgeven van de spelers die
bevoegd zijn om aan de wedstrijd deel te nemen. De coach is persoonlijk verantwoordelijk dat
de nummers op de lijst overeenkomen met de shirtnummers van de spelers.
10 minuten voor aanvang van de wedstrijd moeten beide coaches hun instemming betuigen met
de namen en nummers van de leden van hun ploeg en de namen van de coaches door op het
wedstrijdblad te ondertekenen.
Voorbeeld:
Ploeg A legt de ploeglijst voor aan de aantekenaar. De nummers van twee spelers stemmen
niet overeen met hun shirtnummer of de naam van een speler staat niet op het wedstrijdblad
vermeld.
Dit wordt ontdekt:
(a) Voor aanvang van de wedstrijd.
(b) Na aanvang van de wedstrijd.
Hoe zal de scheidsrechter ingrijpen?

Interpretatie:
(a) De foutieve nummers worden verbeterd en de naam van de speler wordt toegevoegd
aan het wedstrijdblad zonder sanctie.
(b) De scheidsrechter onderbreekt de wedstrijd op een geschikt moment, zonder één van
beide teams te benadelen. De foutieve nummers worden verbeterd, echter de naam van
de “vergeten” speler kan niet meer worden toegevoegd aan het wedstrijdblad.

Art. 9

BEGIN EN EINDE VAN EEN PERIODE

Gegeven 1: Artikel 9, gegeven 1 is niet van toepassing in VBL en AWBB (zie statuten)
De wedstrijd zal niet aanvangen zolang beide ploegen geen vijf speelklare spelers op het
terrein hebben. Indien op het aanvangsuur geen vijf speelklare spelers op het terrein aanwezig
zijn, zullen de scheidsrechters de oorzaak van de vertraging nagaan. Als er een aanvaardbare
reden voor de vertraging is zal geen TF gegeven worden. Bij verstek van een aanvaardbare
reden zal een TF en/of een forfait uitslag uitgesproken worden.
Opmerking: Deze beperking is enkel geldig voor wedstrijdaanvang en niet voor het begin van
een andere periode of extra periode.
Voorbeeld 1:
Op het aanvangsuur van de wedstrijd heeft ploeg A geen vijf speelklare spelers op het terrein
(a) de afgevaardigde van ploeg A heeft een grondige en aanvaardbare reden voor de latere
aankomst van de spelers van ploeg A.
(b) de afgevaardigde van ploeg A heeft geen grondige en aanvaardbare reden voor de
latere aankomst van de spelers van ploeg A.
Interpretatie:
(a) Het aanvangsuur van de wedstrijd wordt maximaal 15 minuten uitgesteld. Indien de
afwezige spelers binnen de 15 minuten aanwezig zijn, zal de wedstrijd aanvangen.
Indien de afwezige spelers niet binnen de 15 minuten aanwezig zijn, kan een forfait in
het voordeel van ploeg B uitgesproken worden.
(b) Het aanvangsuur van de wedstrijd wordt maximaal 15 minuten uitgesteld. Indien de
afwezige spelers binnen de 15 minuten aanwezig zijn, zal een TF aan de coach van
ploeg A gegeven worden (genoteerd als “B”) waarna de wedstrijd aanvangt. Indien de
afwezige spelers niet binnen de 15 minuten aanwezig zijn, kan een forfait in het
voordeel van ploeg B uitgesproken worden.

Gegeven 2:
Artikel 9 bepaalt welke basket een ploeg moet verdedigen en naar welke basket zij dient aan
te vallen. Als bij vergissing in het begin van een periode beide ploegen naar een verkeerde
basket aanvallen zal de vergissing, van zodra ontdekt, rechtgezet worden, dit zonder enige
ploeg nadeel te berokkenen. Alle gescoorde punten, gespeelde tijd en fouten van voor de
rechtzetting blijven behouden.
Voorbeeld 1:
Na de aanvang van een periode realiseren de scheidsrechters zich dat beide ploegen in de
verkeerde richting aanvallen.

Interpretatie:
De wedstrijd zal van zodra mogelijk gestopt worden zonder daarbij enige ploeg te benadelen.
De ploegen wisselen van basket en de wedstrijd zal vervolgd worden van op de
spiegelbeeldpositie dichtst bij de plaats waar hij werd gestopt.
Voorbeeld 2:
Bij aanvang van een periode valt ploeg A aan naar de juiste basket terwijl B4 door
oriëntatieverlies naar de verkeerde basket dribbelt en scoort.
Interpretatie:
De punten worden toegekend aan de kapitein van ploeg A, die zich op het speelveld bevindt.

Art. 12

SPRONGBAL EN WISSELEND BALBEZIT

Gegeven:
De ploeg die bij aanvang van de wedstrijd geen balcontrole uit de sprongbal verwerft zal bij
een volgende sprongbalsituatie de bal ter beschikking krijgen voor een inworp op de plaats
waar de sprongbalsituatie zich voordeed.
Voorbeeld 1:
De scheidsrechter gooit de bal op bij aanvang van de wedstrijd. Onmiddellijk nadat de bal
legaal is getikt door springer A4:
(a) Wordt voor een ‘balvast’ gefloten tussen A5 en B5.
(b) Wordt voor een dubbele fout gefloten tussen A5 en B5.
Interpretatie:
Gezien nog geen balbezit door een ploeg is verworven kan de scheidsrechter zich niet
beroepen op de regel van het wisselend balbezit. De scheidsrechter zal een nieuwe sprongbal
laten uitvoeren tussen A5 en B5 in de middencirkel. De gespeelde tijd tussen de legale tik en
de nieuwe sprongbal/dubbele fout blijft behouden.
Voorbeeld 2:
Ploeg B heeft recht op een inworp als gevolg van de regel van het wisselend balbezit. De
aantekenaar en/of tafelofficieel maken een vergissing en geven de bal aan ploeg A voor een
inworp.
Interpretatie:
De vergissing kan niet meer rechtgezet worden vanaf het ogenblik dat de bal na de inworp in
aanraking komt met een speler op het terrein. Ploeg B verliest niet zijn recht op balbezit door
deze vergissing en krijgt de bal ter beschikking voor een inworp bij de volgende
sprongbalsituatie.
Voorbeeld 3:
Gelijktijdig met het eindsignaal van de eerste periode begaat B5 een onsportieve fout op A5.
De pijl staat ten gunste van ploeg B. Hoe vervolgen de scheidsrechters de wedstrijd?
Interpretatie:
A5 zal 2 vrijworpen nemen, zonder opstelling van spelers aan het vrijworpgebied en zonder
resterende speeltijd. Na de 2 minuten onderbreking zal de wedstrijd hervatten met een inworp
van ploeg A ter hoogte van de middenlijn aan de overzijde van de jurytafel.
Ploeg B zal het recht tot inworp bij het volgend wisselend balbezit niet verliezen.

Art. 17

INWORP

Gegeven 1:
Bij een inworp is het mogelijk dat de speler die de bal ingooit met zijn handen (en de bal) het
denkbeeldige vlak haaks op de buitenlijnen overschrijdt. In dergelijke situatie is het de
verantwoordelijkheid van de verdedigende speler om te voorkomen dat hij in contact met de
bal komt terwijl deze nog in de handen van de werper is.
Voorbeeld:
A4 mag de bal inwerpen. Terwijl hij de bal gooit maar er nog steeds contact is doorboren zijn
handen het denkbeeldige vlak haaks op de buitenlijnen zodat de bal zich boven het speelveld
bevindt. B4 grijpt de bal uit A4 zijn handen of slaat de bal uit A4 zijn handen.
Interpretatie:
B4 heeft de inworp onderbroken, waardoor het verloop van de wedstrijd vertraging oploopt.
Een waarschuwing wordt gegeven aan B4 door middel van zijn coach te verwittigen. Deze
waarschuwing houdt in dat elke dergelijke volgende actie van een speler van ploeg B een TF
voor deze speler ten gevolge zal hebben.

Gegeven 2:
Bij een inworp moet de speler de bal gooien naar een ploegmaat op het terrein. De bal
overhandigen aan een ploegmaat is een overtreding van de inworpbepalingen.
Voorbeeld:
Tijdens een inworp overhandigt A4 de bal aan A5 op het terrein.
Interpretatie:
A4 begaat een inworpovertreding. De bal moet de handen van A4 verlaten hebben om een
legale inworp uit te voeren. Ploeg B bekomt het recht op een inworp vanaf dezelfde plaats.

Gegeven 3:
Gedurende de laatste 2 minuten van de 4e periode of verlenging, als een time-out wordt
toegestaan aan het team dat balbezit krijgt in zijn verdedigend vak dan zal na de time-out de
inworp uitgevoerd worden aan de middenlijn - overzijde wedstrijdtafel + te paard. De speler
die de inworp uitvoert, mag naar aanvallend of verdedigend vak passen.
Voorbeeld 1:
In de laatste minuut van de wedstrijd dribbelt A4 in zijn verdedigend vak wanneer een speler
van ploeg B de bal buiten tikt ter hoogte van de vrijworplijn.
(a) Een time-out wordt toegestaan aan ploeg B.
(b) Een time-out wordt toegestaan aan ploeg A.
(c) Een time-out is eerst toegestaan aan ploeg B, onmiddellijk gevolgd door een nieuwe
time-out voor ploeg A (of omgekeerd).
Van waar zal de inworp van ploeg A hervatten na de time-out?

Interpretatie:
(a) Het spel hervat met een inworp van A aan de zijlijn ter hoogte vrijworplijn.
(b) (c) Het spel zal hervatten met een inworp, uitgevoerd door ploeg A, aan de middenlijn
– overzijde wedstrijdtafel + te paard.
Voorbeeld 2:
Tijdens de laatste 2 minuten van de wedstrijd onderneemt A4 twee vrijworpen. Tijdens de
tweede vrijworp stapt A4 op de vrijworplijn en een overtreding wordt gefloten. Ploeg B
vraagt een time-out.
Van waar zal het spel hernomen voor de inworp van ploeg B, na de time-out?
Interpretatie:
De wedstrijd zal hervatten met een inworp, uitgevoerd door B, aan de middenlijn – overzijde
wedstrijdtafel + te paard.
Voorbeeld 3:
Tijdens de laatste 2 minuten van de wedstrijd dribbelt A4 gedurende 6 seconden op zijn
verdedigingshelft als B4 de bal naar ‘buiten’ doet afwijken. Ploeg A vraagt een time-out.
Na de time-out hervat het spel met een inworp van A4 aan de middenlijn- overzijde
wedstrijdtafel + te paard.
(a) Hoeveel seconden resteren er ploeg A van de 24 sec periode?
(b) Als A4 naar zijn verdedigend vak passt, hoeveel seconden resteren er ploeg A om de
bal naar het aanvallend vak te brengen?
Interpretatie:
(a) Ploeg A resten enkel 18 seconden van de 24sec periode.
(b) Na ontvangst van de bal in het verdedigend vak heeft ploeg A een nieuwe 8sec periode
ter beschikking om de bal naar aanvallend vak te brengen.

Gegeven 4:
Er zijn bijkomende situaties bij deze die vermeld staan in Art. 17.2.3. in welke de bijhorende
inworp zal uitgevoerd worden vanaf het verlengde van de middenlijn tegenover de jurytafel:
(a) Een speler die de inworp uitvoert, vanaf het verlengde van de middenlijn tegenover
de jurytafel, begaat een overtreding en de bal wordt toegekend aan de tegenstander
voor een inworp op de plaats van de oorspronkelijke inworp.
(b) Als na een vechtpartij deelnemers van beide ploegen worden uitgesloten, er geen
fouten overblijven die bestraft dienen te worden en op het ogenblik dat de wedstrijd
werd gestopt een ploeg balcontrole of recht op balbezit had.
Interpretatie:
In alle bovenstaande situaties zal de inwerper de bal kunnen passen naar aanvallend of
verdedigend vak.

Art.18/Art.19 TIME-OUT / VERVANGINGEN
Gegeven 1:
Een time-out kan niet worden toegestaan voor de speeltijd van een periode is gestart of nadat
de speeltijd van een periode is beëindigd.
Een vervanging kan niet worden toegestaan voor de speeltijd van de eerste periode is gestart
of nadat de speeltijd van de wedstrijd is beëindigd. Elke vervanging kan uitgevoerd worden
tijdens de pauzes.
Voorbeeld 1:
Bij de aanvang van de wedstrijd, voordat de bal legaal wordt gespeeld, begaat springer A5 een
overtreding en krijgt ploeg B de bal voor een inworp. Op dat ogenblik vragen beide coachen
een time-out of een vervanging.
Interpretatie:
De time-out of vervanging worden geweigerd omdat de wedstrijdklok nog niet heeft gelopen.
Voorbeeld 2:
Gelijktijdig met het eindsignaal van een periode of verlenging wordt een fout gefloten en
speler A4 heeft recht op vrije worpen. Op dit ogenblik vragen één van beide coachen:
(a) Een time-out.
(b) Een vervanging.
Interpretatie:
(a) De time-out wordt geweigerd omdat de speeltijd verstreken is.
(b) Een vervanging kan alleen worden toegestaan na de uitvoering van vrijworpen en
de spelonderbreking derhalve begonnen is.

Gegeven 2:
Als het 24sec-signaal luidt terwijl de bal in de lucht is voor een doelpoging, wordt de
wedstrijdklok niet gestopt.
Geen vervangingen zijn toegelaten en bij gelukt doel is dit enkel een time-out gelegenheid
voor de niet-scorende ploeg.
Voorbeeld:
Bij een doelpoging, terwijl de bal in de lucht is weerklinkt het 24 seconden signaal. De bal
gaat binnen en op dit ogenblik:
a) Eén of beide ploegen vragen vervanging.
b) Eén of beide ploegen vragen time-out.
Interpretatie:
a) Het 24 seconden signaal wordt genegeerd, want dit stopt de wedstrijdklok niet. De
wedstrijdklok wordt enkel gestopt en de mogelijkheid op vervanging door de ploeg die
de bal mag inwerpen bestaat enkel tijdens de laatste twee minuten van de 4de periode
en/of elke verlenging, tenzij de scheidsrechter de wedstrijd stopt om een andere reden.
Indien de ploeg waartegen gescoord werd vervangt mag dit ook door de tegenstrever.
b) Er is enkel mogelijkheid op time-out voor de ploeg waartegen gescoord is.
Als een time-out genomen wordt, kan ook de tegenstander een volgende aangevraagde
time-out krijgen. En beide ploegen mogen vervangen.

Gegeven 3:
Als het verzoek voor time-out of vervanging (voor om het even welke speler, met inbegrip
van vrijworpnemer) wordt ingediend nadat de bal ter beschikking is van de vrijworpnemer
voor de eerste of enige vrijworp, dan zal de time-out of vervanging aan beide teams worden
toegestaan als:
a. De laatste of enige vrijworp lukt of
b. De laatste of enige vrijworp gevolgd wordt door een inworp aan de middenlijn
overzijde wedstrijdtafel. Of om welke geldige reden ook de bal dood blijft na de
laatste of enige vrijworp.
Voorbeeld 1:
A4 wordt 2 vrijworpen toegekend. Ploeg A (of ploeg B) vraagt time-out of vervanging:
(a) Voor de bal ter beschikking wordt gesteld aan de vrijworpnemer A4.
(b) Na de eerste vrijworp.
(c) Na de tweede en laatste vrijworp (welke lukt), maar alvorens de bal ter beschikking is
van de speler die de inworp zal uitvoeren.
(d) Na de tweede en laatste vrijworp (welke lukt), maar nadat de bal ter beschikking is
van de speler die de inworp zal uitvoeren.
Wordt de gevraagde time-out of vervanging toegestaan? Wanneer?
Interpretatie:
(a) De time-out of vervanging wordt onmiddellijk toegestaan, voor de eerste vrijworp.
(b) De time-out of vervanging wordt toegestaan na de laatste vrijworp, indien gelukt.
(c) De time-out of vervanging wordt onmiddellijk toegestaan voor de inworp.
(d) De time-out of vervanging wordt niet toegestaan.
Voorbeeld 2:
A4 krijgt 2 vrijworpen. Na de eerste vrijworp wordt een time-out of vervanging gevraagd
door ploeg A of ploeg B.
In welke van de volgende situaties zal de time-out of vervanging worden toegestaan?
Wanneer?
Bij de laatste vrijworp:
(a) Springt de bal van de ring en het spel gaat verder.
(b) Lukt de vrijworp.
(c) Raakt de bal de ring niet.
(d) Stapt A4 op de vrijworplijn tijdens zijn poging en een overtreding wordt gefloten.
(e) Mislukt de laatste vrijworp, maar B4 stapt in het vrijworpgebied alvorens de bal de
handen van de vrijworpnemer heeft verlaten en een overtreding wordt hiervoor
gefloten.
Interpretatie:
(a) Time-out of vervanging wordt niet toegestaan.
(b) (c) en (d) De time-out of vervanging wordt onmiddellijk toegestaan.
(e) Een nieuwe vrijworp wordt genomen door A4, indien deze lukt, zal de time-out of
de vervanging onmiddellijk toegestaan worden.

Gegeven 4:
Indien na een aanvraag voor time-out een fout gefloten wordt, zal de time-out periode pas
beginnen op het ogenblik dat de scheidsrechter alle signalisatie aan de wedstrijdtafel
beëindigd heeft. In geval het een speler zijn vijfde fout betreft valt de tijd nodig voor de
vervangingsprocedure ook buiten de time-out periode. Eens de vervangingsprocedure
beëindigd zal de time-out periode aanvangen op het ogenblik dat de scheidsrechter fluit en het
signaal van time-out toont.
Voorbeeld 1:
Coach A vraagt een time-out aan. B4 begaat een fout, de bal wordt dood. Het is de vijfde fout
van B4.
Interpretatie:
De time-out periode zal pas aanvangen na de signalisatie van de fout en nadat de vervanger
van B4 toelating krijgt om het speelveld te betreden.
Voorbeeld 2:
Coach A vraagt een time-out aan. De bal wordt dood als gevolg van een fout van B4. Het is
de vijfde fout van B4. Terwijl de scheidsrechter zijn signalisatie uitvoert verplaatsen de
spelers zich naar hun bank en wachten niet op het fluitsignaal en het teken van time-out van
de scheidsrechter.
Interpretatie:
De spelers mogen naar hun spelersbanken gaan vanaf het ogenblik dat de wedstrijdklok stopt,
als zij zich bewust zijn dat een time-out werd aangevraagd, hoewel de time-out nog niet
formeel begon.

Gegeven 5:
Indien de scheidsrechters opmerken dat één ploeg meer dan vijf spelers gelijktijdig op het
terrein heeft, moet de vergissing zo snel mogelijk rechtgezet worden zonder daarbij de
tegenstrever nadeel te berokkenen. In de veronderstelling dat de scheidsrechter en de
tafelofficieel hun werk juist doen moet een speler illegaal op het terrein gekomen of gebleven
zijn. De scheidsrechters moeten onmiddellijk een speler van het terrein verwijderen en een
technische fout aan de coach van die ploeg opleggen (genoteerd als “B”). De coach moet
zorgen voor het correcte verloop van de vervanging en is er verantwoordelijk voor dat de te
vervangen speler het speelveld onmiddellijk verlaat.
Voorbeeld:
Tijdens de wedstrijd ontdekt men dat ploeg A meer dan vijf spelers op het terrein heeft.
a) Op het ogenblik van de ontdekking heeft ploeg B (met vijf spelers) balcontrole.
b) Op het ogenblik van de ontdekking heeft ploeg A (met meer dan vijf spelers)
balcontrole.
Interpretatie:
a) De wedstrijd wordt stop gezet tenzij men ploeg B zou benadelen. De speler die illegaal
op het terrein kwam (of is gebleven) moet verwijderd worden en een TF (opgetekend
als B) wordt aan coach A opgelegd.

b) De wedstrijd wordt onmiddellijk gestopt. De speler die illegaal op het terrein kwam
(of is gebleven) moet verwijderd worden en een TF (opgetekend als B) wordt aan
coach A opgelegd.
Gegeven 6:
Nadat men ontdekt dat een ploeg meer dan vijf spelers op het terrein heeft, merkt men ook dat
speler A5, die illegaal deelneemt, punten heeft gescoord of een fout heeft gemaakt. Al de
gescoorde punten en elke fout gemaakt door (of tegen) deze speler zullen meetellen.
Voorbeeld:
De scheidsrechter bemerkt dat A5 als zesde speler voor ploeg A deelneemt en
a) De wedstrijd stopt wegens fout van A5.
b) De wedstrijd stopt wegens een velddoelpunt van A5.
c) De wedstrijd stopt wegens een fout van B5 op de mislukte doelpoging van A5.
Interpretatie:
a) De fout van A5 wordt beschouwd als een spelersfout en aldus bestraft.
b) Het doelpunt van A5 telt.
c) De vrijworpen als gevolg van de fout van B5 zullen genomen worden door een andere
speler van ploeg A op het terrein, aangeduid door de coach A.

Gegeven 7:
Artikel 18 en 19 verduidelijken wanneer de gelegenheid voor vervanging (of time-out) begint
en eindigt. Coachen die een vervanging of een time-out wensen moeten deze beperkingen
kennen en er op voorbereid zijn hun aanvraag tijdig te formuleren. Als de aanvraag gedaan
werd op eender welk tijdstip, maar niet tijdens een time-out of wisselgelegenheid, dan zal de
vervanging of time-out niet onmiddellijk worden toegestaan.
Voorbeeld 1:
De mogelijkheid op vervanging (of time-out) is juist beëindigd als coach A naar de
wedstrijdtafel rent om luidruchtig een vervanging (of time-out) aan te vragen. De aantekenaar
reageert en belt verkeerdelijk. De scheidsrechter fluit en onderbreekt het spel.
Interpretatie:
Door het fluitsignaal van de scheidsrechter wordt de bal dood en blijft de wedstrijdklok
stilstaan, wat in normale omstandigheden de mogelijkheid biedt op vervanging (of time-out).
Echter, doordat de aanvraag te laat gebeurde zal de vervanging (of time-out) niet worden
toegestaan. De wedstrijd zal onmiddellijk vervolgen.
Voorbeeld 2:
Een ‘goaltending’ of ‘interference’ overtreding vindt plaats:
(a) Tijdens de laatste 2 speelminuten van de 4e periode of verlenging.
(b) Tijdens een deel van de wedstrijd, maar niet tijdens de laatste 2 speelminuten
van de 4e periode of verlenging.
Op het ogenblik dat de overtreding plaatsgrijpt, wachten er vervangers van één of beide
ploegen aan de jurytafel om aan het spel deel te nemen.

Interpretatie:
Voor (a) en (b), de overtreding veroorzaakt dat de tijd gestopt zal worden en de bal dood
wordt. De vervangingen worden toegestaan.

Art. 24

DRIBBELEN

Gegeven:
Indien een speler de bal vrijwillig tegen het doelbord gooit (er is geen doelpoging) wordt dit
beoordeeld al zou hij de bal op de grond botsen. Indien deze speler daarna opnieuw de bal
raakt voor hij een andere speler raakt of door een andere speler aangeraakt wordt, beoordelen
we dit op dezelfde manier als een dribbel.
Voorbeeld 1:
A4 heeft nog niet gedribbeld als hij de bal tegen het bord gooit en opnieuw vangt zonder dat
deze door een andere speler is aangeraakt.
Interpretatie:
Nadat hij de bal vangt (de bal komt tot rust in zijn handen) mag A4 een doelpoging
ondernemen of een pas geven maar geen nieuwe dribbel aanvangen.
Voorbeeld 2:
Na het beëindigen van een dribbel, in beweging of stilstand, gooit A4 de bal tegen het
doelbord en vangt deze voor hij een andere speler heeft aangeraakt.
Interpretatie:
A4 begaat een overtreding door het maken van een nieuwe dribbel.

Art. 25

LOOPREGEL

Gegeven:
Er vindt geen overtreding plaats als een speler op de vloer ligt en balbezit verwerft.
Evenzo is het geen overtreding als een speler, die de bal vasthoudt onopzettelijk op de vloer
valt. Het is ook mogelijk dat een bewegend speler in balbezit valt en hierbij kortstondig glijdt,
dit is toegelaten. Als echter deze speler dan rolt en tracht recht te staan terwijl hij de bal
vasthoudt, vindt er een overtreding plaats.
Voorbeeld 1:
A3, de bal vasthoudend, verliest zijn evenwicht en valt op de vloer.
Interpretatie:
A3’s actie van onopzettelijk vallen op de vloer is toegestaan.

Voorbeeld 2:
A3, liggend op de vloer, verkrijgt balbezit. Dan:
(a) passt A3 de bal naar A4.
(b) begint A3 te dribbelen terwijl hij nog steeds op de vloer ligt.
(c) tracht A3 op te staan terwijl hij de bal vasthoudt.
Interpretatie:
In (a) en (b), toegelaten actie van A3.
In (c) loopovertreding van A3.

Voorbeeld 3:
A3, de bal vasthoudend, valt op de vloer. Door zijn val glijdt A3 over de vloer, alvorens hij
tot stilstand komt.
Interpretatie:
A3’s actie van onopzettelijk glijden is geen overtreding. Als echter A3 dan rolt of tracht recht
te staan terwijl hij de bal vasthoudt, vindt er een overtreding plaats.

Art. 28

ACHT SECONDEN REGEL

Gegeven 1:
De toepassing van deze regel berust enkel op het individueel tellen van de 8 seconden door de
scheidsrechter. Indien er verschil is tussen het tellen van de scheidsrechter en het apparaat van
de 24 seconden klok, zal de beslissing van de scheidsrechter primeren.
Voorbeeld:
A4 dribbelt de bal in zijn verdedigingshelft wanneer de scheidsrechter fluit voor 8 seconden
overtreding. De 24 seconden klok geeft aan dat slechts 7 seconden gespeeld zijn.
Interpretatie:
De beslissing van de scheidsrechter is de juiste. Het is enkel de scheidsrechter die beslist
wanneer de 8 seconden zijn verstreken.

Gegeven 2:
Indien de 8 seconden telling is gestopt als gevolg van een sprongbalsituatie en door de regel
van het wisselend balbezit krijgt die ploeg de bal terug, dan kan zij enkel nog over de
resterende seconden beschikken om de bal in de aanvalshelft te brengen.
Voorbeeld:
Ploeg A heeft 5 seconden balcontrole in zijn verdedigingsvak wanneer er een balvast is. Als
gevolg van de regel van het wisselend balbezit krijgt ploeg A opnieuw de bal toegewezen.
Interpretatie:
Ploeg A beschikt nog over 3 seconden om de bal in zijn aanvalshelft te brengen.

Gegeven 3:
Tijdens een dribbel van verdedigingshelft naar aanvalshelft is de bal in de aanvalshelft van
een ploeg, wanneer beide voeten van de dribbelaar en de bal in contact zijn met de
aanvalshelft. Dit geldt voor de speler enkel zolang hij dribbelt.
Voorbeeld 1:
A1 (geen dribbelaar) staat op het veld in spreidstand over de middenlijn. Hij ontvangt de bal
van A2 die in verdedigingshelft staat. Dan passt A1 de bal terug naar A2, die nog steeds in
verdedigingshelft staat.

Interpretatie:
Dit is een overtreding van A2, daar A1 geen dribbelaar is. Art. 28.1.3, 3e punt geldt enkel
voor de dribbelaar.
Voorbeeld 2:
A2 dribbelt de bal vanuit zijn verdedigingshelft en beëindigt zijn dribbel in spreidstand over
de middenlijn, de bal vasthoudend. Hierna passt A2 de bal naar A1, die op het speelveld ook
in spreidstand staat over de middenlijn.
Interpretatie:
Een dribbel eindigt wanneer de speler de bal gelijktijdig met beide handen raakt of de bal in
één of beide handen tot stilstand laat komen. Bijgevolg is A2 niet langer een dribbelaar. Om
het even welke pas van A2 naar A1 die in spreidstand staat over de middenlijn of enige pas
naar een andere ploegmaat in verdedigingshelft is een overtreding.
Voorbeeld 3:
A2 dribbelt de bal vanaf zijn verdedigingshelft en heeft 1 voet (maar niet beide) reeds in
aanvalshelft. Dan pas A2 de bal naar A1, die in spreidstand staat over de middenlijn. Dan
vervolgt A1 met het dribbelen van de bal in zijn verdedigingshelft.
Interpretatie:
Overtreding van A1. De aanvankelijke dribbelaar, A2 heeft niet veroorzaakt dat de bal in de
aanvalshelft was. Nochtans, de bal verplaatst zich naar ploeg A’s aanvalshelft wanneer deze
geraakt wordt door A1, die met een gedeelte van zijn lichaam in het contact is met de
aanvalshelft. A1 wordt dan niet toegestaan met de bal terug te keren (of terug te spelen) naar
verdedigingshelft.
Voorbeeld 4:
A4 dribbelt de bal op vanuit ploeg A’s verdedigingshelft, wanneer A4 zijn voorwaartse
beweging stopt, maar blijft dribbelen.
(a) Terwijl hij gespreid staat over de middenlijn.
(b) Terwijl beide voeten in aanvalshelft zijn, maar de bal wordt gedribbeld in de
verdedigingshelft.
(c) Terwijl beide voeten in verdedigingshelft zijn, maar de bal wordt gedribbeld in de
aanvalshelft.
Interpretatie:
In (a), (b) en (c) blijft dribbelaar A4 in verdedigingshelft totdat zijn beide voeten en de bal in
contact zijn met de aanvalshelft. De acht seconden zullen doorlopen in iedere situatie.

Voorbeeld 5:
A4 dribbelt de bal op vanuit ploeg A’s verdedigingshelft, wanneer A4 langs (parallel) de
middenlijn dribbelt met beide voeten in ploeg A’s aanvalshelft, maar de bal wordt gedribbeld
in verdedigingshelft. Dan vervolgt A4 zijn dribbel door met beide voeten terug te keren naar
ploeg A’s verdedigingshelft.
Interpretatie:
Dribbelaar A4 blijft in verdedigingshelft totdat zijn beide voeten en de bal in contact zijn met
de aanvalshelft. De acht seconden zullen doorlopen.

Art. 29

VIERENTWINTIG SECONDEN

Gegeven 1:
Een doelpoging wordt ondernomen naar het einde van de 24 seconden periode, het signaal
weerklinkt terwijl de bal in de lucht is en de bal raakt de ring niet of enkel het doelbord, dan is
dit een overtreding, tenzij de tegenstrever duidelijke en onmiddellijke controle van de bal
verwerft. De bal zal toegekend worden aan de tegenstander voor inworp, op een plaats zo
dicht mogelijk bij de overtreding doch niet onder het doelbord.
Voorbeeld 1:
Een doelpoging van A5, de bal is in de lucht en het 24 seconden signaal weerklinkt. De bal
raakt het doelbord en rolt daarna over het terrein waar hij wordt aangeraakt door B4 en
vervolgens door A4 waarna B5 hem uiteindelijk controleert.
Interpretatie:
Dit is 24 seconden overtreding, omdat de bal de ring miste en er geen onmiddellijke en
duidelijke controle van de bal door de tegenstrever was.
Voorbeeld 2:
De doelpoging van A5 raakt het doelbord maar mist de ring. Bij de rebound wordt de bal
geraakt, maar niet gecontroleerd door B5 waarna A4 de bal controleert. Op dit ogenblik
weerklinkt het signaal van de 24 seconden.
Interpretatie:
Er is 24 seconden overtreding. De 24 seconden klok blijft doorlopen wanneer de doelpoging
de ring niet raakt en de bal opnieuw gecontroleerd wordt door een speler van ploeg A.
Voorbeeld 3:
Op het einde van de 24 seconden periode onderneemt A4 een doelpoging. Het shot wordt
legaal geblokkeerd door B4 waarna het 24 seconden signaal weerklinkt. Na het signaal maakt
B4 een fout op A4.
Interpretatie:
Er is 24 seconden overtreding. De fout van B4 wordt over het hoofd gezien tenzij het een
technische, onsportieve of uitsluitingfout is. Ploeg B krijgt de bal ter beschikking voor een
inworp aan de zijlijn of eindlijn op de plaats dichtst bij de plaats van waar de doelpoging werd
ondernomen.

Voorbeeld 4:
De bal is in de lucht bij een doelpoging van A4 wanneer het signaal van de 24 seconden
weerklinkt. De bal raakt de ring niet waarna onmiddellijk een ‘balvast’ tussen A5 en B5 wordt
gefloten.
Interpretatie:
Er is 24 seconden overtreding. Ploeg B verwierf geen onmiddellijke en duidelijke controle
van de bal bij de rebound.

Gegeven 2:
Indien een ploeg, die in controle was van de bal, een inworp bij wisselend balbezit (na
sprongbalsituatie) krijgt, dan zal deze ploeg slechts beschikken over de resterende tijd van de
24 seconden die bij de sprongbalsituatie overbleven.
Voorbeeld 1:
Ploeg A controleert de bal als met nog 10 seconden op de 24 seconden klok, balvast optreedt.
Als gevolg van de regel van het wisselend balbezit wordt de bal toegewezen aan:
(a) ploeg A.
(b) ploeg B.
Interpretatie:
(a) Ploeg A rest nog 10 seconden van de 24 seconden periode.
(b) Ploeg B heeft recht op een nieuwe periode van 24 seconden.
Voorbeeld 2:
Ploeg A heeft balcontrole, er resten nog 10 seconden op de 24 seconden klok als de bal buiten
gaat. De scheidsrechters kunnen niet bepalen of het speler A4 of B4 is die de bal het laatst
aanraakte. Als gevolg van de regel van het wisselend balbezit wordt de bal toegekend aan
(a) ploeg A.
(b) ploeg B.
Interpretatie:
(a) Ploeg A rest nog 10 seconden van de 24 seconden periode.
(b) Ploeg B heeft recht op een nieuwe periode van 24 seconden.

Art. 30 TERUGKEER VAN DE BAL NAAR DE VERDEDIGINGSHELFT
Gegeven 1:
Als een speler zich in de lucht bevindt, behoudt hij dezelfde status gerelateerd aan de vloer als
wanneer hij de vloer het laatst raakte vóór zijn sprong in de lucht. De toepassing van dit
principe resulteerde soms in oneerlijke situaties.
Wanneer een speler zich in de lucht bevindt
(a) springt vanuit zijn aanvalshelft,
(b) controle van de bal verkrijgt terwijl hij zich nog steeds in de lucht bevindt en hierbij
de eerste speler van zijn ploeg is die balcontrole voor de ploeg verwerft, en
(c) dan terugkeert op de vloer in zijn verdedigingshelft. Deze speler is machteloos om een
overtreding voor terugkeer van de bal naar de verdedigingshelft te vermijden.
Om zulke onredelijke situatie uit te sluiten werd een uitzondering aan Art. 30 toegevoegd.

Voorwaarde is echter dat een speler die zich in de lucht bevindt een nieuw balbezit/controle
voor de ploeg verwerft, deze speler zijn positie gerelateerd aan aanvalshelft/verdedigingshelft
zal slechts vastgesteld worden als de speler terug met beide voeten op de vloer komt.
Voorbeeld 1:
A4 in ploeg A’s verdedigingshelft tracht een snelle pas te geven naar A5 in ploeg A’s
aanvalshelft. B3, in ploeg B’s aanvalshelft (ploeg A’s verdedigingshelft) springt en
onderschept de pas terwijl hij nog zich steeds in de lucht bevindt, hierna komt B3 terecht
(a) Met beide voeten in ploeg B’s verdedigingshelft.
(b) In spreidstand over de middenlijn.
Interpretatie:
Geen overtreding, als B3 een eerste balbezit/controle voor ploeg B verwerft, terwijl hij zich in
de lucht bevindt. B3’s positie gerelateerd aan aanvalshelft/verdedigingshelft zal slechts
vastgesteld worden als B3 terug met beide voeten op de vloer komt.
In (a) en (b) maakt B3 geen overtreding, hij landt nu legaal in ploeg B’s verdedigingshelft.
Voorbeeld 2:
Bij de sprongbal tijdens de start van de 1e periode, werd de bal legaal getikt als een nietspringer A5 opspringt van ploeg A’s aanvalshelft, balcontrole verwerft terwijl hij zich in de
lucht bevindt en terug neerkomt
(a) Met beide voeten in ploeg A’s verdedigingshelft.
(b) In spreidstand over de middenlijn.
Interpretatie:
Geen overtreding. Ploeg A verkreeg een eerste balbezit/controle wanneer A5 balcontrole
verwierf terwijl hij zich in de lucht bevond.
In (a) en (b) maakt A5 geen overtreding, hij landt nu legaal in ploeg A’s verdedigingshelft.
Voorbeeld 3:
Inwerper A4, in ploeg A’s aanvalshelft, tracht de bal te passen naar A3. A3 springt in de
lucht, verwerft balcontrole en komt neer op de vloer.
(a) Met beide voeten in ploeg A’s verdedigingshelft.
(b) In spreidstand over de middenlijn.
Interpretatie:
Ploegcontrole in aanvalshelft was reeds verworven voordat A3 balcontrole kreeg terwijl hij
zich in de lucht bevond. In (a) en (b) is er een overtreding voor niet toegelaten terugkeer van
de bal naar de verdedigingshelft.

Art. 31 GOALTENDING EN INTERFERENCE (ongeoorloofd tussenkomen)
Gegeven 1:
Wanneer de bal zich bij een doelpoging of een vrijworp boven de ring bevindt is het niet
toegelaten dat een speler hem vanonder door de ring aanraakt.
Voorbeeld:
Bij de laatste of enige vrijworp van A4, voor de bal de ring raakt, raakt B4, vanonder door de
ring, de bal aan.

Interpretatie:
B4 begaat een overtreding omdat hij de bal illegaal aanraakt. Eén punt wordt toegekend aan
ploeg A en een technische fout wordt toegekend aan B4.

Gegeven 2:
Indien de bal zich boven de ring bevindt bij een pas of een rebound, is er een overtreding als
een speler de bal aanraakt vanonder door de ring.
Voorbeeld:
De bal is bij een pas boven de ring wanneer speler A4 deze vanonder door de ring aanraakt.
Interpretatie:
“Interference” heeft plaatsgevonden. Er worden aan ploeg B twee of drie punten toegekend.

Gegeven 3:
Volgend op de laatste of enige vrijworp, nadat de bal de ring heeft geraakt, verandert de status
van de vrijworp en wordt een 2-punts doelpoging als de bal legaal door een speler geraakt
wordt voor hij door de ring gaat.
Voorbeeld:
Na de laatste of enige vrijworp van A4 wordt de bal, nadat deze op de ring is opgebotst, door
B4 weggetikt maar de bal gaat door de basket binnen.
Interpretatie:
De bal is legaal gespeeld, de status van de vrijworp verandert en twee punten worden
toegekend aan ploeg A.

Gegeven 4:
Indien, na een doelpoging, een speler de bal in stijgende lijn raakt, blijven alle beperkingen in
verband met ‘goaltending’ en ‘interference’ (ongeoorloofde tussenkomst) van kracht.
Voorbeeld:
Na een doelpoging van A4 wordt de bal in zijn stijgende baan aangeraakt door B5 (of A5). In
zijn neerwaartse baan naar de basket wordt hij aangeraakt door:
a) A6.
b) B6.
Interpretatie:
Het contact van B5 (of A5) met de bal in zijn stijgende baan is legaal maar verandert de status
van de doelpoging niet. Het volgende contact met de bal in zijn neerwaartse baan door A6 of
B6 is een overtreding.
a) De bal wordt toegekend aan ploeg B voor een inworp, dicht bij de plaats van A6’s
overtreding.
b) Twee of drie punten worden toegekend aan ploeg A.

Gegeven 5:
Het wordt beschouwd als een “interference” (ongeoorloofde tussenkomst) indien, tijdens een
doelpoging, een verdedigende speler het doelbord of de ring zodanig doet vibreren dat dit,
naar het oordeel van de scheidsrechter, het binnen gaan van de bal voorkomt.
Voorbeeld:
A4 onderneemt een 3-punts doelpoging naar het einde van de wedstrijd. Terwijl de bal in de
lucht is weerklinkt het signaal voor het einde van de wedstrijd. Na het signaal veroorzaakt B4
een vibratie van de ring of het doelbord en voorkomt daardoor, naar het oordeel van de
scheidsrechter, dat de bal door de ring gaat.
Interpretatie:
Eveneens na het signaal voor het einde van de wedstrijd blijft de bal levend en daardoor is er
een “interference” (ongeoorloofde tussenkomst). De 3 punten worden toegekend aan ploeg A.

Gegeven 6:
Een “interference” (ongeoorloofde tussenkomst) gebeurt door een verdedigende of
aanvallende speler indien, tijdens een doelpoging, een speler het doelbord of de ring raakt
terwijl de bal in contact is met de ring en nog de mogelijkheid heeft om binnen te gaan.
Voorbeeld:
Na een doelpoging vanA4, botst de bal van de ring en landt opnieuw op de ring. De bal is nog
steeds in aanraking met de ring als B4 de ring of doelbord raakt. Is dit een overtreding voor
“interference” (ongeoorloofde tussenkomst)?
Interpretatie:
Ja. De “interference” (‘ongeoorloofde tussenkomst’) – beperkingen zijn van toepassing zolang
er een mogelijkheid is voor de bal in de basket te gaan.

Art. 35

DUBBELE FOUT

Gegeven:
Wanneer de scheidsrechters tegenstrijdige beslissingen nemen of er inbreuken tegen de regels
optreden in ongeveer dezelfde tijdsspanne en één van de sancties is het afkeuren van de
gescoorde basket, dan is voorzien dat geen punten kunnen worden toegekend.
Voorbeeld:
Tijdens een doelpoging is er lichamelijk contact tussen werper A4 en verdediger B4. De bal
gaat binnen. De voorste scheidsrechter fluit een aanvallende fout van A4 en daardoor wordt
het doelpunt afgekeurd. De achterste scheidsrechter fluit een verdedigende fout van B4 en
daardoor telt het doelpunt.

Interpretatie:
Dit is een dubbele fout en het doelpunt telt niet. De wedstrijd zal hervat worden met een
inworp door ploeg A aan de zijlijn ter hoogte van de vrijworplijn.
Ploeg A zal enkel het restant van de 24 secondeperiode kunnen benutten van wanneer de
dubbele fout plaatsvond.

Art. 36

ONSPORTIEVE FOUT

Gegeven:
Als bij een inworp de bal nog steeds in handen is van de scheidsrechter of de bal is reeds ter
beschikking van de speler die de inworp zal uitvoeren en op dat ogenblik veroorzaakt een
verdediger op het terrein contact met een ploeggenoot van de inwerper, ook op het terrein, en
de fout wordt gefloten. Dan zal deze fout als ‘onsportief’ beoordeeld worden.
Voorbeeld 1:
De bal is ter beschikking of in handen van A4 voor een inworp als B5 contact veroorzaakt met
A5 en een fout wordt gefloten tegen B5.
Interpretatie:
Omdat B5 duidelijk geen enkele poging doet om de bal te spelen en een onsportief voordeel
behaald wordt door niet toe te laten dat de wedstrijdklok wordt herstart. Een onsportieve fout
dient gefloten te worden, zonder waarschuwing te geven.
Voorbeeld 2:
De bal heeft de handen van inwerper A4 verlaten als B5 een contact veroorzaakt met A5, een
fout wordt gefloten tegen B5.
Interpretatie:
Een normale persoonlijke fout zal gefloten worden, tenzij de scheidsrechters oordelen dat de
hardheid van het contact van B5 een onsportieve of diskwalificerende fout vereist.

Art. 38

TECHNISCHE FOUT

Gegeven 1:
Wanneer een scheidsrechter een verwittiging geeft aan een speler, dat bij herhaling van
dergelijk gedrag een technische fout zal worden opgelegd, dient hij ook de coach van die
ploeg in te lichten dat deze waarschuwing voor het verdere verloop van de wedstrijd voor elke
speler van zijn ploeg geldt. Een verwittiging zal enkel worden gegeven als de wedstrijdklok
stil staat en de bal dood is.
Voorbeeld:
Een speler van ploeg A wordt gewaarschuwd voor:
(a) Belemmering van een inworp.
(b) Het klappen in de handen voor het gezicht van een tegenstrever die een gelukt
velddoelpunt gooit.
(c) Onsportief gedrag.
(d) Om het even welke actie die bij herhaling aanleiding kan geven tot een technische
fout.

Interpretatie:
De waarschuwing zal ook worden gegeven aan coach A en gelden voor alle spelers van ploeg
A voor het verdere verloop van de wedstrijd.

Gegeven 2:
Indien tijdens een onderbreking een technische fout wordt begaan door een speelgerechtigde
speler die eveneens aangeduid is als speler-coach, dan zal deze technische fout tellen als een
fout begaan door een speler en meetellen voor de ploegfouten tijdens de volgende periode.
Voorbeeld:
A4 is speler-coach van ploeg A. A4 krijgt een technische fout voor:
(a) Hangen aan de ring tijdens de opwarming of tijdens de rust.
(b) Onsportief gedrag tijdens een pauze.
Interpretatie:
(a) en (b) een technische fout wordt opgelegd aan A4 als speler. De fout zal meetellen zowel
voor de ploegfouten voor de volgende periode als voor de vijf fouten regel voor speler A4.

Gegeven 3:
Terwijl een speler een doelpoging onderneemt is het voor een tegenstrever niet toegelaten om
de doelende speler af te leiden door met zijn hand(en) in het gezichtsveld van de werper te
wuiven, luid te roepen, hevig met zijn voeten te stampen of in zijn handen te klappen. Indien
de doelende speler daardoor benadeeld is, wordt een technische fout opgelegd, of indien de
doelende speler niet benadeeld is, wordt een waarschuwing gegeven.
Voorbeeld:
A4 onderneemt een doelpoging terwijl B4 tracht A4 af te leiden door luid te roepen of hard
met zijn voeten op de grond te stampen. De doelpoging is:
(a) Gelukt.
(b) Niet gelukt.
Interpretatie:
(a) Een waarschuwing wordt gegeven aan B4 en meegedeeld aan Coach B. Deze
waarschuwing telt voor alle spelers van ploeg B gedurende het verdere verloop van de
wedstrijd.
(b) Een technische fout wordt aan B4 gegeven.

Gegeven 4:
Indien een speler op de hoogte is van zijn vijfde fout en daarna opnieuw aan het spel
deelneemt dan zal zijn deelname onmiddellijk na het ontdekken ervan bestraft worden, zonder
daarbij de tegenstrever te benadelen.

Voorbeeld:
Na zijn vijfde fout te hebben begaan is speler B4 zich ervan bewust dat hij niet opnieuw
speelgerechtigd is. Later neemt hij opnieuw aan die wedstrijd deel. B4 zijn illegale deelname
wordt ontdekt.
(a) Voor de bal levend wordt voor het verdere verloop van de wedstrijd.
(b) Nadat de bal levend is geworden en ploeg A heeft balcontrole.
(c) Nadat de bal levend is geworden en ploeg B heeft balcontrole.
(d) Nadat de bal opnieuw dood is na de nieuwe deelname van B4 aan de wedstrijd.

Interpretatie:
(a) B4 moet onmiddellijk het terrein verlaten. Een TF (opgetekend als “B”) zal aan de
coach gegeven worden.
(b) De wedstrijd wordt onmiddellijk gestopt tenzij ploeg A benadeeld wordt. B4 moet het
terrein verlaten en een TF (opgetekend als “B”) wordt aan coach B gegeven.
(c) en (d) De wedstrijd wordt onmiddellijk gestopt. B4 moet het terrein verlaten en een TF
(opgetekend als “B”) wordt aan coach B gegeven.

Gegeven 5:
Indien een speler op de hoogte is van zijn vijfde fout en dus niet meer speelgerechtigd is
opnieuw op het terrein komt en een velddoelpunt scoort, een fout begaat of er wordt tegen
hem een fout begaan, voor zijn illegale deelname wordt ontdekt, dan zal het doelpunt tellen en
de fout opgetekend worden als spelersfout.
Voorbeeld:
Na zijn 5de fout te hebben begaan en niet meer speelgerechtigd te zijn komt B4 terug op het
terrein als speler. De illegale deelname van B4 wordt ontdekt nadat:
(a) B4 een velddoelpunt heeft gescoord.
(b) B4 een fout heeft begaan.
(c) A4 een fout op B4 begaat (5de ploegfout van A).
Interpretatie:
(a) Het doelpunt van B4 is geldig.
(b) De fout begaan door B4 wordt beschouwd als spelersfout.
(c) De twee vrijworpen voor B4 worden genomen door zijn vervanger.
Na de uitvoering van a, b en c zal een TF aan coach B (genoteerd als “B”) gegeven worden.

Gegeven 6:
Indien een speler zijn 5de fout begaat en niet op de hoogte is van zijn 5de fout of niet weet dat
hij niet verder aan de wedstrijd mag deelnemen, op het terrein blijft (of opnieuw aan het spel
deelneemt) dient hij het terrein te verlaten van zodra de vergissing ontdekt wordt (zonder
daarbij de tegenstrever te benadelen). Er zal geen sanctie zijn voor zijn illegale deelname.
Indien deze speler een velddoelpunt scoort, een fout begaat of een fout meekrijgt, dan zal het
doelpunt tellen en de fouten worden beschouwd als spelersfouten.

Voorbeeld 1:
A10 vraagt vervanging voor A4. De bal wordt dood als gevolg van een fout begaan door A4
en A10 komt op het terrein. De scheidsrechters verzuimen A4 te verwittigen dat het zijn 5de
fout is. A4 neemt later terug deel aan het spel. De illegale deelname van A4 is een feit en
wordt ontdekt nadat:
(a) De wedstrijdklok is gestart terwijl A4 deelneemt als speler.
(b) Nadat A4 een velddoelpunt heeft gescoord.
(c) Nadat A4 een fout maakt op B4.
(d) Nadat B4 een fout maakt op A4 tijdens een mislukte doelpoging.
Interpretatie:
(a) De wedstrijd wordt gestopt zonder ploeg B te benadelen en A4 wordt onmiddellijk
vervangen. Er is geen sanctie voor de illegale deelname van A4.
(b) Het doelpunt van A4 telt.
(c) De fout van A4 wordt beschouwd als spelersfout en aldus bestraft.
(d) De fout van B4 wordt beschouwd als spelersfout, de vervanger van A4 zal de twee of
drie vrijworpen nemen.
Voorbeeld 2:
10 minuten voor aanvang van de wedstrijd krijgt A4 een technische fout. Voor aanvang van
de wedstrijd zal B4 twee vrijworpen nemen. De wedstrijd start met een sprongbal, maar B4
staat niet bij de 5 starters van B vermeld. Is dit legaal?
Interpretatie:
Nee. Eén van de spelers aangeduid als starter moet de vrijworpen nemen. Vervanging voor
aanvang van de wedstrijd wordt niet toegestaan.
Gegeven 7:
Als een speler valt om een fout te veinzen (te ‘faken’) om een oneerlijk voordeel te verkrijgen
als daardoor een onterechte fout wordt gefloten tegen zijn tegenstander of om een onsportieve
sfeer te creëren tussen toeschouwers tegen scheidsrechters, wordt zulk gedrag als onsportief
aanzien.
Voorbeeld:
A4 dribbelt naar doel als verdediger B5 achterwaarts op de vloer valt zonder dat er een
contact was tussen deze spelers of na een minimaal contact dat zeker niet deze overdreven
vertoning van B4 veroorzaakte. Een waarschuwing voor gelijkaardig gedrag werd reeds
gegeven aan alle spelers van ploeg B via hun coach.
Interpretatie:
Zulk gedrag is duidelijk onsportief en bederft het goede verloop van de wedstrijd.
Een technische fout moet gefloten worden.
Gegeven 8:
Ernstige blessures kunnen optreden als men buitensporig zwaaien (swingen) van de ellebogen
toelaat, vooral tijdens reboundacties en dicht verdedigende situaties. Als zulke actie resulteert
in een contact, dan kan er een persoonlijke fout gefloten worden. Als deze actie niet resulteert
in een contact, kan er een technische fout gefloten worden.

Voorbeeld:
A4 verwerft balbezit tijdens een rebound en komt neer op de vloer. A4 wordt onmiddellijk
kort verdedigd door B4, A4 swingt buitensporig met zijn ellebogen in een poging B4 te
intimideren of om voldoende ruimte vrij te maken om te pivoteren, te passen of te dribbelen.
Interpretatie:
A4’s actie is zeker niet conform de geest en de bedoeling van de spelregels.
Een technische fout kan gefloten worden tegen A4.

Art. 39

VECHTEN

Gegeven:
Indien een ploeg balbezit heeft en een gevecht breekt uit, dan heeft deze ploeg enkel nog recht
op de resterende tijd van de 24 seconden na het hervatten van de wedstrijd.
Voorbeeld:
Ploeg A heeft balbezit gedurende 20 seconden op het ogenblik dat een situatie ontstaat die
aanleiding geeft tot een gevecht. De scheidsrechters sluiten spelers van beide ploegen uit
omdat deze hun spelersbankzone verlaten.
Interpretatie:
Ploeg A, die balbezit had voor het gevecht, krijgt de bal ter beschikking voor een inworp, te
paard op de middellijn, overzijde van de wedstrijdtafel en dit voor de nog 4 seconden die
resten van de 24 seconden periode.

Art. 42

SPECIALE SITUATIES

Gegeven 1:
Bij speciale situaties waarbij reeksen van sancties dienen behandeld te worden terwijl de klok
stilstaat, dienen de scheidsrechters aandacht te besteden aan de volgorde waarin de
overtredingen of fouten zich voordeden. Dit om te bepalen welke sancties moeten uitgevoerd
worden en welke sancties elkaar compenseren.
Voorbeeld 1:
A4 onderneemt een sprongshot. Terwijl de bal in de lucht is weerklinkt het 24 seconden
signaal. Na het signaal, maar terwijl A4 nog in de lucht is, begaat B4 een onsportieve fout op
A4 en:
(a) De bal raakt de ring niet.
(b) De bal raakt de ring maar gaat niet door de basket.
(c) De bal gaat door de basket.

Interpretatie:
In de drie gevallen blijft de onsportieve fout van B4 behouden.
(a) B4 beging de fout tijdens de doelpoging op A4. De 24 seconden overtreding door
ploeg A zal genegeerd worden alsof deze gebeurde na de onsportieve fout. Twee of
drie vrijworpen zullen aan A4 worden toegekend, gevolgd door een inworp voor ploeg
A aan de middenlijn, overzijde jurytafel.
(b) Er is geen 24 seconden overtreding. A4 krijgt twee of drie vrijworpen, gevolgd door
een inworp van ploeg A aan de middenlijn, overzijde jurytafel.
(c) Er is geen 24 seconden overtreding. De twee of drie punten van A4 zijn geldig,
gevolgd door een bonus vrijworp voor A4. Daarna heeft ploeg A recht op een inworp
aan de middenlijn, overzijde van de jurytafel.

Gegeven 2:
Indien er een dubbele fout tijdens de uitvoering van vrijworpen is of indien er tijdens
vrijworpen fouten zijn waarvan de sancties evenwaardig zijn, dan worden de fouten genoteerd
en de sancties compenseren elkaar.
Voorbeeld 1:
A4 heeft recht op 2 vrijworpen. Na de eerste vrijworp begaan A5 en B5 een dubbele fout.
Interpretatie:
De fouten van A5 en B5 worden genoteerd waarna A4 zijn tweede vrijworp neemt en het spel
wordt vervolgd zoals na de laatste of enige vrijworp.
Voorbeeld 2:
A4 heeft recht op 2 vrijworpen. Na de eerste vrijworp worden A5 en B5 bestraft met een
technische fout.
Interpretatie:
De technische fout van A5 en B5 worden genoteerd waarna A4 zijn 2de vrijworp neemt. De
wedstrijd wordt vervolgd zoals na de laatste of enige vrijworp.
Voorbeeld 3:
A4 heeft recht op 2 vrijworpen. Beide vrijworpen zijn gelukt. Alvorens de bal opnieuw levend
kan worden na de laatste vrijworp:
(a) Begaan A5 en B5 een dubbele fout.
(b) A5 en B5 begaan een technische fout.
Interpretatie:
(a) en (b) de fouten worden genoteerd voor beide spelers waarna het spel zal vervolgen met
een inworp van achter de eindlijn zoals na de gelukte laatste of enige vrijworp.

Gegeven 3:
Na een dubbele fout zal de wedstrijd hervatten met een inworp door de ploeg die controle had
van de bal of die recht had op balbezit wanneer de dubbele fout werd gefloten.
In geval van een speciale situatie, wanneer na annulering van gelijke straffen tegen beide
ploegen er geen straffen dienen uitgevoerd, dan zal de wedstrijd hervatten met een inworp

door de ploeg die controle had van de bal of die recht had op balbezit voor de eerste
overtreding/fout.
In geval er geen enkele ploeg controle had van de bal of recht had op balbezit voor de eerste
overtreding/fout, dat is dit een sprongbalsituatie: De wedstrijd zal hervatten met een inworp
cfr. het wisselend balbezit.
Voorbeeld:
Tijdens de spelonderbreking tussen eerste en tweede periode:
- Een dubbele fout wordt gefloten tussen A5 en B5, zij slaan elkaar en worden
uitgesloten.
- Een technische fout wordt er gefloten tegen coach A en daarna ook tegen coach B.
De pijl voor wisselend balbezit wijst in het voordeel van:
(a) Ploeg A
(b) Ploeg B
Hoe zal het spel in de 2e periode hervatten?
Interpretatie:
(a) De wedstrijd zal hervatten met een inworp voor ploeg A op de plaats die het dichtst
gelegen is bij de plaats waar de dubbele fout of de eerste inbreuk plaatsvond.
(b) Dezelfde procedure wordt gevolgd, beginnend met een inworp toegekend aan ploeg B.

Art. 44

HERSTELBARE VERKEERDE BESLISSINGEN

Gegeven 1:
Om hersteld te kunnen worden moet een verkeerde beslissing ontdekt worden door de
scheidsrechters, de tafelofficiëlen of de commissaris, voordat de bal levend wordt na de eerste
dode balsituatie, nadat de wedstrijdklok gestart werd na de verkeerde beslissing.
Dat beduidt:
De vergissing vindt plaats > Alle verkeerde beslissingen vinden plaats terwijl de bal dood is.
De bal is levend
> Vergissing is te herstellen.
De wedstrijdklok start of > Vergissing is te herstellen.
loopt door.
De bal is dood.
> Vergissing is te herstellen.
De bal is levend.
> Vergissing is niet meer te herstellen.
Na herstel van de verkeerde beslissing moet de wedstrijd hervat worden vanaf het punt waar
zij onderbroken was om de vergissing te herstellen. De bal moet toegekend worden aan de
ploeg die recht had op een inworp op het moment dat de verkeerde beslissing ontdekt werd.
Voorbeeld:
Alvorens de ploegfoutenregel een feit is, begaat B4 een persoonlijke fout tegen A4.
De scheidsrechter begaat een fout door A4 twee vrijworpen toe te kennen. Na de laatste en
gelukte vrijworp hervat het spel en de wedstrijdklok start. B5 ontvangt de bal, dribbelt en
scoort.
De vergissing wordt ontdekt:
a. Alvorens de bal ter beschikking is van een speler van ploeg A, die de inworp
zal uitvoeren aan de eindlijn.

b. Nadat de bal ter beschikking is van een speler van ploeg A, die de inworp zal
uitvoeren aan de eindlijn.
Interpretatie:
B5 zijn doelpunt telt.
(a) Alle gescoorde vrijworpen worden geannuleerd. De vergissing is nog herstelbaar en
ploeg A zal de bal ter beschikking krijgen voor een inworp aan de eindlijn waar de
wedstrijd onderbroken werd om de vergissing te herstellen.
(b) De vergissing is niet meer herstelbaar en de wedstrijd gaat verder.

Gegeven 2:
Indien de vergissing erin bestaat dat een verkeerde speler de vrijworpen neemt, dan moeten de
vrijworpen die genomen zijn ten gevolge de vergissing vernietigd worden en de bal zal
toegekend worden aan de tegenstander voor een inworp aan de zijlijn ter hoogte van de
vrijworplijn of indien de wedstrijd hervat werd op de plaats waar de wedstrijd onderbroken
werd.
Als de scheidsrechters zich bewust zijn dat een verkeerde speler de intentie heeft om
vrijworpen uit te voeren en deze intentie wordt herkend door de scheidsrechter alvorens de bal
ter beschikking is voor de eerste of een enige vrijworp, dan zal deze speler onmiddellijk
vervangen worden door de correcte vrijworpnemer zonder enige sanctie.
Voorbeeld:
B4 maakt een fout op A4 en dit is de 6e ploegfout voor B. A4 krijgt 2 vrijworpen. In plaats
van A4 is het echter A5 die de 2 vrijworpen uitvoert en beide vrijworpen lukken.
De vergissing wordt ontdekt:
(a) Alvorens de bal ter beschikking is van A5 voor de eerste vrijworp.
(b) Nadat de bal de handen van A5 heeft verlaten voor de eerste vrijworp.
(c) Na de tweede vrijworp, die lukt.
Interpretatie:
(a) De vergissing wordt onmiddellijk hersteld en A4 mag de 2 vrijworpen uitvoeren
zonder enige sanctie voor ploeg A.
(b) en (c) De 2 vrijworpen worden geannuleerd en het spel hervat met een inworp voor B
vanaf de zijlijn ter hoogte van de vrijworplijn.
Dezelfde procedure wordt toegepast indien B4 een onsportieve fout maakte.

Gegeven 3:
Na herstel van de verkeerde beslissing moet de wedstrijd hervat worden vanaf het punt van
onderbreking om de vergissing te herstellen, tenzij het herstel het toekennen van terechte
vrijworp(en) impliceert en:
(a) In het geval het balbezit niet gewijzigd is sinds de vergissing werd begaan, zal het spel
hervatten zoals na een normale vrijworp.
(b) In het geval het balbezit niet gewijzigd is sinds de vergissing werd begaan en dezelfde
ploeg scoort, dan zal de vergissing verwaarloosd worden en het spel zal hervatten
zoals na ieder normaal velddoelpunt.

Voorbeeld 1:
B4 maakt een fout op A4 en dit is de 5e ploegfout voor B. Verkeerdelijk krijgt A4 geen 2
vrijworpen toegekend, maar een inworp. A5 controleert de bal na inworp wanneer B5 de bal
uit de handen naar buiten tikt. Coach A vraagt een time-out. Tijdens de time-out ontdekken de
scheidsrechters deze herstelbare verkeerde beslissing of werd het onder hun aandacht gebracht
dat men A4 twee vrijworpen diende toe te kennen.
Interpretatie:
A4 krijgt zijn twee vrijworpen toegekend en het spel zal hervatten zoals na iedere normale
vrijworp.
Voorbeeld 2:
B4 maakt een fout op A4 en dit is de 5e ploegfout voor B. Verkeerdelijk krijgt A4 geen twee
vrijworpen toegekend, maar een inworp. Na de inworp dribbelt A5 en onderneemt een
doelpoging, B4 maakt op fout op deze doelpoging. A5 krijgt twee vrijworpen. Tijdens de
stopklokperiode ontdekken de scheidsrechters de herstelbare verkeerde beslissing.
Interpretatie:
A4 krijgt twee vrijworpen, zonder opstelling van spelers. Dan zal A5 twee vrijworpen nemen
en het spel zal hervatten zoals na iedere normale vrijworp(en).
Voorbeeld 3:
B4 maakt een fout op A4 en dit is de 5e ploegfout voor B. Verkeerdelijk krijgt A4 geen twee
vrijworpen toegekend, maar een inworp. Na de inworp onderneemt A5 een doelpoging en
scoort een 2/3 punter. Alvorens de bal opnieuw levend wordt, ontdekken de scheidsrechters
de vergissing. Hoe gaan zij verder te werk?
Interpretatie:
De vergissing wordt genegeerd en het spel zal hervatten zoals na ieder normaal velddoelpunt.

Art. 46

SCHEIDSRECHTERS: RECHTEN EN PLICHTEN

Gegeven 1:
Het is mogelijk dat tijdens een wedstrijd zich een incident of een situatie voordoet die niet
specifiek voorzien is in de FIBA Basketbal Regels of in de FIBA Officiële Interpretaties. In
deze gevallen is de scheidsrechter bevoegd om een beslissing te nemen gebaseerd op zijn
persoonlijk oordeel, mits in acht name van de sportiviteit en psychologie van de regels. De
scheidsrechter heeft de macht te beslissen in alle gevallen die niet in de regels vervat zijn;
algemeen beschouwd als de “flexibele macht” van de scheidsrechter.
Voorbeeld:
Na een gelukt doelpunt van ploeg A rolt de bal ver buiten het terrein.
Interpretatie:
Tijdens de wedstrijd, onder normale omstandigheden, zal de scheidsrechter fluiten om de
wedstrijdklok te stoppen. Time-out en vervangingen voor beide ploegen worden toegestaan
terwijl de bal dood is en de wedstrijdklok stil ligt. We passen dit niet toe na een gelukt doel
tijdens de laatste 2 minuten van de 4de periode of elke verlenging.

Indien de scheidsrechter hier zou fluiten, zou hij de ploeg die de bal mag inwerpen benadelen
omdat hij hier de ploeg die scoorde het recht geeft om een time-out of vervanging aan te
vragen. Om geen spelonderbreking te creëren zal de scheidsrechter niet fluiten.

Gegeven 2:
De scheidsrechter wordt gemachtigd technische apparatuur te gebruiken door eigen besluit of
op verzoek van een coach, om te verifiëren of bij een laatste doelpoging, op het einde van een
periode, de bal de hand had verlaten binnen de speeltijd. Hij is de enige om te beslissen of
dergelijke apparatuur gebruikt wordt of niet. In geval van een ‘herhalingsoverzicht’, dan zal
dat overzicht gedirigeerd worden door de scheidsrechters, commissaris (indien aanwezig) en
de tijdopnemer. De scheidsrechter neemt de eindbeslissing.
Het verzoek tot gebruik van herhalingsapparatuur moet worden ingediend voor aanvang van
de volgende periode of voor de scheidsrechter het wedstrijdformulier heeft ondertekend.
Voorbeeld 1:
A4 onderneemt een doelpoging wanneer het signaal luidt voor het einde van een periode of
voor het wedstrijdeinde. De doelpoging is gelukt en de scheidsrechters kennen 2 punten toe
aan ploeg A. Naar mening van coach B had de bal de hand van A4 pas verlaten na het luiden
van het eindsignaal en verzoekt de herhalingsapparatuur te gebruiken.
Welke procedure dienen de scheidsrechters te volgen?
(a) De scheidsrechters zijn absoluut zeker van hun beslissing.
(b) De scheidsrechters hebben wat twijfels of een meningsverschil of de bal de hand,
tijdens de doelpoging, had verlaten voor het luiden van het signaal van het einde van
een periode of voor het wedstrijdeinde.
Interpretatie:
(a) De scheidsrechter weigert het verzoek van coach B.
(b) De scheidsrechter stemt toe met het verzoek van coach B.
Het herhalingsoverzicht wordt gedirigeerd in aanwezigheid van de scheidsrechters,
commissaris (indien aanwezig) en de tijdopnemer. Als de herhaling duidelijk en
afdoend visueel bewijs levert dat de bal werd losgelaten na afloop van de speeltijd van
de periode of de wedstrijd, zal het doelpunt geannuleerd worden.
Als men bij de herhaling vaststelt dat de bal tijdig de hand had verlaten voor afloop
van de speeltijd van de periode of de wedstrijd, zal het vroegere resultaat worden
bevestigd.
Voorbeeld 2:
Ploeg A leidt met 2 punten. Het signaal, voor het einde van een periode of voor het
wedstrijdeinde, luidt als een persoonlijke fout wordt gefloten tegen A4 en 2 vrijworpen
toegekend worden aan B4. Beide vrijworpen lukken en we hebben een gelijke stand. Voor de
start van de volgende periode of verlenging verzoekt de coach van de benadeelde ploeg A om
de herhalingsapparatuur te gebruiken.
Interpretatie:
De technische apparatuur kan enkel gebruikt worden om vast te stellen of een laatste
doelpoging (en niet een gefloten fout), genomen werd voor of na de speeltijd van een periode.
Het verzoek van coach A zal geweigerd worden.

Voorbeeld 3:
Ploeg A leidt met 2 punten. Het signaal, voor het einde van een periode of voor het
wedstrijdeinde, luidt als B4 een doelpoging onderneemt en scoort, maar alleen 2 en geen 3
punten worden toegekend door de scheidsrechters. Voor aanvang van de volgende periode of
verlenging of alvorens de scheidsrechter het wedstrijdformulier heeft ondertekend, verzoekt
de coach van de benadeelde ploeg B om de herhalingsapparatuur te gebruiken.
Interpretatie:
De technische apparatuur kan enkel gebruikt worden om vast te stellen of een laatste
doelpoging (en niet of het een twee- of driepunter was), genomen werd voor of na de speeltijd
van een periode.
Het verzoek van coach B zal geweigerd worden.

Gegeven 3:
Voor aanvang van de wedstrijd keurt de scheidsrechter de technische apparatuur goed en
informeert beide coachen over deze aanwezigheid. Enkel technische apparatuur goedgekeurd
door de scheidsrechter kan gebruikt worden voor een herhalingsoverzicht.
Voorbeeld:
A4 onderneemt een doelpoging als het signaal, voor het einde van een periode of voor het
wedstrijdeinde, luidt. De doelpoging lukt. Coach B vraagt een herhalingsoverzicht, want naar
zijn mening werd de doelpoging ondernomen na het luiden van de wedstrijdklok. Er is geen
goedgekeurde technische apparatuur op het veld aanwezig, maar de manager van ploeg B
meldt dat de wedstrijd gefilmd wordt door de ploegvideo van een hoger gelegen positie en
stelt de scheidsrechters dit videomateriaal ter beschikking voor een herhaling.
Interpretatie:
Het verzoek van coach B wordt geweigerd.
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