
1-10-2011 TOPklasse U12 
 

Meisjes/Jongens U12 
Gemengd U10/U8 
 

DAMES/HEREN SENIOREN; U22; U20 
MEISJES/JONGENS U18 
MEISJES/JONGENS U16 
MEISJES/JONGENS U14 

RAYON 

Speeltijd 
 
 

4 x10 minuten  
zuivere speeltijd 

8 x 4 minuten  
zuivere speeltijd 

4 x 10 minuten 
zuivere speeltijd 

4 x 10 minuten 
zuivere speeltijd 

Speeltijd 
 
 

Tussen 1e en 2e en 3e en 4e 
periode 2 minuten. 
Tussen 2e en 3e periode 10 
minuten. 

Tussen 1e  en 2e  en 3e en;4e periode 
tussen 5e  en 6e en 7e en 8e  periode  
1 minuut. 
Tussen 4e  en 5e  periode 10 min. 

Tussen 1e en 2e en 3e en 4e periode 2  min. 
Tussen 2e en 3e periode 10 minuten. 

Tussen 1e en 2e en 3e en 4e 

periode 2 minuten. 
Tussen 2e en 3e periode 10 
minuten. 

Formulieren 
 

Normale sheets Sheets slangenmodel Normale sheets Normale sheets 

24-secondenregel 
 

Niet Niet Niet Wel 

Wisselen 
 
 

Bij elke belaste time-out; 
na een overtreding. na elk 
fluitsignaal en bij een fout 

In alle periodes niet toegestaan               
Bij elke belaste time-out; Na een overtreding; Na elk fluitsignaal en bij een fout. 

 
Teamfouten Na 4 fouten 2 vrije worpen. NA 4 fouten per kwart 2 vrije 

worpen 
Na 4 fouten 2 vrije worpen. Na 4 fouten 2 vrije worpen. 

Bonus vrije worp wel Wel Wel Wel 
Terugspelen eigen helft niet toegestaan Niet toegestaan Niet  toegestaan Niet toegestaan 
3 en 8 secondenregel wel wel Wel Wel 
3-punter wel wel Wel Wel 
Gelijk spel Verlengen. Wel mogelijk Verlengen. Verlengen. 

Materiaal 
 
 
 
 

Midsize bal 
 
 
 
Baskethoogte 2.60 

Minibal 
 
 
 
Baskethoogte 2,60 

Normale bal  
m.u.v. dames; /meisjes U20;U18;U16;U14: 
midsize bal 
 
Baskethoogte 3.05 

Normale bal 
m.u.v. dames/meisjes midsize bal 
 
 
Baskethoogte 3.05 

Spelen volgens slang 
model 
 

n.v.t ja n.v.t. n.v.t. 

Speelwijze 
 
 

Verbod op zone;  
 

Verbod op zone;  
 

Geen verplichte speelwijze  
muv 
U14: verbod op zone. 

Geen verplichte speelwijze 

Belaste time-out 
 
 
 

- 2 time-outs op ieder moment gedurende de 1e helft ( (1e en 2e periode); 3 time-outs op ieder moment gedurende de 2e helft (3e en 4e periode) 
- Voor U8, U10 en U12 meisjes/jongens time out tussen de periodes 
  1 time-out op ieder moment gedurende iedere periode van verlenging.  
- Niet gebruikte time-outs mogen niet worden overgedragen naar volgende helft of verlenging. 
- Deze wordt gegeven als de bal dood is en de klok stil staat. Ook na een geslaagde doelpoging kan de ploeg waartegen gescoord is een time-out             
aanvragen. 

 
Hiermee zijn de belangrijkste verschillen in schema aangebracht. De normale FIBA spelregels voor elke categorie dienen verder uit de spelregels, het wedstrijdreglement en de 
Vademecum-aanvullingen bij wedstrijd- en jeugdcommissie gehanteerd te worden. Aan dit overzicht mogelijk mogen geen bindende uitspraken ontleend worden. 


