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Wat gaan we doen?

• Spelregels: fouten + bepalingen
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Fouten

• Wat is een fout?

• Wat voor soort fouten hebben we?

• Wat is de ‘act of shooting’?



Fouten | soorten
• Persoonlijke fout

– Aanvallende fouten

– Verdedigende fouten

• Onsportieve fouten

• Technische fouten

• Diskwalificerende fouten

• Fouten van coaches



Fouten | principes

• Cilinderprincipe

• Legale verdedigende positie

• Principes van tijd & plaats

o alleen bij een speler zonder bal



Fouten | verticaliteitsprincipe

Op veld heeft elke speler recht 

• Op de plaats waar hij zich bevindt

• Op de ruimte boven hem

Wanneer een speler zijn cilinder verlaat en 

contact maakt met tegenstander, is dit een 

persoonlijke fout



Fouten | verticaliteitsprincipe



Fouten | verticaliteitsprincipe



Fouten | verdedigende positie

Een verdediger neemt een legale verdedigende

positie in wanneer:

• Face-to-face met tegenstander

• Beide voeten op de grond

• Zijwaarts en achterwaarts bewegen mag!

Om een aanvallende fout te fluiten, hoeft een  

verdediger dus niet stil te staan.



Fouten | plaats & tijd

Een aanvaller met bal:

o Kan altijd verdedigd worden, dus plaats & tijd niet 

van toepassing

Een aanvaller zonder bal: 

o Moet tijd en ruimte hebben om uit te kunnen 

wijken



Fouten | aanvaller met bal



Fouten | aanvaller zonder bal



Fouten | aanvaller in de lucht



Fouten | handchecking

Het is handchecking wanneer een aanvaller 

door zijn verdediger wordt gestuurd of 

gehinderd.



Fouten | screens

Een goed screen:

• Staat stil binnen zijn cilinder

• Staat met beide benen op de vloer

Een fout screen:

• Is in beweging tijdens het contact

• Heeft handen of armen buiten zijn cilinder



Fouten | straf

• Maximaal vijf persoonlijke fouten

• Fout op speler buiten ‘act of shooting’

o Balbezit tegenstander

• Fout op speler in ‘act of shooting’

o Vrije worpen (1, 2 of 3)

• Act of shooting (schotpoging) start wanneer:

o De bal tot rust komt in de hand van een speler, 

met als doel te schieten



Fouten | teamfouten

• Tot en met vier teamfouten: zijkant, behalve

fout in ‘act of shooting’

• Vanaf de vijfde teamfout: altijd twee vrije

worpen

• Uitzonderingen: 

o Aanvallende fouten: zijkant tegenstander

o Technische / Onsportieve / Diskwalificerende

fouten: bijbehorende straf



Onsportieve fout

• Een erg harde fout

• Een fout die niet op de bal gericht is

• Een fout, van opzij of van achter, op een

speler die een vrije baan naar de basket heeft

• Straf: twee vrije worpen + zijkant middenlijn

o Op schotpoging ook drie of één vrije worp mogelijk



Technische fout

• Een fout zonder contact met een ander

– Schelden, vloeken, commentaar, etc.

• Straf: één vrije worp + zijkant middenlijn

o Let op, vroeger waren dit er twee



Diskwalificerende fout

• Een ernstige Technische of Onsportieve fout

• Gevaarlijk spel (bijvoorbeeld harde duw in rug)

• Vechten

• Straf: twee vrije worpen + zijkant middenlijn

• Speler moet de zaal verlaten



Diskwalificatie

• Diskwalificatie: speler of coach moet de zaal uit

(mag ook niet op de tribune plaatsnemen)

o Na een Diskwalificerende fout

o Rapport maken, opsturen naar NBB

• Diskwalificatie voor de rest van de wedstrijd

o ‘Game Disqualification’

o 2 Onsportieve of Technische fouten (of 1O + 1T)

o Geen rapport nodig



Fouten | coaches

• Technische fout Coach (C)

• Technische fout Bank (B)

• Coach wordt gediskwalificeerd voor de 

wedstrijd bij:

o Twee Coach-fouten

o Drie fouten in totaal



Fouten

• Vragen?
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Wissels

• Er mag onbeperkt worden gewisseld

• Wisselen bij ieder fluitsignaal

• Wisselen na laatste geslaagde vrije worp

• Wisselen na scores:

o In de laatste twee minuten laatste kwart

o Alleen na een score van de tegenstander



Time-outs

• Twee time-outs in eerste helft

• Drie time-outs in tweede helft

• Eén time-out per verlenging

• Maximaal twee time-outs in laatste 2 minuten

• Een time-out kan plaatsvinden:

o Bij ieder fluitsignaal

o Na een score van de tegenstander



Einde

• Vragen?

• Basketball Masterz: thuis aan de slag!

Succes met je toets!


