
 

 

Wijzigingen in de toelichting op de spelregels per juli 2011 

Huidige regel Nieuwe tekst 

2.3 Scheidsrechter 
 
b het handhaven van de regels van het spel 
 
Voordeelregel: wanneer de bal ......spelhervatting 
zou zijn. 
 
Wanneer na een met een strafworp te bestraffen 
overtreding...... 

2.3 Scheidsrechter 
 
b het handhaven van de regels van het spel 
 
Voordeelregel: wanneer de bal ......spelhervatting 
zou zijn. 
 
Als door een uitbal een spelhervatting 
toegekend moet worden moet de 
scheidsrechter geen voordeel geven door de 
uitbal niet te bestraffen, zelfs als het niet-
overtredende team balbezit krijgt. 
 
Wanneer na een met een strafworp te bestraffen 
overtreding...... 

3.1 Wedstrijdduur en time-out 
 
a Wedstrijdduur 
 
Een wedstrijdreglement kan een andere 
wedstrijdduur en een andere duur van de 
rust voorschrijven.  
 
 
 
 
Een kortere wedstrijdduur is wenselijk voor 
wedstrijden met jongere spelers. 
 
 
 
 
b Time-out 
 
Een wedstrijdreglement kan een ander aantal time-
outs voorschrijven. 
 
Een wedstrijdreglement kan... 

3.1 Wedstrijdduur en time-out 
 
a Wedstrijdduur 
 
Het wedstrijdreglement schrijft de speeltijd en 
de duur van de rust voor. Op deze manier wordt 
het mogelijk met zuivere speeltijd te spelen. 
Voor wedstrijden waar niet met zuivere speeltijd 
gespeeld wordt is de aanbevolen wedstrijdduur 
2 x 30 minuten. 
 
Een kortere wedstrijdduur is wenselijk voor 
wedstrijden met jongere spelers. 
 
De aanbevolen duur van de rust bedraagt 
maximaal 10 minuten. 
 
b Time-out 
 
 
 
 
Een wedstrijdreglement kan... 

3.6 q te schieten bij het spelen zonder directe 
tegenstan-der 
 
Indien de coach van de aanvallende ploeg in 
gebreke blijft de niet-schietende aanvaller aan te 
wijzen, zorgt de scheidsrechter ervoor, dat de 
vereiste mededeling alsnog onmiddellijk wordt 
gedaan. 

3.6 q te schieten bij het spelen zonder directe 
tegenstander 
 
Als een speler zonder directe tegenstander  de 
bal gooit en de bal raakt de korf, dan  wordt dit  
als een schot beschouwd en 
dienovereenkomstig te worden bestraft.. 
 
Indien de coach van de aanvallende ploeg in 
gebreke blijft de niet-schietende aanvaller aan te 
wijzen, zorgt de scheidsrechter ervoor, dat de 
vereiste mededeling alsnog onmiddellijk wordt 
gedaan. 



 

 

3.7 Uitbal 
 
Bij een uitbal of bij het overtreden van § 3.6m .... 
geraakt of overschreden.  
 
 
 
Wanneer de bal uit is.... 

3.7 Uitbal 
 
Bij een uitbal of bij het overtreden van § 3.6m .... 
geraakt of overschreden. De scheidsrechter is 
verplicht de overtreding te bestraffen;  de 
voordeelregel kan hierbij niet worden 
toegepast.. 
 
Wanneer de bal uit is.... 

3.12 In de aanval de toegestane tijdslimiet te 
overschrijden 
 
Een wedstrijdreglement kan bepalen voor welke 
wedstrijden deze regel wordt toegepast. 
 
*De schotklok moet op een hoogte van 0,90 - 1,50 
m op een duidelijk zichtbare plaats buiten het 
speelveld en in de nabijheid van beide achterlijnen 
worden geplaatst. * 
 
De scheidsrechter kent... 

3.12 In de aanval de toegestane tijdslimiet te 
overschrijden 
 
Een wedstrijdreglement kan bepalen voor welke 
wedstrijden deze regel wordt toegepast. 
 
Een wedstrijdreglement mag ook de duur van 
een schotklokperiode voorschrijven, 
bijvoorbeeld in jeugdwedstrijden. Het wordt 
aanbevolen periodes van 5 seconden aan te  
houden en een totale periode van niet meer dan 
40 seconden. 
 
*De schotklok moet op een hoogte van 0,90 - 1,50 
m op een duidelijk zichtbare plaats buiten het 
speelveld en in de nabijheid van beide achterlijnen 
worden geplaatst. * 
 
De scheidsrechter kent.... 

 
 * In Engelse brief niet aanwezig, maar in Nederlands spelregelboekje wel 


