
Workshop wedstrijdblad 

invullen
Gent-Oost Eagles

2016-2017



Inhoudsopgave

1. Licentie map

2. Voor de wedstrijd

3. Tijdens de wedstrijd
1. Time outs

2. Fouten

3. Persoonlijke fouten
1. Zonder vrijworpen

2. Met vrijworpen

4. Onsportieve fouten

5. Diskwalificerende fouten

6. Technische fouten

7. Diskwalificerende fouten in speciale gevallen

4. Het scoreverloop

5. Nieuwigheden

6. Na de wedstrijd



1. Licentiemap

• Spelerslijst

– Eigen en VBL

• Lijst met wedstrijden

• Huishoudelijk reglement en gedragscode

• Leidraad voor de ploegafgevaardigden en coach

• Lidkaarten bestuur

• Technische vergunningen coachen

• Blad/speler met nummer, VBL licentie en medische fiche

• Telefoonnummers van belangrijke personen (coachen en 

bestuursleden)



2. Voor de wedstrijd

Wat is het wedstrijdblad?

1. Het origineel is voor de federatie (WIT)

2. De eerste kopie is ook voor de federatie of voor de scheidsrechter in 

geval van verslag (GROEN)

3. De tweede kopie is voor de bezoekers (ploeg B) (GEEL)

4. De derde kopie is voor de thuisploeg (ploeg A) (ROZE)



2. Voor de wedstrijd
Wat moet er zijn ingevuld?

• Ten laatste 20min voor de match

• Bij thuiswedstrijden liefst 30min
1. De namen van beide ploegen

2. Het wedstrijdnummer

3. De afdeling

4. Het aanvangsuur van de match

5. De datum



2. Voor de wedstrijd
Wat moet er zijn ingevuld?

• Links onderaan het blad 

Team A Team B

Timekeeper Scorekeeper

Shotklok (24”) operator

Deleg. A Deleg. B



2. Voor de wedstrijd

Wat moet er zijn ingevuld?

• Rechts onderaan is voor de scheidsrechters onkosten 
vergoeding



2. Voor de wedstrijd

Wat moet er zijn ingevuld?

• Het volgende voor elke ploeg
– Clubnaam (Gent-Oost Eagles)

– Stamnummer (1681)

• Voor elke speler
– Geboortejaar

– Familienaam + 1ste letter voornaam

– Nummer

• Voor de coach(en)
– Zelfde naamgeving als spelers

– Technische vergunning(zie blad TV coachen)

• Let op!
– Nummers best oplopend(niet verplicht)

– Vermijd schrappen

– 1 speler moet (CAP) achter zijn naam hebben

– Maximaal 12 spelers

– <12 spelers, doorstreep de lege lijnen



2. Voor de wedstrijd
Wat moet er zijn ingevuld?

• 10min voor de match, door de coach:

– Goedkeuring geven voor de namen en nummers op het wedstrijdblad

– Namen van de coach(en) goedkeuren

– De 5 starters aanduiden

– De kapitein aanduiden door (CAP) na de naam te plaatsen

– Het wedstrijdblad paraferen



2. Voor de wedstrijd
Wat moet er zijn ingevuld?



2. Voor de wedstrijd

• Verwittig de coach als volgende letters voorkomen:
– “L”: Ontbrekende licentie

– “A”: Ontbrekende medisch attest

– “I”: Ontbrekende identiteitskaart

– “R”: Niet vermeld op de spelerslijst

• Spelers vullen volgende zaken in op achterzijde van blad:
– Clubnaam

– Naam en voornaam

– Geboorteplaats en datum

– Handtekening

• Dit zijn boetes voor de club !!

• Speciaal: Bij de eerste officiële match zal één van 
bovenstaande resulteren in een FORFAIT !!



2. Voor de wedstrijd
Oefening

• Vul in het blad in met volgende gegevens

• Reeks: 2e landelijke heren – LAHSE2A1

• Team A: Stamnr 1681

• Team B: Stamnr 506

Code Datum Tijd Thuis Uit Reeks Accommodatie

LAHSE2A1AJ04 25-09-2016 17.00 Gent-Oost Eagles 

HSE A

Bent Schoenen 

Waregem HSE B

2e Landelijke Heren 

A

Sporthalle Melle 

Vogelhoek

LAHSE2A1AL18 02-10-2016 17.00 Gent-Oost Eagles 

HSE A

Basket HEXIA 

ZwevegemDeerlijk 

HSE A

2e Landelijke Heren 

A

Sporthalle Melle 

Vogelhoek

LAHSE2A1AB06 09-10-2016 17.00 Gent-Oost Eagles 

HSE A

Haantjes-Fireballs 

Oudenaarde HSE A

2e Landelijke Heren 

A

Sporthalle Melle 

Vogelhoek

http://vblweb.wisseq.eu/Home/MatchDetail?wedguid=BVBL16179100LAHSE2A1AJ
http://vblweb.wisseq.eu/Home/TeamDetail?teamguid=BVBL1226HSE  1
http://vblweb.wisseq.eu/Home/TeamDetail?teamguid=BVBL1034HSE  2
http://vblweb.wisseq.eu/Home/Poule?Pouleguid=BVBL16179100LAHSE2A1
http://vblweb.wisseq.eu/Home/MatchDetail?wedguid=BVBL16179100LAHSE2A1AJ
http://vblweb.wisseq.eu/Home/MatchDetail?wedguid=BVBL16179100LAHSE2A1AL
http://vblweb.wisseq.eu/Home/TeamDetail?teamguid=BVBL1226HSE  1
http://vblweb.wisseq.eu/Home/TeamDetail?teamguid=BVBL1042HSE  1
http://vblweb.wisseq.eu/Home/Poule?Pouleguid=BVBL16179100LAHSE2A1
http://vblweb.wisseq.eu/Home/MatchDetail?wedguid=BVBL16179100LAHSE2A1AL
http://vblweb.wisseq.eu/Home/MatchDetail?wedguid=BVBL16179100LAHSE2A1AB
http://vblweb.wisseq.eu/Home/TeamDetail?teamguid=BVBL1226HSE  1
http://vblweb.wisseq.eu/Home/TeamDetail?teamguid=BVBL1037HSE  1
http://vblweb.wisseq.eu/Home/Poule?Pouleguid=BVBL16179100LAHSE2A1
http://vblweb.wisseq.eu/Home/MatchDetail?wedguid=BVBL16179100LAHSE2A1AB


Oefening



3. Tijdens de wedstrijd
• Als een vervanger opkomt

• De “X” niet omcirkelen



3. Tijdens de wedstrijd
Time-out
• Hoeveel?

– 1ste helft: maximaal 2 

– 2de helft: maximaal 3 (excl. verlengingen)

– Nieuwe regel: In de laatste 2 minuten vervalt 1 time-out als de ploeg er 
nog 3 heeft staan

– Verleningen: Elke ploeg krijgt 1 time-out per verlenging

• Wanneer kunnen deze doorgaan?
– Bij elk fluitsignaal van de ref

– Als de tegenpartij heeft gescoord

– Na het scoren van de laatste vrijworp

• Hoe aan te duiden?



3. Tijdens de wedstrijd

Time-out
• Hoe aan te duiden?

– Aantal gespeelde minuten/kwart

• Niet genomen Time-outs
– Doorstrepen met een dubbele lijn

na iedere speelhelft of verlenging



3. Tijdens de wedstrijd
Ploegfouten
• Wat zijn ploegfouten?

Dit zijn de fouten begaan door een speler, hetzij:
• Persoonlijke fouten

• Onsportieve fouten

• Technische fouten

• Diskwalificerende fouten

• Uitzondering: Vechten is geen ploegfout

• Hoe aan te duiden?

Door een grote “X” te zetten in de hokjes 1 t/m 4

• Na de 4de ploegfout wordt de rode vlag gezet



3. Tijdens de wedstrijd
Fouten
• Spelers

– Persoonlijke fouten

– Onsportieve fouten

– Technische fouten

– Diskwalificerende fouten

– Vechten

• Coach
– Technische fouten

– Diskwalificerende fouten

Fouten door de coach, assistent-coach(en), ploegbegeleiders en 
vervangers worden bij de coach geschreven



3. Tijdens de wedstrijd
Fouten

• Hoe te noteren?
– Persoonlijke fout: “P”

– Onsportieve fout: “U”

– Diskwalificerende fout: “D”

– Technische fout door een speler: “T”

– Technische fout door een coach: “C”

– Technische fout door een assistent-coach, vervanger

of een ploegbegeleider: “B” (dit is voor de coach)

– Vechten: “F”



3. Tijdens de wedstrijd
Persoonlijke fout

• Zonder vrijworpen(incl aanvalende fouten)
– Speler A4 krijgt een persoonlijke fout

• Met vrijworpen
– Speler A4 krijgt een persoonlijke fout die recht geeft op 1 vrijworp



3. Tijdens de wedstrijd
Persoonlijke fout

• Met vrijworpen
– Speler A4 krijgt een persoonlijke fout die recht geeft op 2 vrijworpen



3. Tijdens de wedstrijd
Onsportieve fout
• Speler A4 krijgt een onsportieve fout. Zijn tegenstrever heeft 

recht op 2 vrijworpen + balbezit middenlijn.

• Als de speler scoort heeft die nog recht op 1 vrijworp + 
balbezit middellijn: (U1)

• Als de fout gebeurt op een 3punt shot zijn er 3 vrijworpen + 
balbezit middellijn: (U3)



3. Tijdens de wedstrijd
Diskwalificerende fout
• Speler A4 krijgt een diskwalificerende fout. Zijn tegenstrever 

heeft recht op 2 vrijworpen + balbezit middenlijn.

• Als de speler scoort heeft die nog recht op 1 vrijworp + 
balbezit middellijn: (D1)

• Als de fout gebeurt op een 3punt shot zijn er 3 vrijworpen + 
balbezit middellijn: (D3)



3. Tijdens de wedstrijd
Diskwalificerende fout
• Speler A5 zit op de spelersbank en wordt uitgesloten. 

– Coach: “B2”

– Speler: “D”

– Als er geen vak meer over is, naast het laatste vakje plaatsen

• De coach wordt uitgesloten
– Coach: “D2”

• De assistent coach wordt uitgesloten: 2* vrijworpen + 
balbezit middenlijn

– Coach: “B2”

– Assistent-coach: “D”



3. Tijdens de wedstrijd
Technische fout
• Speler A4 krijgt een Technische fout. Ploeg B heeft recht op 

1 vrijworp + balbezit middenlijn

• Coach krijgt een Technische fout wegens onsportief gedrag 
van hemzelf. 

– Coach: “C1”

• Coach krijgt een Technische fout wegens onsportief gedrag 
van zijn assistent-coach(en), ploegbegeleider of 
reservespeler 

– Coach: “B1“



3. Tijdens de wedstrijd
Technische fout
• Wanneer een coach 2 technische fouten krijgt ten gevolge 

onsportief gedrag van hemzelf wordt hij uitgesloten en moet 
de zaal verlaten.

• Wanneer hij 3 technische fouten krijgt ten gevolge onsportief 
gedrag van de personen op de spelersbank zal hij eveneens 
uitgesloten worden.

– Noteer de GD naast het laatste vakje

• Al deze technische fouten kunnen ook tijdens 
onderbrekingen, voor de match, tijdens de rust of voor een 
verlenging worden geblazen.



3. Tijdens de wedstrijd
Technische fout

• Als deze gefloten wordt tegen een speler dan wordt deze 
genoteerd achter de naam van de in overtreding zijnde 
speler en telt deze mee voor de ploegfouten. Wordt ze 
echter gefloten tegen de coach, assistent-coach(en) of 
ploegbegeleider dan komt deze ten laste van de coach en 
telt niet mee voor de ploegfouten.

• Gelijke straffen
– Toevoegen van de letter “c”



3. Tijdens de wedstrijd
• Einde van een periode

– Baken na elke periode de fouten af van spelers en coach

– Na de match doorstreep alle overgebleven lege ruimtes



3. Tijdens de wedstrijd
Diskwalificerende fouten: speciale gevallen 

Vechten
• Als enkel de coach wordt uitgesloten

• Als de assistent-coach wordt uitgesloten

• Als een speler wordt uitgesloten(enkel als vervanger)



4. Het scoreverloop
• Voldoende met 2 kleuren, best met 4 (ter info)

• Maximaal aantal punten/ploeg = 140

• /ploeg score noteren

• /velddoelpunt = “/” over de score plaatsen

• /gelukte vrijworp = “•” over score

• Naast de score het spelersnummer



4. Het scoreverloop
Gescoorde vrijworp

• Een door een speler gemaakte vrijworp dat 1 punt oplevert 
moet worden aangegeven door een ingekleurde cirkel " O " 
te plaatsen in de daarvoor bestemde vakje met vermelding 
van het nummer van de speler.



4. Het scoreverloop
Velddoelpunt – 2 punten

• Een door een speler gemaakt velddoelpunt dat 2 punten 
oplevert moet worden aangegeven door een diagonale 
streep " / " te trekken in de daarvoor bestemde kolom met 
vermelding van het nummer van de speler.



4. Het scoreverloop
Velddoelpunt – 3 punten

• Een door een speler gemaakt velddoelpunt dat 3 punten 
oplevert moet worden aangegeven door een diagonale 
streep " / " te trekken in de daarvoor bestemde kolom met 
vermelding van het nummer van de speler dat wordt 
omcirkeld.



4. Het scoreverloop
• Einde van elke periode

– Cirkel plaatsen rond laatste getal

– Horizontale streep onder punten en nummer

– Totaal aantal punten in de periode noteren



4. Het scoreverloop
• Einde van de match

– Zelfde als einde periode + nog een horizontale streep

– Overgebleven lege score vakken zigzag doorstrepen

– Einduitslag noteren + naam van de winnende ploeg



4. Het scoreverloop
Speciale gevallen
• Doelpunt in eigen basket

– Punten zijn voor de kapitein van de tegenpartij

• Goaltending
– Punten zijn voor de scoorder

• Score op het blad en het scorebord is verschillend
– Score op het blad is de correcte

– Indien er discussie is, verwittig de hoofdscheidsrechter

• Ploeg maakt meer dan 140punten
– Er dient een nieuwe scoreblad genomen te worden met score vanaf 

141 tot 280

• Protest aantekenen
– Kapitein of coach



5. Nieuwigheden
Belangrijk voor de scorekeeper

• Technisch fout
– Vroeger 2 vrijworpen, nu 1

– 2 x technische fout = gediskwalificeerd (GD)

• Time-outs
– In de 2de helft

– Als een ploeg nog 3 time-outs heeft in de laatste 2min van de match 
vervalt 1 time-out

– Schrap de 1ste time-out

• Nieuwe aanduiding van de ref
– Nummers > 16

– Nieuwe persoonlijke fouten tekens


