
Tafeltaken basis 



Wat gaan we doen? 

• Basis afspraken tafelen 

• Wat wordt er van je verwacht? 

• Taken timer en scorer 

• Taken 24 seconden klok 

• Gebruik tablet en digitaal wedstrijdformulier 



Basis afspraken 

• Wedstrijden tm U16 teams tafeltaken door ouders 

• Timer 

• Scorer 

 

• Vanaf U16 team gaan spelers verplicht ingeplande zaaltaken uitvoeren bij thuiswedstrijden andere 
teams 

• Scheidsrechter 

• Scorer 

• Timer 

• 24-seconde klok (bij wedstrijden landelijk niveau) 



Wat wordt van je verwacht? 

• Je bent onpartijdig, samen met de scheidsrechter ! 

• Klaarzetten/opstarten/opruimen 

• Banken (2 hoog) voor spelers langs veld klaarzetten 

• Tafel en stoelen klaarzetten middenlijn. (Staan in Black Eagles 
hok en vergaderruimte) 

• De “bal bezit pijl” op tafel 

• 2 rode “kaarten” voor 4e teamfout op tafel 

• Bordjes 1 tm 5 voor persoonlijke fouten 

• Snoerhaspel aansluiten en uitrollen naar de tafel 

• Tablet aan de oplader en NBB app opstarten (komt straks terug) 

• Scorebord aansluiten en instellen (komt straks terug) 

• Laatste wedstrijd? Alles weer netjes opruimen in Black Eagles 
hok 

 



Wat wordt van je verwacht? 

• Taken timer 

• Tijd starten en stoppen 

• Balbezit pijl 

• Scores en eventueel fouten op scorebord zetten 

• Ondersteunen scorer (2e paar ogen) 

• Bordje 4e teamfout 

• Time outs, wissels aangeven met zoemer 

• Taken scorer 

• Gebruik tablet voor vastleggen van de wedstrijd in NBB app 

• Aangeven 4e teamfout aan timer 

 

 

Blijf communiceren ! 



Taak Timer: Gebruik scoreborden 

• Aansluiten en instellen scorebord. 

• Instructies in BE hok en gebruiksaanwijzing op de tafel 

 



Taak Timer: Tijd starten en stoppen 
 

• Tijdsduur wedstrijd tm U12 teams 8 x 4 minuten, vanaf U14 4 x 10 minuten 
• Let op: Er kunnen max 4 periodes worden ingesteld dus bij u10/12 resetten in rust en opnieuw instellen op vgl 4 periodes 

• Start tijd  Op moment dat bal door speler in veld wordt aangeraakt. 

• Bij sprongbal als de bal wordt aangeraakt. 

• Bij inname bal op moment dat speler in veld bal aanraakt. 

• Bij een laatste vrije worp 

• Als hij geslaagd is, wanneer de bal na de inname in het veld wordt aangeraakt. 

• Als hij gemist is, wanneer de bal de ring raakt of aangeraakt wordt door een speler. 

• De tijd stil zetten  Na ieder fluitsignaal 

• Tijdens vrije worpen en time outs staat de tijd stil. 

• Laatste 2 minuten van de wedstrijd na elke score tijd stil totdat na inname de bal in het veld wordt 
aangeraakt. Scheidsrechter beweegt hand naar beneden als dit het geval is. 



Taak Timer: Scores 
bijhouden op scorebord 

• 1,2 of 3 punten? 
• Geeft de scheidsrechter aan door 1, 2 of 3 vingers op 

te steken. 
• Afwijkende regel U10/U12. Alles buiten de bucket 

raak geschoten is 3 punten! 
• Vrije worp is altijd 1 punt 
• De scheidsrechter geeft dit aan!! Bij twijfel dus 

vragen aan de scheidsrechter 

 

• Als er geen score wordt toegekend maakt de 
scheidsrechter een scharende beweging van de armen 
voor de borst langs. 

 

U10‐12 of U14 en ouder  





Taak Timer en scorer: Teamfouten 
 

• Bij 4e teamfout in één kwart (bij u10/u12 twee  partjes) 
rode bordje op tafel aan kant team met 4 teamfouten. 
Elke vgl fout van dat team is vrije worpen. 

oTablet geeft dit aan. Scorer informeert Timer die 
bordje neerzet. 
oFouten kan je op scorebord registreren. 
oScheidrechter op attenderen 



Taak Timer: Balbezit pijl 
• Na de sprongbal (start wedstrijd) is er beurtelings 

recht op balbezit. 

• Wanneer draait de pijl? 

• Team A heeft na de eerste sprongbal balbezit 
(vast of dribbel), pijl gaat naar speelrichting 
team B. 

• De pijl wordt gedraaid na een sprongbal 
situatie  Scheidsrechter geeft dit aan door 
2 duimen op te steken na een fluitsignaal. 

• De pijl wordt gedraaid na inname bij de start 
van een nieuwe periode of kwart. 

• De pijl wordt gedraaid bij aanvang rust 
omdat dan de speelrichting van de teams 
ook wisselt. 

• Draai de pijl pas als de bal is ingenomen om 
verwarring te voorkomen. 



Taak Timer: Wissels en Time Outs 

• Worden aangevraagd bij de tafel door coach of speler. 

• Wissels 

• Na een fluitsignaal. 

• Na een laatste gemaakte vrije worp. 

• In laatste 2 minuten wedstrijd na een score. 

• Zoemer indrukken en scheidsrechter ziet Timer met gekruiste armen boven hoofd. 

• Time out 

• Na een fluitsignaal. 

• Na score tegenstander van team dat time out aanvraagt (timeout vragende team heeft balbezit) 

• Na een laatste gemaakte vrije worp 

• Zoemer indrukken en scheidsrechter ziet Timer met wijsvinger tegen palm andere hand omhoog. 

• U10/U12 hebben geen wissels of time outs. 

 





24-sec klok bij landelijke wedstrijden  
 
• Bij eredivisiewedstrijden spelen we met de 24-secondenregel. 

Als 24-secondenoperator bedien je de zichtbare klok (digitaal) of 
niet-zichtbare klok. Beide klokken hebben twee knoppen. De 
start en stop en de reset. 

• De 24-secondenregel houdt in dat het team dat in balbezit 
komt, 24 seconden de tijd heeft om een doelpoging te 
maken. Een doelpoging betekent dat de bal ten minste de 
basketring raakt. 

• Instructies werking liggen in Black Eagles hok 

 



24-seconden klok Bediening 
 

• Om de 24 seconden klok te starten of stoppen, druk op de 
start/stop knop (bovenste knop) 

• Om de 24 seconden klok te resetten naar 24, druk op 
reset/ time 1 (middelste knop) 

• Om de 24 seconden klok te resetten naar 14 seconden druk 
op 2x Time 2 

• (onderste knop) 

 



Resetten van 24 sec klok 

Reset naar 14 seconden 

• na een fout van het team dat niet in balbezit 
is en de klok staat op minder dan 14 
seconden 

• bal raakt de ring en er is een aanvallende 
rebound 

• voetbal van verdedigende team, schotklok 
staat op minder dan 14 seconden. 

• balbezit wijzigt na fout of overtreding, inname 
op de aanvalshelft 

• in laatste 2 minuten of verlenging(en), bij 
balbezit op verdedigings-helft en coach kiest 
voor inname op aanvalshelft en de klok staat 
op meer dan 14 seconden 

 
 

Reset naar 24 seconden 

• na een score 

• bal raakt de ring en er is een verdedigende 
rebound 

• Indien balbezit wijzigt van team (steal, bal is 
uit), dan reset naar 24 seconden. 

• balbezit wijzigt na fout of overtreding, inname 
op de verdedigings-helft 

• Indien sprake is van een FOUT, dan de plaats 
van de overtreding (of waar de bal opnieuw 
moet worden ingenomen) bekijken. Is het op 
de eigen helft dan de schot-klok resetten naar 
24 seconden.  
 
Geen reset in alle andere gevallen. 

 

Let op de scheids wat 
je moet doen !! 

 



Gebruik tablet en NBB software 
• Oefenen / mogelijkheden om te oefenen 

 

• Instructies samengevat op de jurytafel 

 

• Instructie videos:  
https://www.youtube.com/watch?v=3T0Zq-J8c5c  (met geluid) 

• https://www.youtube.com/watch?v=zrEf0v95Kx8  (alleen 
beeld) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3T0Zq-J8c5c
https://www.youtube.com/watch?v=3T0Zq-J8c5c
https://www.youtube.com/watch?v=3T0Zq-J8c5c
about:blank


Vóór de wedstrijd 

 Pak een tablet en opladers uit 
de kast/kluis of deze ligt al op 
de wedstrijdtafel. 

 Start de applicatie “Basketball.nl”. 
 Druk links in het menu op 

“Programma” en selecteer de 
juiste wedstrijd. 

 Druk op de oranje knop “Digitaal 
wedstrijdformulier” rechts 
onderin. 

 



Staan scheidsrechters er in? 
 Meestal staat de scheidsrechter al op 

het wedstrijdformulier. Indien dit niet 
het geval is: 

 Druk op de ‘+’ van de eerste 
scheidsrechter. Voer in het zoekveld 
rechtsboven de achternaam van de 
scheidsrechter in, druk op het zoek-
icoon en selecteer de scheidsrechter 
uit de lijst met zoekresultaten. 

 Doe hetzelfde voor de 2e 
scheidsrechter en de tafelaars, als deze 
lid zijn van Black Eagles/NBB. Zijn ze 
geen lid (bijv. ouders) dan kan tafelaar 
leeg gelaten worden; de namen 
worden dan na de wedstrijd ingevuld. 



Teamopgave, taak 
coach/teammanager 
• Druk bij elke speler die meespeelt op het 

rugnummerveld en vul het rugnummer in 

• Om een speler uit een ander team toe te 
voegen: druk op het + icoon en zoek op 
achternaam. 

• Verwijderen spelers die niet meedoen 

• 5 basis spelers aanwijzen selecteer spelers en 
druk op twee pijltjes  bovenin. 

• Wijs een captain aan. Selecteer peler en druk op 
c icoontje 

• Verstuur spelersopgaaf 

 



Controleren 
spelersopgave, Taak 
Scheidsrechter 

• Controleer of de opgestelde 
spelers aanwezig zijn en het 
juiste rugnummer hebben. De 
scheidsrechter kan dit ook op 
zijn or haar eigen smartphone 
doen 

 

• Klaar? Versturen en 
wedstrijdformulier verschijnt 







 Als het goed is staat de juiste tijd er al anders zelf 

invoeren (10:00 min. U10/12 4:00 min). Let op: 

Druk niet op “OK”! 

 Controleer of “1e kwart” is ingesteld (onder de grote 

zwarte 0 - 0). 

 Je kan elke nieuwe minuut aanpassen. Vraag de timer 

volgende minuut door te geven. Voer dan 8.59, 7.59, 

6.59 etc…Pas na een gebeurtenis op OK drukken 

 Na elke ingevulde gebeurtenis loopt de klok 

automatisch 1 seconde af (bijv. Van 9:59 naar 9:58). 

 De gebeurtenissen verschijnen onder 

“Wedstrijdverslag”, met de laatste gebeurtenis 

onderaan. 

 Na een kwart controleren, aanpassen (zie later) en op 

volgende kwart zetten. Tijd gaat automatisch naar 10 of 

4 minuten. 

 



Gebeurtenissen toevoegen 

Bij elke gebeurtenis 
moet je drie dingen 
opgeven:  

 

1 De speler  

2 De gebeurtenis 

3 De tijd 

 

Sluit af met OK 

 

 



Scores 
invoeren 

• Druk op de speler die 
gescoord heeft (links van het 
thuisteam of rechts van de 
gasten). 

 
• Druk op de score, dus “+2” 

of “+3”. 
 

• Controleer of de huidige 
minuut nog goed staat, en 
druk dan op “OK”. 

 



Persoonlijke 
fout 

 Druk op de speler die de overtreding beging. 
 Druk op de knop die bij de overtreding hoort: 

 
o “P0” bij een persoonlijke fout op 

speler die geen doelpoging ondernam 
(en de bal daarna dus van de zijlijn 
wordt ingenomen) 

o “P1” bij een persoonlijke fout op een 
speler die een score maakt (die speler 
krijgt daarna 1 bonus vrije worp) 

o “P2” of “P3” bij een persoonlijke fout 
op een speler die respectievelijk een 
gemiste 2-punts of 3- punts 
doelpoging ondernam (en er daarna 2 
of 3 vrije worpen mogen worden 
genomen). 

o Luister/kijk goed naar de 
scheidsrechter, die geeft dit aan. 
Vraag het hem/haar als het niet 
duidelijk is. 
 

 Druk op “OK” voor de tijd. 

 



Vrije worp 
Bij een overtreding op een aanvaller tijdens een 
doelpoging moeten er  enkele gebeurtenissen achter 
elkaar ingevuld worden: 

 Eerst de eventuele score van de aanvaller (als de 
doelpoging raak was), +2 of +3. De scheidsrechter 
geeft aan of de score telt ! 

 Dan de fout van de verdediger (P1 als de score zit, 
P2 of P3 als de doelpoging mislukte) 

 Dan de vrije worpen van de aanvaller op wie de 
fout is gemaakt.  
o Selecteer de vrije worp nemer 
o Krijgt 1, 2 of 3 vrije worpen afhankelijk van of 

schotpoging raak was, een 2-puntspoging of 3-
puntspoging.  

o Druk op mis of +1 afhankelijk van of vrije worp 
mis is of raak 

o Druk na elke vrije worp invoer (mis of +1) op 
ok! 

o Meer vrije worpen? Elke keer betreffende 
speler selecteren. 

 



Na een kwart: 

 

Controleren, eventueel 
aanpassen en op volgende 
kwart zetten. Tijd gaat 
automatisch naar 10 of 4 
minuten. 

 



Problemen oplossen 

Een incomplete gebeurtenis is oranje. Druk op een oranje gebeurtenis om hem te selecteren. Hij wordt 
nu grijs en krijgt links een vinkje. In de gebeurtenis kun je aflezen wat er al wel bekend is, bijvoorbeeld 
speler en tijd. Druk op wat er nog ontbreekt (bijvoorbeeld “+2” of “P2”), en dan is de gebeurtenis wel 
compleet. 

Had je per ongeluk ergens op gedrukt, dan kun je de gebeurtenis weghalen. Selecteer de gebeurtenis en 
druk op het vuilnisbak-icoon. Eventueel kun je meerdere gebeurtenissen tegelijk selecteren. Druk op elke 
gebeurtenis: ze worden grijs en krijgen links een ‘vinkje’. Bovenaan de lijst staat hoeveel er geselecteerd 
zijn. Je kunt ze nu tegelijk wijzigen of verwijderen. 

 



Wedstrijd vastleggen 
• Druk op het menu met de kwart-

aanduiding en selecteer “Naar 
vastleggen” (onderaan). 

• Ouders die tafelen (en die geen 
lid zijn van Black Eagles en dus 
niet in de database staan) 
moeten tijdens het vastleggen 
in het meldingenveld invullen 
wie scorer 

• Als de scheidsrechters en beide 
coaches akkoord zijn mag de 
wedstrijd vastgelegd worden. 
Let op of de tablet verbinding 
heeft met het internet, dan 
wordt de wedstrijd 
doorgestuurd naar de basketball 
bond NBB. 

 



Handige links 

Nederlandse Basketball Bond 
 
Spelregels 
 
Afwijkende spelregels U10/12 
 
Scheidsrechter gebaren 
 
Instructie video NBB app 
 
Schotklok regels NBB 

https://www.basketball.nl/
https://www.basketball.nl/competities/spelregels/
https://www.basketball.nl/competities/spelregels/
https://www.basketball.nl/competities/spelregels/
https://www.basketball.nl/competities/spelregels/spelregels/spelregels-u8-u10-u12-wedstrijden/
https://www.basketball.nl/competities/spelregels/spelregels/scheidsrechterssignalen/
https://www.youtube.com/watch?v=3T0Zq-J8c5c
https://www.basketball.nl/competities/spelregels/spelsituaties/4-schotklok/


Vragen????? 


