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Tafelen met 
Sportlink Club



2 van  27

Wat gaan we doen?

Tafelen met de sportlink app.

Snelle tafelcursus voor beginners.
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Tafelen met de sportlink App

 https://support.sportlink.nl/support/solutions/articl
es/9000128772-mobiel-digitaal-
wedstrijdformulier-voor-basketbalverenigingen-
verenigingsaccount

 https://support.sportlink.nl/support/solutions/9000
107528

 https://youtu.be/JG6P88a2hzs

 https://youtu.be/3T0Zq-J8c5c (Filmpje van 
collega-vereniging. Let op: tijd telt inmiddels af en 
niet meer op in de app.)

https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000128772-mobiel-digitaal-wedstrijdformulier-voor-basketbalverenigingen-verenigingsaccount
https://support.sportlink.nl/support/solutions/9000107528
https://youtu.be/JG6P88a2hzs
https://youtu.be/3T0Zq-J8c5c
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Korte tafelcursus
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DE JURYTAFEL
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 speel- en time-out tijd

 signaal vervangingen

 signaal einde perioden

 start 1e + 3e periode:

signaal 3 minuten

signaal 1 min 30 sec

 start 2e + 4e periode

signaal 90 seconden

SCHRIJVER TIJDWAARNEMER

verantwoordelijkheden

 startende spelers 

controleren

 fouten spelers

 belaste time-outs

 beurtelings-balbezitpijl

 foutenbordjes (1t/m5)

 ploegfouten+rode vlag
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BIJ INWORP:

speler in veld raakt de bal

WEDSTRIJDKLOK     - 24-SECONDENKLOK

ACTIES

STARTEN VAN DE KLOKKENSTOPPEN VAN DE KLOKKEN

NA VRIJE WORPEN:

raak:   na inworp raakt speler in veld de bal aan

mis:    rebounder in veld vangt de bal

NA SCORE:

blijft doorlopen                                                    na inworp raakt 
speler 

in veld de bal aanDOELPOGING MIS, AIR BALL:

blijven doorlopen

BIJ SPRONGBAL:

springer tikt de bal                                              speler in veld vangt 
bal

BAL RAAKT RING, DOELPOGING MIS, REBOUND:

blijft doorlopen                                                     rebounder in veld 

vangt de bal

Scheidsrechter fluit:

• fouten

• overtredingen

• onderbreking

Time-out

Wisselen

Einde periode/wedstrijd
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24-SECONDENKLOK
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24-SECONDENKLOK

Artikel 29.2.3: 

 De schotklok zal worden teruggezet 
indien de wedstrijd door een 
scheidsrechter is onderbroken voor 
een fout of een overtreding door het 
team dat in balbezit is.

 In deze situaties zal de bal worden 
toegekend aan de tegenstander.

 De wedstrijd gaat verder:

- Als de inworp plaatsvindt op de 
verdedigingshelft zal de schotklok 
worden teruggezet op 24 seconden.

- Als de inworp plaatsvindt op de 
aanvalshelft zal de schotklok worden 
teruggezet op 14 seconden.
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24-SECONDENKLOK

Artikel 29.2.4 
Wanneer de wedstrijdklok 2:00 minuten of 
minder aangeeft in het laatste kwart of in elke 
verlenging en het team dat recht heeft op 
balbezit op de verdedigingshelft een time-out 
neemt, dan heeft de coach het recht om te 
kiezen of de inworp plaats vindt op de 
verdedigingshelft OF op de aanvalshelft bij de 
inworpmarkering (tegenover de jurytafel).
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Als de inworp op de aanvalshelft bij de 
inworpmarkering zal plaatsvinden, zal de schotklok 
als volgt worden teruggezet:
-Als op de schotklok 14 sec. of meer staat, wordt 
de schotklok teruggezet naar 14 sec..
-Als op de schotklok 13 seconden of minder staat, 
wordt de schotklok niet teruggezet.
Als de inworp plaatsvindt op de verdedigingshelft wordt de 
schotklok teruggezet naar 24 sec. of niet.

24-SECONDENKLOK
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16 24 78

0 1-5 6-10 11-16
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EINDE


