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Onsportieve fout
Er is 1 nieuw criterium (C3) toegevoegd aan de 
bestaande, zodat er nu 5 criteria zijn.

De bedoeling hiervan is het stoppen van onnodig 
contact en abnormale acties die schade toebrengen 
aan het spektakel en dynamiek van het spel.

Het is een onsportieve fout als een verdediger:

onnodig contact veroorzaakt teneinde de voortgang 
van het team in transitie te stoppen. Dit geldt tot de 
aanvallende speler zijn doelpoging begint.



Onsportieve fout
Om deze regel goed te hanteren dienen de 
volgende zaken in acht te worden genomen:

- Geen legitieme actie om direct de bal te spelen

- Geen normale basketball actie – onnodig contact

- Intentie om fout te maken zonder legaal 
verdedigende positie in te nemen

- Stopt de voortgang van de transitie



Onsportieve fout of niet?
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Voorbeeld C3.6

In deze situatie gaat de verdedigende speler voor de bal, en 

veroorzaakt daarbij contact. Zelfs als hij van achter komt is dat 

een normale actie. Dit is een normale fout.



Onsportieve fout of niet?
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Voorbeeld C3.2

Wanneer een verdediger in legaal verdedigende positie, face to 

face met de aanvaller, in de richting van de aanvaller komt en 

probeert de bal te tikken, maar daarmee illegaal contact maakt, 

is dit een NORMALE fout..



Onsportieve fout of niet?



X

C

3

ART. 37  ONSPORTIEVE FOUT 
CRITERIA – C3

Voorbeeld C3.4

Verdediger in legaal verdedigende positie probeert die te 

behouden , en daarna komt er contact. Of dat nu aanvallend of 

verdedigend is naar oordeel van de arbiter, het is GEEN U fout, 

ook al is de aanvaller in transition. Dit is een normale fout.



Onsportieve fout of niet?
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ART. 37  ONSPORTIEVE FOUT 
CRITERIA – C3

Voorbeeld C3.3

Wanneer een verdediger geen legaal verdedigende positie 

heeft , en de aanvaller erlangs wil, opent de verdediger haar 

armen om de aanvaller in transitie te belemmeren. Dit is een 

U fout.



Onsportieve fouten



Wedstrijddiskwalificatie

• Een speler zal gediskwalificeerd worden voor de 

rest van de wedstrijd, wanneer hij belast wordt

met één (1) technische fout en één (1) 

onsportieve fout.

• Een spelende coach zal gediskwalificeerd

worden voor de rest van de wedstrijd, wanneer

hij belast wordt met twee (2) technische fouten

waarbij één (1) van die twee (2) ook een

onsportieve fout als speler kan zijn.



Faken

• Faken is een actie waarbij de speler doet alsof
er een fout op hem wordt gemaakt of met veel
theater en gebaren de indruk wil wekken dat er
een fout op hem is gemaakt en daarbij oneerlijk
voordeel wenst te behalen. 

• De inbreuk kan worden begaan door zowel een
aanvallende speler als een verdedigende speler. 

• FIBA heeft hiervoor een apart signaal 
geïntroduceerd. 



Faken



Fake protocol
Protocol voor de waarschuwing

a) Toon het signaal ‘Faking’ tijdens de wedstrijd.

b) Bij het eerstvolgende dode spelmoment; communiceer

de waarschuwing met de speler, coach en collega

scheidsrechter(s). 

c) Toon het signaal ‘Faking’ en het gebaar van de 

Technische fout.



Lopen

• Er is een stap 0 geïntroduceerd.

• Terwijl een speler in beweging is en met één
voet op de vloer de bal ontvangt of aan het 
eind van een dribbel komt dan zal de volgende
voet die de vloer raakt als ‘Stap 1’ worden
gezien en daardoor de pivot-voet worden.
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Lopen begin dribbel



Lopen begin dribbel



Lopen einde dribbel



Lopen einde dribbel



Lopen einde dribbel



Lopen
• Het is een overtreding indien een speler na het beëindigen

van zijn dribbel of na het onder controle krijgen van de bal
de vloer aanraakt met achtereenvolgens dezelfde voet of 
beide voeten. Een hink is dus niet toegestaan.



Act of shooting

Wanneer er een fout wordt gemaakt op een

doelende speler en nadat de fout is gemaakt de 

speler de bal passt, wordt hij niet langer

beschouwd als doelende speler.



Kleding

• De Shirts en Shorts moeten van dezelfde
overheersende kleur zijn.

• Wanneer de shirts mouwen hebben dan moeten
deze boven de elleboog eindigen. Lange 
mouwen zijn niet toegestaan.

• Sokken moeten zichtbaar zijn.
• Schoenen mogen van iedere kleurcombinatie

zijn, de linker- en rechterschoen moeten een
paar vormen. Flitsende lichten, reflecterend
materiaal of andere versieringen zijn niet
toegestaan.



Kleding
Compressie mouwen en tape

• Compressie mouwen wit, zwart of van de 
overheersende kleur van het Shirt van het tenue 
maar dezelfde kleur voor alle spelers van het team.

• Compressie sokken wit, zwart of van de 
overheersende kleur van het Short van het tenue 
maar dezelfde kleur voor alle spelers van het team.

• Tape op armen, schouders, benen etc. wit, zwart of 
van de overheersende kleur van het Shirt van het 
tenue maar dezelfde kleur voor alle spelers van het 
team.


