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Welkom, we beginnen om 19:30 uur

Het is tijdens deze sessie niet mogelijk 
om je microfoon aan te zetten



Voor we 
beginnen

> We zijn met een grote 
groep.

> Zet je microfoon uit.
> Stel je vraag in de 

chat.



Wat is een transitie?
Transitie = overgang

> In het basketball is een transitie de overgang of 
omschakeling van verdediging naar aanval en andersom.

> Veel teams spelen op een transitie omdat en wordt 
geprobeerd een overtal situatie te creëren waarbij er 
vaak een makkelijke score is.

> Een ander voordeel is dat bij een snelle aanval de 
verdediging vaak niet goed is georganiseerd.



Wanneer begint de transitie?

Een transitie begint op het moment dat een team nieuw balbezit verkrijgt.



Wedstrijdsituaties, deel 1

Opdracht: geef bij de volgende 6 wedstrijdsituaties 
aan wat jouw beslissing als scheidsrechter zou zijn.

Je hebt hiervoor 10 minuten.

(C3 en C4 staan voor criterium 3 en 4 van de onsportieve fout)



Wedstrijdsituaties 1, antwoorden

SITUATIE 1 - De verdediger staat niet face to face en maakt een fout aan de linker 
kant van de aanvaller, terwijl de bal rechts is. Onsportieve  fout – C3

SITUATIE 2 – Dit is een onvermijdelijk illegaal contact, dat niet voldoet aan de 
criteria van de onsportieve fout - Persoonlijke fout
SITUATIE 3 - Verdediger rood 7 probeert een fout ta maken. Hij raakt de aanvaller 
echter niet of nauwelijks. No call
SITUATIE 4 - Rood 8 maakt een illegaal contact tegen Wit 8 van achteren op een 
tegenstander die een open pad had naar de basket van de tegenstander. Onsportieve  
fout - C4. 
SITUATIE 5 - Verdediger zwart 15 staat in een legale verdedigende houding. Als de 
aanvaller hem voorbij gaat probeert hij de bal weg te tikken en maakt een fout. 
Persoonlijke fout

SITUATIE 6 - In de fast break trekt de speelster van wit heel even aan het shirt 
van de aanvaller. Onsportieve fout - C3



Fout of niet?

Tijdens een transitie gelden de normale regels met betrekking tot 
fouten. Ofwel:

Niet ieder contact is een fout,

maar bij iedere fout moet er wel contact zijn!

Als er voor de aanvaller geen nadeel is en hij zijn actie kan 
vervolgen alsof het contact er niet is geweest, dan moet er niet 
worden gefloten.



Onsportieve 
fout of niet?

Om een betere afweging 
te maken of een contact 
een onsportieve fout is 
zijn er 5 criteria die 
hiervoor dienen te 
worden gebruikt.

C1 C2 C3 C4 C5



Geen legitieme poging de bal te spelen 
binnen de geest van het spel en de regels.

Excessief hard contact door een speler die 
probeert de bal of de tegenstander te 
spelen.

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

C1

C2

C3



Contact door de verdedigende speler van 
achter of zijwaarts op een tegenstander 
wanneer er geen verdedigende speler meer is 
tussen de aanvaller en de basket. 
Dit geldt tot de aanvallende speler zijn 
schotpoging begint.

Contact door de verdedigende speler op een 
tegenstander op het veld tijdens de laatste 
twee minuten van de wedstrijd, wanneer de 
bal out of bounds is voor een inworp, voor 
de bal in het spel gebracht is.

C4

C5



1. Geen legitieme poging de bal te spelen
2. Geen normale basketball actie – onnodig contact
3. Een fout maken zonder een legale verdedigende positie in 

te nemen. Achter een speler aanrennen om de klok te 
stoppen

4. Om goed te verdedigen dien je in de Legale verdedigende 
positie in te nemen (Gezicht naar tegenstander gericht 
én met beide voeten op de vloer staan).

5. Stop de voortgang van de transitie 
6. Dit geldt tot de aanvallende speler zijn schotpoging 

begint.

C3

Principes om te onthouden



Correcte verdedigende positie



Positie verdediger



Positie verdediger







C4 Contact door de verdedigende speler van achter 
of zijwaarts op een tegenstander in een poging 
om de break te stoppen en wanneer er geen 
verdedigende speler meer is tussen de aanvaller 
en de basket. 
Dit geldt tot de aanvallende speler zijn 
schotpoging begint.

Principes om te onthouden





Wedstrijdsituaties, deel 2

Opdracht: geef bij de volgende 5 wedstrijdsituaties aan wat jouw 
beslissing als scheidsrechter zou zijn.

Je hebt hiervoor 10 minuten.

Neem als je klaar bent even een korte pauze, we gaan over 15 minuten 
verder.



Wedstrijdsituaties 2, antwoorden

SITUATIE 7 - In de transitie reikt verdediger blauw 13 naar de aanvaller zonder een 
kans te maken de bal te spelen. Onsportieve fout – C3

SITUATIE 8 - In de transitie reikt de verdediger van zwart naar de aanvaller zonder 
een kans te maken de bal te spelen. Onsportieve fout – C3
SITUATIE 9 - De verdediger van rood staat in een legale verdedigende houding. Als 
de aanvaller hem voorbij gaat probeert hij de bal weg te tikken en maakt een fout. 
Normale fout

SITUATIE 10 - De verdediger van rood staat in een legale verdedigende houding. Als 
de aanvaller hem voorbij gaat tikt hij de bal weg zonder contact te maken. No call
SITUATIE 11 – Verdediger Geel 4 probeert niet de bal te speler maar alleen contact 
te maken om de voortgang van de transitie te stoppen. Het schieten was nog niet 
begonnen omdat de bal niet tot stilstand was gekomen in de hand van Zwart 4. 
Onsportieve fout – C3



Afsluiting

Gebruik de criteria om te 
bepalen of de juiste 
beslissing een nocall, 
een persoonlijke of 
onsportieve fout is.

Maar gebruik deze 
criteria ook om spelers 
en coaches de beslissing 
uit te leggen!
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