
Scheidsrechters 

 

1. Neem kennis van de hoofdstuk 2 “Basketbal specifieke uitwerking van het protocol verantwoord 

sporten” met speciale aandacht voor toepassing van de 1,5 meterregel. 

2. Bij aankomst op het veld desinfecteren spelers, scheidsrechters en tafel-officials hun handen.  

3. Scheidsrechters zien erop toe dat al het te gebruiken materiaal vooraf is gedesinfecteerd.  

4. De line-up kan doorgaan. Stem in onderling overleg tussen teams en scheidsrechters af hoe de 

line-up gedaan kan worden. Tijdens de line-up dient 1,5 meter afstand gehouden te worden. Het 

schudden van handen kan vervangen worden door bijvoorbeeld elkaar mondeling een fijne 

wedstrijd wensen.  

5. Scheidsrechters die het contact met de bal willen beperken kunnen er voor kiezen de bal bij het 

innemen van de bal niet eerst in ontvangst te nemen. De bal is in dit geval pas ‘in leven’ wanneer 

de scheidsrechter hier een mondelinge toestemming voor geeft. Wanneer een scheidsrechter 

hier gebruik van wil maken, dient hij/zij dit vooraf kenbaar te maken aan de teams en zijn 

collega-scheidsrechter. Het advies is om als scheidsrechterteam hier dezelfde lijn in te hanteren.  

6. Indien spelers, coaches en/of toeschouwers zich niet houden aan de maatregelen voor, tijdens of 

na de wedstrijd, dient de scheidsrechter de aanvoerder (bij U16 of jonger gaat het hier om de 

coach) te wijzen op de regels en hun verantwoordelijkheid voor een veilige wedstrijd.  

7. De scheidsrechter kan geen disciplinaire maatregelen (T-fout, U-fout en/of D-fout) nemen bij het 

overtreden van de richtlijnen in dit document.  

8. Onsportief gedrag dat al is verboden volgens de spelregels van FIBA kan wel worden bestraft met 

sancties.  

9. De scheidsrechter is verantwoordelijk voor de veiligheid gedurende de wedstrijd. Indien de 

scheidsrechter voor de wedstrijd, gedurende de wedstrijd of na de wedstrijd van mening is dat 

door overtreding van de richtlijnen uit dit protocol de veiligheid van spelers, coaches, 

toeschouwers of zichzelf en zijn collega in gevaar komt is de scheidsrechter bevoegd de wedstrijd 

(tijdelijk) te staken (zie ook artikel H.10 van het wedstrijdreglement). Het advies is om, wanneer 

mogelijk, altijd eerst de aanvoerder (bij U16 of jonger gaat het hier om de coach) en waar nodig 

de thuisspelende vereniging te wijzen op hun verantwoordelijkheid en de regels. 


