
Toepassen van Scheidsrechtersignalen
I - Toekennen van Scores II – Klok gerelateerd III - Administratief

IV - Type overtreding

V – Doorgeven fout aan wedstrijdtafel

Stap 1 - Spelersnummer

Stap 2 – Type Fout Stap 3 – Het aantal toegekende vrije worpen

OF : 

richting, waarin de 

wedstrijd wordt

voortgezet

Eén punt

Eén vinger

op en neer

vanuit de 

pols

Twee vingers

op en neer

vanuit de pols

Drie op-

gestoken

vingers

Drie opgestoken

vingers met beide

handen

Snel armen eenmaal

(schaarbeweging) 

voor de borst heen

en weer

Twee 

punten
Driepunten

poging

Geslaagde

Driepunten

poging

Score annuleren

of Spel dood

Stop wedstrijdklok

of Start 

wedstrijdklok niet

Open hand, 

vingers bij

elkaar

Stop wedstrijdklok

voor een fout Tijd in

Nieuwe veertien of 

vierentwintig

secondenperiode

Gesloten vuist, wijst

met handpalm omlaag

naar middel van speler

Beweeg hand snel

naar beneden

Ronddraaiende

hand met op-

gestoken vinger

Spelerswissel

Onderarmen

kruisen

Open hand, wuivend

gebaar, in de richting

van het lichaam

Maak T. Laat

wijsvinger zien

Duim

omhoog

Vingers geven

het tellen aan

In het veld 

wenken

Belaste

Time-out

Communicatie

tussen

de officials
Zichtbaar tellen (vijf

en acht seconden)

Vuisten om elkaar

heen draaien

Lopen

Handen op en 

neer

Half draaiende voorwaartse

beweging met de hand
Uitgestrekte arm 

met drie vingers

Laat vijf

vingers zien

Laat acht

vingers zien

Vingers raken

de schouders

Duimen omhoog, gevolgd door het 

aangeven van de richting volgens de 

beurtelings balbezitpijl

Dragen van de bal Drie seconden Vijf seconden Acht seconden Vierentwintig

seconden
Terugspelen Opzettelijk

voetbal

Balvast/ SprongbalsituatieVerkeerd gedribbeld

of second dribbel

Uitbal en/of richting

van het spel

Zwaaien met de arm. 

Wijzende wijsvinger
Vinger wijst

naar voet

Wijs met vinger

evenwijdig aan de zijlijn

No. 4 No. 6

No. 7 No. 8 No. 9

No. 10 No. 11 No. 12

No. 13 No. 14 No. 15

No. 5

Ongeoorloofd gebruik

van de handen

Sla op de pols (Aanval of Verdediging

Beide handen op de heupen

Blokkeren

Overmatig gebruik

van de ellebogen Vasthouden

Beweeg elleboog naar

achteren

Grijp pols vast

Fout begaan door 

team in balbezit

Doordringen

met bal

Duwen of doordringen

zonder bal

Boots duw na

Pols beetpakkenMaak T, laat

palm zien

Gebalde vuisten

zwaaien

Gebalde vuist naar de 

basket van het team 

dat de fout beging

Sla met gebalde vuist

tegen handpalm

Dubbelfout

Diskwalificerende

Fout

Technische

Fout

Onsportieve

Fout

Gebalde vuisten

Een vrije worp

Steek drie (3) vingers opSteek twee (2) vingers op

Twee vrije worpen

Steek een (1) vinger op

Drie vrije worpen

Wijs met vinger, arm 

evenwijdig aan de zijlijnen

Drie (3) vingers opsteken

met beide handen
Vingers tegen elkaar

met beide handen

Wijsvinger

opsteken

Een vrije worp Twee vrije worpen Drie vrije worpen

Drie (3) vingers

horizontaal
Twee (2) vingers

horizontaal

Gebalde vuist, arm 

evenwijdig aan de zijlijnen

Na een fout zonder

vrije worp(en)

Na een fout door 

team in balbezit

Een (1) vinger

horizontaal

VI – Vrije Worp afhandeling (2 stappen)

Stap 1 –

In het 

beperkte

gebied

Stap 2 –

Buiten het 

beperkte

gebied


