
 

 

Van Lint Student Sports Week 

 

Spelregels Basketbal 

Tijdens de Van Lint Studenten Sportweek gelden voor het basketbaltoernooi enigszins gewijzigde 

regels die hieronder volgen. Wanneer een team later dan de aanvangstijd van de wedstrijd komt 

opdagen heeft dit team automatisch verloren. 

Een wedstrijd duurt 14 minuten doorlopende tijd. Teams bestaan uit 5 spelers in het veld en 

eventueel een aantal reservespelers. Er mag doorlopend gewisseld worden. 

Een “gewone” score levert 2 punten op, een score van buiten de 3-puntslijn levert 3 punten op. 

Vrouwen mogen niet onsportief uitgeblokt worden door heren. De oude regel van de 'sprongbal' 

wordt gehanteerd. 

Indien een fout wordt gemaakt op een speler die een doelpoging maakt en de bal zit niet: dan 2 

punten erbij en het andere team krijgt de bal onder het bord. 

Bij een onsportieve en/of opzettelijke fout krijgt het team waarop de fout gemaakt wordt 2 punten 

en balbezit. 

Indien een fout wordt gemaakt op een speler die doelpoging maakt en de bal zit: de score telt en 1 

punt extra erbij (bal wordt gewoon onder het bord uitgenomen). 

Regels zoals 24 seconden aanval, 3 seconden in de bucket, binnen 8 seconden over de middellijn en 

terugspelen gelden niet. 

Voor de rest gelden de normale bondspelregels van basketbal, eventuele geïnteresseerden kunnen 

deze vinden op www.basketball.nl. In alle onduidelijke gevallen geldt dat de scheidsrechter altijd 

gelijk heeft. 

  

http://www.basketball.nl/


 

 

Van Lint Student Sports Week 

 

Rules Basketball 

During the Van Lint Students Sports Week, some of the rules of basketball are changed. These 

changed rules are as follows. A team loses the match automatically if they are not present at the 

starting time of the match. 

A match will take 14 minutes. Teams consist of 5 players in the playing field and reserve players. 

Players may switch continuously.  

An “ordinary” score results in 2 points and a score of 3 points is rewarded if a ball is scored from 

behind the three-point line. 

Men are not allowed to block out women in an unfair way. If men do so, the rule of the jump-shot is 

used. 

If a player commits a fault on a player who is trying to score a point and the ball did not get in the 

basket, two points are rewarded. If the ball did get in the basket, one point extra is rewarded. Also 

the ball is given to the team on which the fault is committed. 

For making an unfair or an intentional fault, two points are rewarded to the other team. 

Rules as 24-second attack, 3 seconds in the bucket, and getting in less than 8 seconds over the mid 

line are not applied. 

The rest of the official basketball-rules are valid. These can also be found (in Dutch) on 

www.basketball.nl. If there are any unclear cases, the referee is always right. 

 

 

http://www.basketball.nl/

