VBL Reglement betreffende het speelveld en de uitrusting
Goedgekeurd door de raad van bestuur in vergadering van 7 mei 2012
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Art. 1
1.1

Het Speelveld
Het Speelveld
Het speelveld is een vlak, hard oppervlak zonder obstakels (Diagrammen 1, 2 en 3) met
een lengte van achtentwintig (28) en een breedte van vijftien (15), een lengte van
zesentwintig (26) en een breedte van veertien (14), of een lengte van vierentwintig (24)
meter en een breedte van dertien (13) meter, gemeten vanaf de binnenzijde van de
grenslijnen, naargelang de categorie waarin gespeeld wordt.
De diverse afmetingen/categorieën volgen vóór de diagrammen van de terreinen.

1.2

Lijnen
Alle lijnen dienen bij voorkeur getrokken te worden in dezelfde kleur (bij voorkeur wit of
rood), met een breedte van vijf (5) centimeter en duidelijk zichtbaar zijn. Voor de
dwarsterreinen dient bij voorkeur een andere kleur gebruikt.

1.3

Eindlijnen en zijlijnen
Het speelveld wordt afgebakend door de grenslijn, bestaande uit de eindlijnen (aan de
korte zijden) en de zijlijnen (aan de lange zijden). Deze lijnen maken geen deel uit van
het speelveld.
Het speelveld bevindt zich op ten minste twee (2) meter van enig obstakel. Het
departement competitie oordeelt soeverein over alle afwijkingen. In de hoogte is er een
vrije ruimte van minstens zeven (7) meter over de ganse oppervlakte van het speelveld.

1.4

Middenlijn, middencirkel en halve cirkels
De middenlijn is de lijn getrokken evenwijdig aan de eindlijnen vanuit de middens van de
zijlijnen. Deze lijn dient aan elke kant vijftien (15) centimeter buiten de zijlijnen uit te
steken.
De middencirkel moet in het midden van het veld zijn aangebracht met een straal van
1,80 meter, gemeten tot de buitenzijde van de lijn waarmee hij wordt aangegeven.
Indien de binnenzijde van de middencirkel geschilderd is, dan moet dat in dezelfde kleur
zijn als die van de beperkte gebieden.
De halve cirkels moeten op het veld zijn aangebracht met een straal van 1,80 meter,
gemeten tot de buitenzijde van de lijn waarmee hij wordt aangegeven, en hun
middelpunten vallen samen met de middelpunten van de vrije worplijnen. (Diagram 2)
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Terrein 28 op 15 meter
Diagram 1

15 m
0,90 m

2,99 m

0,90 m

28 m

wedstrijdtafel

6,75 m

8,325 m

Spelersbank
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Terrein 28 op 15 meter
Diagram 2

0,15 m

1,575 m

2,99 m

8,325 m

6,75 m

0,90 m

6,60 m

2,45 m

4,15 m

0,90 m

13,20 m

15 m
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Terrein 26 op 14 meter
Diagram 3

4m

14 m

0,70 m

Spelersbank

8,325 m

wedstrijdtafel

26 m

Spelersbank

6,75 m
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Terrein 26 op 14 meter
Diagram 4

0,15 m

1,575 m

4m

8,325 m

6,75 m

6,30 m

2,45 m

3,85 m

12,60 m
0,70 m

14 m
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Terrein 24 op 13 meter
Diagram 5

4m

13 m

0,20 m

Sp elersbank
Sp elersbank

8,325 m

24 m

wedstrijdtafel

6,75 m
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Terrein 24 op 13 meter

wedstrijdtafel

Diagram 6

0,15 m

1,575 m

4m

8,325 m

6,75 m

6,30 m

2,45 m

3,85 m
0,20 m

12,60 m

13 m
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Het beschermd doelgebied
Diagram 7

Neutrale zone
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1.5

Vrije worplijnen en beperkte gebieden
Een vrije worplijn moet evenwijdig aan elke eindlijn worden getrokken. De buitenkant
van deze lijn moet 5,80 meter verwijderd zijn van de binnenzijde van de eindlijn, de
lengte moet 3,60 meter bedragen. Het midden ervan moet liggen op de denkbeeldige
lijn die de middens van beide eindlijnen verbindt.
De beperkte gebieden (Diagram 7) zijn de rechthoekige gebieden op het speelveld die
begrensd worden door de eindlijnen, de loodrechte lijnen van 5,80 meter lengte die
beginnen op de eindlijnen, met hun buitenkant 2,45 meter verwijderd van de middens
van deze lijnen, De vrije worplijn maakt deel uit van de lijn op het speelveld die de beide
loodrechten verbindt. Deze lijnen, exclusief de eindlijnen, maken deel uit van het
beperkt gebied. De binnenzijde van beperkte gebieden mag geschilderd zijn, maar moet
dezelfde kleur hebben als de middencirkel.
De plaatsen langs de beperkte gebieden, die tijdens het nemen van vrije worpen door de
spelers mogen ingenomen worden, moeten worden aangebracht als in Diagram 7.
No-charge semi-circle
De “no-charge semi-circle” is een halve cirkel met als middelpunt het centrum van de
ring op 1,575 meter van de eindlijn. De uiteinden van de halve cirkel worden 37,5 cm
verlengd tot op 1,20 van de eindlijn. Zie Diagram 7.

1.6

Driepuntsgebied
Het driepuntsgebied van een ploeg is het gehele vloeroppervlak van het speelveld,
behalve het gebied bij de basket van de tegenstander beperkt door en inclusief
•

•

Twee evenwijdige lijnen vertrekkend van en loodrecht op de eindlijn, met hun
buitenzijde op een afstand van 6,60 meter (terrein 28x15) of 6,30 meter (terreinen
26x14 en 24x13) gemeten vanaf het punt op de vloer loodrecht onder het precieze
middelpunt van de basket van de tegenstander.
Een halve cirkel met straal 6,75 meter, gemeten vanaf de buitenzijde tot het middelpunt
(dat hetzelfde is als hierboven beschreven), die overgaat in de evenwijdige lijnen.

Throw-in lijn.
De throw-in lijnen met een lengte van 15 cm worden aangebracht aan de overzijde van
de officiële tafel ter hoogte van de 6,75 lijnen (8,325 meter van de eindlijnen)

1.7

Spelersbankgebieden
De spelersbankgebieden (Diagrammen 1, 3 en 5) moeten afgebakend zijn buiten het
speelveld aan dezelfde kant als de jurytafel en de spelersbanken.
Elk gebied wordt begrensd door een lijn van tenminste twee (2) meter lengte die
vertrekt in het verlengde van de eindlijn en door een andere lijn van eveneens tenminste
twee (2) meter, die getrokken wordt, loodrecht op de zijlijnen, op vijf (5) meter van de
middenlijn.
Er moeten veertien (14) stoelen of zitplaatsen ter beschikking gesteld worden in elk
spelersbankgebied voor de coaches, de vervangers en de ploegbegeleiders. Alle andere
personen moeten, zo mogelijk, op tenminste twee (2) meter achter de spelersbank
plaats nemen.
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Diagram 8

Bordmarkeringen.

.
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Diagram 9
Voorschrift bordsteun

De
tussen de

afstand

De afstand tussen de bordsteunen en de eindlijn moet in tegenstelling tot de schets slechts ongeveer 1
meter bedragen (Normale baskets in de handel).
Beschermlaag achter het bord moet evenmin. Dit kan niet ingeval van muurborden met plooisysteem.
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Diagram 10
Bescherming bord

Diagram 11
Voorschrift ring
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Diagram 12

Tweepunts-/Driepuntsgebied

Diagram 12
Diagram 12

Diagram 12
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Diagram 13

Opstelling van de jurytafel en de stoelen voor de vervangers

Een assistent-aantekenaar is voor het ogenblik in onze competitie niet nodig. In de competitie vanaf
derde nationale en lager worden slechts de stoelen 2, 3 en 4 voorzien voor tijdopnemer, aantekenaar
en 24-seconden. De aantekenaar neemt stoel 3. Plaats van de tijdopnemer en 24-seconden hebben
geen belang.
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Art. 2
2.1

De Uitrusting

Uitrusting op het speelveld
De hierna vermelde uitrusting moet aanwezig zijn:
• Basketstructuren, bestaande uit:
- Borden
o beiden van zelfde kwaliteit en voorzien van bescherming
o voor alle Nationale en Landelijke Seniors afdelingen dienen hardglasborden gebruikt
te worden
o voor alle Provinciale Seniors en alle Jeugd wedstrijden is kunststof – perspex – acryl
en plexiglas borden toegelaten;
- Baskets bestaande uit (klap)ringen en netten (Diagram 11);
- Basketsteunen voorzien van een beschermbekleding (Diagram 9 & 10);
• Basketballen;
• Wedstrijdtafel in het midden van het terrein. (diagrammen 1, 3 en 5)
• Voor beide ploegen goed zichtbare elektronische wedstrijdklok verplichtend vanaf Landelijke
Jeugd, 1ste provinciaal Heren en hogere afdelingen DD en HH;
• Voor beide ploegen goed zichtbaar elektronisch scorebord verplichtend vanaf Landelijke
Jeugd, 1ste provinciaal Heren en hogere afdelingen DD en HH;
• Een voor beide ploegen goed zichtbaar elektronisch 24-secondenapparaat is verplicht voor
Landelijke Jeugd, in de afdelingen 1ste provinciaal en hogere afdelingen, zowel dames als
heren. Het apparaat moet kunnen gereset worden naar 24” terwijl wedstrijdklok loopt en
naar 14” en 24” terwijl wedstrijdklok stilstaat. Voor de andere afdelingen mag eventueel een
aparte klok en een witte vlag worden gebruikt.
• Een stopwatch of een gepast (zichtbaar) apparaat (niet de wedstrijdklok) voor het bijhouden
van de time-outs;
• Twee reserve chrono’s;
• Twee (2) afzonderlijke, duidelijk verschillende en luide signalen;
• Wedstrijdformulier;
• Bordjes voor spelersfouten;
• Rode Bordjes, vlaggetjes of lampen of ander goed zichtbaar rood teken voor ploegfouten;
• Duidelijke aanduiding te spelen minuten;
• Vlag en signaal voor manuele 24’’ operator;
• Manueel te bedienen reserve scorebord;
• Wijzer voor wisselend balbezit (duidelijk zichtbaar);
• Speloppervlak (parket - beton – synthetisch);
• Speelveld;
• Verlichting = voor Nationaal en Landelijk spelende clubs 350 Lux (met op elk meetpunt
minimum 250 Lux), voor Provinciaal spelende clubs 300 Lux (met op elk meetpunt minimum
200 Lux) als sterkte op 1,50 meter van de vloer gemeten in het middelpunt en in de
vierhoekpunten van het terrein;
• Verbandkist conform het huishoudelijk reglement van de VBL zie VCD Art.245;
• Per speelveld twee (2) afzonderlijke kleedkamers voor de spelers;
• Per speelveld één (1) kleedkamer voor de scheidsrechters.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de uitrusting, zie de Engelse tekst van het “Bijvoegsel
over de Basketbaluitrusting” op www.fiba.com.
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2.2

Kleedkamers spelers
Per speelveld dienen er twee (2) kleedkamers te zijn met de nodige gescheiden douche
installaties voorzien met warm water, kapstokken en zitplaatsen voor de spelers. Deze
kleedkamers moeten afgesloten kunnen worden en afgebakend zijn tot aan het plafond tenzij
de kleedkamers door spelers van andere ploegen moeten gebruikt worden tijdens de
wedstrijden.

2.3

Kleedkamers scheidsrechters
Per speelveld dient er één (1) kleedkamer te zijn met de nodige douche installatie voorzien met
warm water, kapstokken en één (1) tafel en twee (2) stoelen voor het uitvoeren van de
administratieve taken. Deze kleedkamer moet afgesloten kunnen worden, afgebakend zijn tot
aan het plafond en de sleutel dient overhandigd aan één van de scheidsrechters. Indien
mogelijk 2 kleedkamers indien de refs van een verschillend geslacht zijn.
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Art. 3

Publiciteit

Algemeen
In de officiële Basketballregels kan men dit terug vinden in het Art. 2
Voor de Nationaal spelende ploegen zie HHR KBBB Art. 146
Voor de Landelijk spelende ploegen zie HHR VBL Art. VCD 263
De clubs dienen steeds bij hun aanvraag een schets bij te voegen die zij sturen naar de
secretaris van het Departement competitie die ze zal doorsturen naar de Raad van Bestuur ter
goedkeuring.
Het is verboden publiciteit te plaatsen op gelijke welke lijn zoals een 3 puntenlijn, vrijworplijn,
enz…. Indien men publiciteit plaatst in de middencirkel moet de middellijn steeds zichtbaar
blijven.
3.1.

Publiciteit op het terrein
Het is de clubs toegelaten om publiciteit te voeren op het speelterrein.
Er wordt de mogelijkheid geboden aan de clubs om hun terrein te laten sponsoren door er één
of meerdere publiciteitsvakken aan te brengen.
• Het is de clubs toegelaten van op het terrein in de middencirkel, in beide
vrijworpgebieden en op de beide speelhelften een rechthoek van 1m op 2m publiciteit
te voeren.
• Deze publiciteit mag niet strijdig zijn met de wettelijke gangbare normen.
• Zij mag geen enkele verwijzing maken naar politiek, ras of geloof.
• De definitieve goedkeuring om het terrein of zaal te voorzien van publiciteit zal pas
worden gegeven nadat de afgevaardigde(n) van de homologatiecommissie een evaluatie
ter plaatse heeft gemaakt.

3.2.

Publiciteitsborden
Publiciteitsborden plaatsen rond het terrein is toegelaten indien:
• Ze geplaatst worden op een minimum afstand van 2m van de eindlijnen en de zijlijnen.
• De borden geplaatst langs de zijlijnen moeten een minimum aan doorgang hebben van
90 cm zodat de terreinkuiser en of hulpdiensten, cameramensen, vrij kunnen doorgang
vinden tot het terrein.
• Publiciteitsborden zijn toegelaten ter hoogte van de wedstrijdtafel, op voorwaarde dat
ze evenwijdig staan met deze tafel.
• Publiciteitsborden zullen een maximum aan hoogte hebben van 100 cm.
• In overeenstemming met de wettelijke veiligheidsvoorwaarden geldend voor de zaal
waarin ze worden opgesteld.
• Indien elektrisch bediend dienen zij wettelijk te zijn gekeurd door een erkend
organisme op hun veiligheid. (attest moet voorgelegd worden door de
keuringsmaatschappij).
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Art. 4

Overgangsmaatregelen
Deze maatregelen zijn enkel geldig voor wedstrijden die georganiseerd worden door de
VBL. Voor de Nationale Afdelingen verwijzen we naar de KBBB.

4.1
4.1.1

In bestaande sporthallen
Afmetingen van het terrein
Bij aanvang van het seizoen 2012-2013, moeten alle ploegen spelen op een terrein van
28 x 15 meter of op een terrein van 26 x 14 meter.
Uitzonderlijk kan er gespeeld worden op een terrein van 24 x 13 meter door:
SENIORS:
- ploegen die uitkomen in de laagste provinciale afdeling seniors Dames of Heren en
die afzien van een eventuele stijging naar een hogere reeks mogen een terrein van
24 x 13 m blijven gebruiken.
- Een ploeg die één of meerdere thuiswedstrijden op een terrein van 24 x 13m
speelt komt dus niet in aanmerking om dat competitiejaar te stijgen.
- Deze afwijking wordt niet toegestaan als 1ste provinciale de laagste reeks is.
JEUGD:
- Provinciale jeugdploegen vanaf U14 en landelijke jeugdploegen in het seizoen
2012 – 2013. Vanaf 2013-2014 dienen ze ook te spelen op terreinen van 26 x 14
meter of 28 x 15 meter.
- Jeugdcategorieën tot en met U12, gewestelijke en interprovinciale
jeugdreeksen mogen een terrein van 24 x 13 meter blijven gebruiken.

4.1.2

Vrije ruimtes buiten het terrein
Het departement Competitie oordeelt soeverein over de toegelaten afwijkingen i.v.m.
alle voorziene reglementaire vrije ruimtes buiten het terrein zoals obstakels,
spelersbanken en dergelijke meer.
De wedstrijdtafel en de spelersbanken moeten zich in elk geval ALTIJD bevinden in de
lengteas van het terrein
Jaarlijks, voor 1 mei, wordt de lijst van goedgekeurde terreinen voor het komende
seizoen gepubliceerd door het departement Competitie.

4.1.3

Beperkte gebieden
Bij aanvang van het seizoen 2012-2013 dienen alle terreinen waarop officiële
wedstrijden worden gespeeld te voldoen aan de nieuwe regels in verband met de
belijning, zoals beschreven in Art. 1.5 en 1.6 hierboven. Dit geldt dus ook voor de
terreinen van 24 op 13 meter.

4.1.4

24 seconden
De regel waarbij het apparaat moet kunnen gereset worden naar 24” terwijl
wedstrijdklok loopt en naar 14” en 24” terwijl wedstrijdklok stilstaat wordt ingevoerd in
het seizoen 2013 – 2014 voor alle Landelijke, Provinciale, Gewestelijke en
Interprovinciale afdelingen met uitzondering van benjamins-U12 en lager.
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4.2

Nieuwe sporthallen
In nieuwe sporthallen worden nog alleen terreinen van 28X15 toegelaten voor
competitiewedstrijden.
Deze terreinen dienen zowel zijdelings als achteraan een uitloopzone van 2 (twee) meter
te hebben.
Dwarsterreinen die dus naast elkaar liggen dienen 4 (vier) meter van elkaar verwijderd
te zijn, indien men op de 3 terreinen tegelijkertijd wenst competitiewedstrijden te
spelen. In dat geval dient de zaal aan de binnenkant van de muren een minimale
oppervlakte te hebben van ( 2+15+4+15+4+15+2 m) X (2+28+2m) = 57 X 32
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