Casus C: Wedstrijdformulier
Millwings speelt op zaterdag 01-01-2014 tegen het sterke Triple XXX. De wedstrijd wordt gespeeld om 12:00
uur en vindt plaats in Winschoten. Beide teams spelen in de JU18-1 klasse. Het wedstrijdnummer voor deze
wedstrijd is A1111 AA. Omdat Millwings het thuisspelende team is, hebben zij de scheidsrechters geregeld. De
hoofdscheidsrechter voor deze wedstrijd is A. Aapjes. De tweede scheidsrechter voor deze wedstrijd is B.
Baasjes. De tafelaars voor deze wedstrijd zijn: Scores: (eigen naam), Timer: P. Profiel. De 24 seconden operator
doet niet mee en de wedstrijdcommissaris is K. Koper.
De coaches van beide teams krijg het wedstrijdformulier in handen en vullen de volgende gegevens over hun
spelers in.
Coach Millwings:
Licentienummer:
Spelersnamen:
Spelersnummer:
001
A. Aap
4
002
B. Beer
5
003
C. Cobra
6
004
D. Duif
7
005
E. Eend
8
006
F. Flamingo
9
007
G. Geit
10
De gegevens van de coach zijn: 099 H. Hert.

Coach Triple XXX:
Licentienummer:
Spelersnamen:
Spelersnummer:
100
Z. Zwaan
5
101
W. Wolf
6
102
V. Varken
7
103
U. Uil
8
104
T. Tijger
9
105
S. Slang
10
106
R. Ree
11
De gegevens van de coach zijn: 199 P. Pauw.

Speler #:
#
#
#
#
#

Speler #:

#
#
#
#
#

Beide coaches geven het wedstrijdformulier weer terug aan de tafel, waarna de scheidsrechter nog een laatste
controle doet voordat de wedstrijd van start gaat. De scheidsrechter controleert van beide teams de
spelerskaarten en deze blijken te kloppen. De scheidsrechters geeft dit aan op het wedstrijdformulier door een K
voor elk spelersnummer te zetten. Ook de gegevens van de coach kloppen en deze krijgt ook een K voor zijn
nummer.
De wedstrijd gaat van start en de tafel controleert nog even de spelers die op het veld staan. Na goedkeuring van
de tafel gooit de scheidsrechter de bal op. De sprongbal wordt gewonnen door Millwings. Na drie minuten scoort
nummer 4 van Millwings met een lay-up. De scheidsrechter geeft aan twee punten. Nog in dezelfde minuut
scoort nummer 11 van Triple XXX met een schot binnen het driepunters gebied. De scheidsrechter geeft aan
twee punten. Twee minuten later scoort nummer 8 van Millwings van buiten het driepunters gebied. De
scheidsrechter geeft aan drie punten. De coach van Triple XXX neemt een minuut later een time-out. De coach
van Triple XXX past in zijn time-out een paar wissels toe. Nummer 5 komt er in voor nummer 10 en nummer 6
komt er in voor nummer 8. Ook de coach van Millwings wisselt. Nummer 10 gaat er in voor nummer 6. Na de
time-out wordt er nog in dezelfde minuut verder gespeeld. Triple XXX neemt de bal in en de wedstrijd gaat
verder. Na een minuut wordt er een duwfout gemaakt op nummer 10 van Millwings. Nummer 5 van Triple XXX
was de schuldige. Het was geen schotpoging, dus de scheidsrechter geeft zijkant voor Millwings. Nummer 10
krijgt de bal en gaat inside. Hij gaat omhoog voor de lay-up en wordt aangetikt op zijn schothand. De
scheidsrechter fluit voor een fout van nummer 5 van Triple XXX die hem aantikte. De lay-up telt als een score
en de scheidsrechter geeft een bonus vrije worp. Dit gebeurde allemaal in de zevende minuut van het eerste
kwart. Nummer 10 van Millwings neemt zijn bonus vrijworp maar mist deze.
Voor spelregelkennis, kijk op: http://www.millwings.nl/algemene-informatie/spelregelkennis
en http://www.basketbalmasterz.nl
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De wedstrijd gaat door en Triple XXX scoort nog in de laatste minuut van het eerste kwart. Er kwam een schot
van nummer 5 van buiten de bucket en de scheidsrechter geeft twee punten aan. De coach van Millwings wisselt
nog even voor het einde van het kwart. Nummer 6 gaat er weer in voor nummer 10. Na een nutteloze aanval is
de tijd om en eindigt dit kwart. De tafel vult de afsluitende zaken in betreft het eindigen van het kwart. De
scheidsrechter controleert de scores op de juistheid van invullen.
Het tweede kwart begint en de beide coaches stellen wederom hun startende vijf spelers op. Na een 20-tal
seconden te hebben gespeeld scoort nummer 10 van Triple XXX een driepunter. De scheidsrechter geeft aan drie
punten. Een minuut later scoort Triple XXX weer. Ook dit maal is het nummer 10. Hij loopt een fast-break, die
hij afmaakt met een lay-up. De scheidsrechter geeft aan twee punten. Een minuut later komt dan eindelijk de
eerste score van Millwings. Nummer 4 scoort een lay-up en de scheidsrechter geeft aan twee punten. Na dit
moment wordt er slecht aangevallen en daarom besluit de coach van Millwings een time-out te nemen. Dit
gebeurt in de vijfde minuut van het tweede kwart. Beide coaches zetten nieuwe strategieën uit en dat lijkt te
werken na de time-out. Nog in dezelfde minuut als de time-out scoort nummer 5 van Millwings doormiddel van
een lay-up. De scheidsrechter geeft twee punten aan. Na deze score ontstaat een rommelige periode met veel
fouten aan beide kanten. In de zesde minuut maakt nummer 9 van Triple XXX een fout. Geen schotpoging dus
geen vrije worpen. Ook in de zesde minuut maakt nummer 5 van Triple XXX een fout. Dit maal wel op een
schotpoging en de scheidsrechter geeft twee vrije worpen aan. Nummer 8 van Millwings mag twee vrije worpen
schieten en hij raakte ze beide. Twee minuten later maakt nummer 4 van Millwings een fout op nummer 8 van
Triple XXX. Geen scoringspoging en dus zijkant voor Triple XXX. Weer een minuut later maakt nummer 6 van
Millwings een fout op nummer 10 van Triple XXX. De scheidsrechter geeft een score aan van drie punten en een
bonus vrije worp. Nummer 10 scoort ook zijn vrije worp. In de laatste minuut, scoort nummer 6 van Millwings
nog een vrije lay-up. De scheidsrechter geeft twee punten aan. Hierna gebeurt niets bijzonders en eindigt het
tweede kwart. De tafel vult de afsluitende zaken in betreft het eindigen van het kwart. De scheidsrechter
controleert de scores op juistheid van invullen.
Het derde en vierde kwart worden niet behandeld. Gebruik de huidige gegevens als eindgegevens. Aan het einde
van de wedstrijd rond de tafelaar het scoresheet af. Daarna zullen de scheidsrechters het scoresheet nakijken en
zetten ze hun handtekeningen onder het scoresheet. Voor de vorm mag dit nu door jou gedaan worden.

Vragen
Vraag 1: Wat is de eindstand van deze wedstrijd geworden?
Antwoord: …………………………………………………..
Vraag 2: Hoeveel punten heeft S. Slang gescoord in deze wedstrijd?
Antwoord: …………………………………………………..
Vraag 3: Hebben alle spelers van beide teams gespeeld?Zo nee, wie niet?
Antwoord: …………………………………………………..
Vraag 4: Welke speler heeft de meeste persoonlijke fouten gemaakt?
Antwoord: …………………………………………………..
Vraag 5: Wat was de kwartstand na het eerste kwart?
Antwoord: …………………………………………………..
Vraag 6: Hoeveel vrije worpen zijn er geschoten in deze wedstrijd?
Antwoord: …………………………………………………..
Vraag 7: Hoeveel teamfouten heeft Millwings gemaakt in deze wedstrijd?
Antwoord: …………………………………………………..
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