
 

5. 24-seconden klok
Bij eredivisiewedstrijden spelen we met de 24-secondenregel. Als 24-secondenoperator bedien je de 

zichtbare klok (digitaal) of niet-zichtbare klok. Beide klokken hebben twee knoppen. De start en stop 

en de reset.  

De 24-secondenregel houdt in dat het team dat in balbezit komt, 24 seconden de tijd heeft om een 

doelpoging te maken. Een doelpoging betekent dat de bal ten minste de basketring raakt. Na 14 

seconden kan er een klokje afgaan om aan te geven dat de speler nog 10 seconden heeft om een 

doelpoging te maken. De 24-secondenregel dient ertoe dat de snelheid in het spel blijft en er meer 

punten gemaakt worden. Een speler (of heel de ploeg) maakt een fout (overtreding) als zij geen 

doelpoging heeft ondernomen voordat de 24 seconden voorbij zijn. In dit geval gaat de bal naar de 

tegenstander.  

Wat samenhangt aan de 24-secondenregel, is het overbrengen (de bal over de middellijn naar de 

aanvallende helft van het veld brengen) binnen de 8 seconden. Als dit niet gebeurt, gaat de bal 

eveneens naar de tegenstander. 

5.1 Start 

24-seconden klok Regels

Bij ieder fluitsignaal van de scheidsrechter de 24 seconden klok stil zetten, maar nog niet resetten.

Kijk naar de scheidsrechter waarvoor er gefloten is.

Indien balbezit wijzigt van team (bal is uit), dan reset naar 24 seconden. 

Indien sprake is van een FOUT, dan de plaats van de overtreding (of waar de bal opnieuw moet 

worden ingenomen) bekijken. 

Is het op de eigen helft dan de schot-klok resetten naar 24 seconden. 

Is het op de aanvalshelft en staat de klok op 14 seconden of meer, dan wordt de schotklok niet 

teruggezet en blijft hetzelfde. 

Staat de schotklok op 13 seconden of minder (aanvalshelft), dan de schotklok resetten naar 14 

seconden. 

Indien er wordt geschoten en de bal de ring raakt, dan wordt het een nieuwe 24 seconden als de 

verdedigende ploeg de bal heeft en 14 seconden als de aanvallende ploeg de bal in bezit heeft. 



Bij een sprongbal situatie wordt de 24 seconden klok niet teruggezet als de ploeg die in balbezit was, 

ook balbezit houdt. Als het balbezit wijzigt, dan moet de 24 seconden worden gereset. 

Als er wordt geschoten dan wordt de schotklok gereset naar 24 seconden als de verdedigende partij 

balbezit krijgt (en dus de aanvallende partij wordt). Echter, indien de aanvallende ploeg de bal heeft 

EN de bal de ring heeft geraakt, dan wordt de schotklok gereset naar 14 seconden. 

24-seconden klok Bediening

• Om de 24 secondenklok te starten of stoppen, druk op de start/stop knop (bovenste

knop)

• Om de 24 secondenklok te resetten naar 24, druk op reset (middelste knop)

• Om de 24 secondenklok te resetten naar 14 seconden druk op 2xreset (onderste

knop)

Indien er iets fout is gegaan, dan kun je dit corrigeren en de juiste tijd instellen via het 

bedieningspaneel van het scorebord. 

Hiervoor druk je op ‘menu’ en vervolgens kun je in de display (onder andere) schotklok 

zien staan, druk op de bijbehorende knop, zet de juiste tijd en druk op enter. Vervolgens 

kan er verder gespeeld worden. 

De schotklok zal worden gereset indien een scheidsrechter de wedstrijd stopt voor een 

fout of een overtreding door een team in balbezit. In deze situaties, zal balbezit aan het andere team 

worden gegeven. 

Indien de bal op de eigen helft wordt ingenomen, dan wordt de schotklok gezet op 24 seconden. 

Indien de bal op de aanvalshelft wordt ingenomen, dan wordt de schotklok gezet op 14 seconden. 

Wanneer de schotklok 2 minuten of minder aangeeft in het 4e kwart EN de laatste 2 minuten of 

minder in overtime en de inworp op verdedigingshelft is, dan heeft de coach van het team in balbezit 

het recht om te beslissen of de inworp wordt ingenomen op verdedigingshelft of aanvalshelft 

(tegenover de jurytafel). 

Indien er wordt gekozen voor aanvalshelft, dan wordt de schotklok op 14 seconden gezet, indien de 

schotklok op 14 of meer stond toen de wedstrijdklok werd gestopt en indien de schotklok op 13 

seconden of minder staat, dan zal de schotklok niet worden gereset, maar verder gaan waar de tijd 

was gestopt. 

Indien de bal wordt ingenomen op de verdedigingshelft, dan wordt de schotklok op 24 seconden 

gezet (bij wisseling van balbezit) of verder gaan waar de tijd was gestopt (als er al balbezit was). 


