
Tafelen bij een wedstijd
Hoe werkt dat en waar moet ik allemaal aan denken?
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Tafelen, wat is dat?
Tafelen betekent dat je met z'n tweeën tijdens een wedstrijd aan de wedstrijdtafel zit en de score van de wedstrijd bijhoudt op het 

wedstrijdbord en tegelijkertijd bijhoudt wie de score heeft gemaakt, wanneer en welke score dat is. Maar ook wie een fout maakt,

welke team enzovoorts. Wanneer moet wie tafelen? 

1. Op de website van OSM Basketball staat wanneer je aan de beurt bent op het fluit- en tafelschema.  

2. In de basketbal app staat of je tafel official bij een wedstrijd bent. Als je op de wedstrijd klikt waar je tafel official bent, zie je de 

woorden Locatie en Officials. De locatie is bijna altijd thuis in MFA Safari in Maarssen, maar soms in sportzaal Bloemstede. Als je 

op Officials klikt zie je wie er die wedstrijd moet tafelen en (vaak) welke rol je hebt.  Je bent of Scorer of Timer. Maar je doet het 
vooral samen!

Hier staat dit keer niet bij wie 
Scorer of Timer is. Als het er 
niet bij staat, dan moet je 
samen bepalen wie wat doet. 
Maar weet dat je het samen 
doet, dus je helpt elkaar altijd.

De eerste wedstrijd speel je 
zelf en de tweede wedstrijd 
die moet je tafelen



De Timer
De Timer zorgt ervoor dat 

1. de juiste score op het score bord komt te staan
2. de tijd goed staat voor het begin van elk wedstrijddeel (4 minuten voor U12, 10 minuten voor U14 etc)
3. de tijd stopt elke keer als de scheidsrechter fluit!

Maar ook 
4. dat de tijd weer gaat lopen, zodra de bal (die in het spel is gebracht) aangeraakt wordt door een speler. 

5. de tijd aan voor de pauze (10 minuten) tussen de eerste en de tweede helft. 

De Timer werkt niet in het digitale wedstrijdformulier op de tablet.

Let op! 

Als er gescoord wordt loopt de tijd gewoon door. Tijd stopt alleen als de scheidsrechter fluit.

Uitzondering!

Bij de laatste 2 minuten van de wedstrijd stopt de Timer de tijd ook na elke score!  Dit is essentieel, want de laatste 2 

minuten kunnen nog cruciaal zijn voor de uitkomst van de wedstrijd.



De Scorer
De Scorer houdt de score bij via het digitale wedstrijd formulier op de tablet. 

Hij of zij houdt bij: 

1. wie er scoort met welke score (aantal punten) en op welk tijdstip (dit moet per minuut aangegeven worden) 

2. wie er een fout maakt, welke fout op welke tijdstip (dit moet per minuut aangegeven worden) 

3. en als er een vrije worp wordt gegeven na een fout + wie de fout maakte, en welke fout / welke vrije worp wordt gegeven 

aan de tegenpartij en tijdstip (dit moet per minuut aangegeven worden) + wie de vrije worp neemt en of er wordt gemist of 
gescoord

Belangrijk! Voordat de wedstrijd start maak kennis met de scheidsrechters en vraag welke tekens je afspreekt voor een driepunter 
en hoe je elkaar goed op de hoogte houdt van persoonlijke fouten. Stem ook af wat je doet als je het even niet meer weet en hulp

nodig hebt. Dit geldt voor zowel de scorer als de timer. Je bent een team.



Dit is het startscherm
tegenstandersthuisspelers

Time out

Aantal keer 
Time out per 

wedstrijd deel

score wedstrijddeel

Score in punten Persoonlijke fouten



Voorbereiding voor de wedstrijd: wedstrijdperiode

Kies wedstrijd 
periode

In dit geval 1ste

kwart 



3 30

Voorbereiding voor de wedstrijd: tijd

Voor de u12 is de 
eerste kwart 4 

minuten. 

Zet de tijd alvast op 
3.30. Dan kun je de 
hele minuut die tijd 

laten staan tot de 
volgende minuut 
start en dan zet je 

de tijd op 2.30



Eerste score door de tegenpartij:  speler nr. 1

2) klik op de score, 
in dit geval 1 punt 

4) Om de score vast 
te leggen klik je 

altijd als laatste op 
ok 

Nu staat de score 
op het formulier
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3) Check of de tijd 
goed staat

1) klik op de speler 
die scoorde .  



Persoonlijke fouten invoeren

2) klik op de 
persoonlijke fout, 
dat is P1, P2 of P3

3) klik op de tijd 

4) klik op OK

2 30

1) klik op de speler 
die de fout maakte 

De fouten van de 
speler staan achter 
zijn naam. Als hij 4 
fouten heeft komt 
er een bericht in 
het scherm. Klik 
dan op ok



Verwijderen van input

Als je vergeet op OK te 
drukken, dan wordt de lijn 

oranje.

Als je een fout hebt 
gemaakt en je wilt de 

invoer verwijderen, dan klik 
je op de prullenbak



Time out en Wissels
Time out
Als n coach of speler een Time out vraagt wacht je tot de wedstrijd even stil ligt (een 
scheids heeft gefloten en de tijd staat stil). Of als er een score is geweest van de 
andere partij dan die de `time out heeft gevraagd. 
De tafel drukt dan op de zoemer om de aandacht van de scheidsrechter te trekken. 
Of vraag je de aandacht van een scheidsrechter door het signaal Time out: maak een 
T met platte hand en een wijsvinger.

De scheidsrechter weet nu dat er een Tim out is gevraagd. De Time out duurt 1 
minuut. Je klikt op het wedstrijd formulier op het klokje onder het logo van de club 
die de Time out aanvraagt. Boven het klokje staat in het voorbeeld een o. Dat 
nummer gaat lopen zodra je op het klokje klikt tot 1 minuut. Zodra de minuut over is 
zeg je dat en dan wordt het spel hervat. 

Door zowel scorer als timer

Wissel
Als een team wil wisselen, dan geeft de coach of speler dat aan bij de tafel. Als dit gebeurt wacht je tot de wedstrijd even stil ligt. Dit 
gebeurt wanneer een scheidsrechter heeft gefloten. Je laat de scheidsrechter weten dat er een wissel gewenst is door een 
kruisbeweging te maken met beide armen boven het hoofd. De scheids geeft aan dat het goed is. De wissel vindt plaats en de 
wedstrijd kan weer verder.
Door zowel scorer als timer



Afsluiten van de wedstrijd door scheidsrechter!

1. Klik op afsluiten

2. Dan komt er een popup. 
Daar klik je op OK

3. De wedstrijd wordt 
opgeslagen. Kies op status: 

uitgespeeld. 

4. En vervolgens op de 
oranje knop: vastleggen



Op Youtube heeft de Nederlandse Basketball Bond een kanaal. Hier staat een video over het invullen 
van het wedstrijd formulier. 

Let op dat ze hier de tijd per seconde invullen. Dat doen we niet.

Dit is de link naar de video: https://youtu.be/zrEf0v95Kx8

nbb op Youtube

https://youtu.be/zrEf0v95Kx8

