
Speelveld en bal Een standaard 3X3-veld is 15m (breedte) x 11m (lengte). Er wordt op 1 
doel gespeeld. 

Bal maat 5: U10, U12 GGG en CT & U14 voor GGG 
Bal maat 6: U16 voor GGG 
3x3 bal: U14, U16 Club Tour 

Team Een team bestaat uit maximum 4 spelers/speelsters: 3 spelers op het 
terrein + max. 1 vervang(st)er 
Opmerking: elke wedstrijd start met 3 spelers 

Time-outs 1 time-out per team van 30 seconden mogelijk 

Start van de wedstrijd Coin flip door de referee 
Opm: het team dat de coin flip wint, beslist over balbezit. Bij een 
overtime krijgt de ploeg die de wedstrijd startte in verdediging het 

eerste balbezit bij de start van de verlenging 

Scores 2 punten voor score achter de boog (Opm. NVT bij U10 en U12) / 1 punt 
voor score binnen de boog / 1 punt voor score vrijworp 

Shotklok (enkel bij U14 en U16) Zodra de bal in de handen van een aanvallende speelster is, begint de 12 
seconden shotklok te lopen  Opm. Niet van toepassing bij U10 & U12 

Wedstrijdduur en scorelimiet 1 x 8 minuten wedstrijdduur (6min doorlopend en laatste 2min stopklok) 
met scorelimiet: 21 punten (telt enkel voor de reguliere speeltijd) 

Indien verlenging bij gelijke stand na 
de reguliere tijd 

De ploeg die niet aan de wedstrijd gestart is, krijgt de bal. Eerste ploeg 
die 2 punten maakt, wint de wedstrijd.  Opm. indien het 5-5 of minder 
werd, wint de ploeg die eerst scoort 

Foutenlimiet per team Vanaf de 7e ploegfout telt de ‘penalty situation’. 

Penalty voor ploegfouten 7 tot 9 2 vrijworpen 

Penalty voor ploegfouten 10, 10+ 2 vrijworpen + balbezit 

Penalty voor technische  fout Ploegfout overtreder, 1 vrijworp + balbezit terug aan aanvallend team 

Penalty voor onsportieve fout Persoonlijke fout voor overtreder, 2 ploegfouten voor overtreder en 2 
vrijworpen 

Foutenlimiet per speler Er is geen ‘persoonlijke fouten’-limiet per speler behalve: Bij 2 
onsportieve of technische fouten, wordt een speler uitgesloten voor de 
wedstrijd 

Vrijworp na een fout op het shot 1 vw bij doelpoging zonder score binnen de boog 
2 vw bij doelpoging zonder score achter de boog 
1 vw na score 

Balbezit na een score Balbezit voor defense, recht onder de ring 
Bal moet gedribbeld of gepast worden achter de boog. Verdedigende 
ploeg mag niet verdedigen binnen de ‘no-charge semi circle’ onder de 
ring 

… na een ‘dode bal’-situatie ‘Check the ball’ verplicht a/d top achter de boog 

… na een defensieve rebound of steal Bal wordt achter de boog gedribbeld/gepast 

… na een sprongbal-situatie Balbezit voor de verdedigende ploeg 

Vervangingen Enkel in ‘dode bal’-situaties. De vervang(st)er mag het terrein pas 
betreden nadat zijn teamgeno(o)te van het veld is gestapt en elkaars 
handen geraakt hebben. Vervangingen vereisen geen actie of toelating 
van referees of tafelofficials 
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