
Team A BBCEsbac Team BBBCBrasschaat

Game N°: JMCOOI0

DIV:MiniemenTime:14.15
Date : 04 .09 .99.

Referee:

Word door scheidsrechter ingevuldUmpire:Word door scheidsrechter ingevuld

Team A:

EsbacbbcMAT:
1250 Team A - ploeg die thuis speeltMAT. - stamnummer ploeg

Team B = ploeg die uit speelt

BBC Brasschaat = stamnummer 2046

Time-outs
Team Fouls

CDfZ]®EJ
Period CD~®~ Team B levert scorekeeper!

®lZJ@m
period®~@~ Niet opgenomen time-out wordt dubbel doorstreept na elke speelhelft.

~ Extra Periods

Extra periodes niet van toepassing in jeugd reeksen ( dubbel doorstrepen na match)

'"

Q;FoulsCHECK REF = paraaf van refna controle van licentie en medisch attest(Ju. Lic. Name of PlayersNo.Ww
"'c

:Co< ~.- 12345Lic. = geboortejaar van betreffende speler(J
84
Van Den Blok T. 4X)Pl PP2P2-Name of player = nogal voor de hand liggend - de kapitein word genoteerd.

85

Puntmans K. 5XP2Pl No. = shirtnummer van speler en bepaalt de volgorde waarin de spelers worden

84

Van Springel J.( KAP )6:x'Pc genoteerd

84

Van Verre W. 9;g;Tl Player in = 10 minuten voor de wedstrijd duidt de coach zijn 5 startende spelers

84

Botspas c. 1.~P2 aan dmv een kruisje en plaatst een paraaf achter zijn naam.

85

Verschoten D. 1~De boekman bevestigt de startende spelers wanneer die effectief

84

Van Den Scherme R. 1~(X')Ip3 starten door de kruisjes te omcirkelen.

~

Invallende spelers worden aangekruist wanneer deze invallen.

Fouls = soort en aantal persoonlijke fouten van betreffende speler (zie verder)Indien minder dan 12 spelers aanwezig zijn worden de overblijvende vakjesdoorstreept over ganse lengte ( ten laatste I minuut voor de wedstrijd)Op einde van ieder kwart worden persoonlijke fouten afgelijnd.Coach:

Van Den Tiere P. (' 62) + paraaf coach Op einde van wedstrijd worden overblijvende vakjes doorstreept

Assistant

------
Coach: Team B:

BBC Brasschaat
MAT:

2046
Team fouls = aantal ploegfouten: Als het spel hervat wordt na de vierde ploegfout

wordt een rood voorwerp zichtbaar gemaakt op de wedstrijdtafel aan de zijde vanTime-outs
Team Foulsde bank van de betreffende ploeg.

G)fZ]®~
Period CD~®~ Vanafploegfout 5 wordt iedere ploegfout bestraft met 2 vrijworpen.(niet altijd)

®fZ]@m
Period®~@~ Niet-gemaakte ploegfouten worden doorstreept na de betreffende speelhelft.

~ Extra Periods
'"

Q;FoulsIndien een fout vrij worpen tot gevolg heeft wordt het aantal vrij worpen steeds(J Lic. Name of PlayersNo.Wu.
"'c

:cw
"'.-

12345aangeduid bij de fout (vb P" T2, .... )(JO<
a::

84
Dunkers T. 4XlP2P2P2P2P2Een compenserende fout wordt aangeduid met een kleine c ( Pc, Tc, .. )

84

TraveIlers K. 5(X)P2D2 SOORTEN FOUTEN

85

Shotters P. 6XPPcPl--P = persoonlijke fout> meest voorkomend vb. slaan, duwen, hinderen, ..~ 84
DribbelIers P. 8XP2P2FFFT = technische fout> fout waarbij geen contact word gemaakt met tegenstrever

85

DribbelIers A. 9XP2PP2f--- vb. Protest, onsportief gedrag, inbreuk tegen spelregels, ..

84

Bal F.( KAP.) 1.XTlP2P3--U = onsportieve fout> flagrante fout 2 X = uitsluiting

85

Van De Pas E. 1~XPU2 D = diskwaliticerende fout> ernstig onsportieve fout> betreffende speler dient

de wedstrijd te verlaten (kleedkamer of buiten)C = technische fout ten laste van de coach> wordt NIET als ploegfout meegeteld2 X = uitsluitingB = technische fout voor de bank> komt ten laste van de coach / 3X = uitsluitingWordt eveneens NIET meegeteld als ploegfoutCoach: Van Den Bosch T. ( '60)
+ paraaf coach

C2B2-F = indien een speler van op de bank wordt uitgesloten (alleen bij vechten) wordt

dit kenbaar gemaakt door in de overblijvende vakjes een "F" te noteren.Assistant
Jordan M.(,

Coach:
Scores:

PeriodCDA~ B -rr® A~B.ll..= effectieve score in eerste en tweede periode

Period
CIDA~B~ @A~B2= effectieve score in derde en vierde periode

A~
-----

"
Extra periods

B- = effectieve score in extra periodes (niet van toepassing injeugdreeksen)

Scorekeeper

FoefeleirsH.(' 67) Naam + geboortejaar van de boekman/vrouw ( licentie vereist)

Timekeeper

. KlokkemansK.(, 32) Naam + geboortejaar van de klokman/vrouw ( licentie vereist)

24" Operator

TikkersA.('62)
Naam + geboortejaar van de 24-seconden-manlvrouw (licentie vereist)

Comiss. Deleg. A

KnokkersP.(
,

Naam + geboortejaar van de terreinafgevaardigde thuisploeg (licentie club vereist)54 )

Deleg. B

HooligansF.( '57) Naam + geboortejaar van de terreinafgevaardigde bezoekers (licentie club vereist)



Game N°: DIV:Time:Date:

Referee:

VanDerLindenSch.Umpire:BlindemansK.

RUNNING

SCORE
A

BABABAB
1

1 5mi).;36"5)5?;71 10E10E

Een score wordt kenbaar gemaakt door het overeenstemmende

6yY4 3737 5i[2.72 107lOï

getal diagonaal te doorstrepen. Het shirtnummer van de speler

3a>4 6;38'.38'6 7373 lOflOf

die scoorde wordt naast de score genoteerd.

4fi"4 3939 6J4 74 lOfm
5

y9 40LiG'5 755 l1C1C/' 6
ft"6 (4)A141 766 111111

Een score uit vrij worp wordt kenbaar gemaakt door een

6(ij7"8 42/AZ'6(4) y( '7 11~11~

bolle~je te tekenen op het overeenstemmende getal.

88 15ft4:3615fl38 11~1 ~

4
Yy1215~44 799 11<11 <1

10

10 15'Î5%1215ffifl1 8 J l1E1 E

9
/1/~J1254646 ~18 l1E1 E

12

12 47%12 828 l1ïl1ï

13

13 6I@.SJ48 838. l1f11

?"'<1 score uit driepuntspoging wordt kenbaar gemaakt door

\....6)IX)4(5' 49~ 6 848l l1f11 .

U~ spelersnummer te omcirkelen. Het overeenstemmende getal

12(515 4~er50 8585 12C12

wordt eveneens diagonaal doorstreept.

121:6%4 5151 8686 12112

17

17 4y/%'5' 8787 12~12~

4
%%6 5353 8888 12~12~

19

19 54(54)6 8989 12<112<1

5
@SJ~.-er66)Iffi55 9090 12E12E

21

21 95.6\56 9191 2E12E

De eindstand van elk kwart wordt kenbaar gemaakt

5;d<m4 57F 9292 2ï12ï

door het overeenstemmende getal te omcirkelen en een

2323 15fte(~8 9393 2f12f

streep te plaatsen onder getal en spelersnummer.

15p4~4135695 9494 12f12f

De eindstand wordt dubbel onderstreept.

2525 606' 9595 1C 13C

26

26 9frI'61\ 9696 11 131

Na de wedstrijd worden de opengebleven vakjes diagonaal

4);2:f.?-/(6 6262\ 797 1,~13~

over de ganse lengte doorstreept.

28ZB412%63 898 1.:\~13~

4
%Q"94 6464 \ ~999 1.:<113<1

Moest de score van een ploeg de 140 punten overtreffen, dan

4Q§l30 12%65 \ llC IOC13"13E

~nt de thuisploeg een blanco-scoreblad te voorzien waarop

31;YI/6 6666\ 111 101 1313E

,Juntentelling start vanaf 141. Dit blad wordt bij het witte

3232 4)Fr67\ 10~ 10~ 13"13ï

exemplaar voor de federatie gevoegd (geen doorslagen)

I~§l%;33"6 6868\ 10~ 10~ 1313f

34

34 6969\ 101110<1 13t13f

6

3535 ~5)CW570
\
10E 10E 14C14C

;"

Final Score:

Team A80
Team B

54

Hier wordt na de wedsrijd de eindscore en de naam van de
winnende ploeg genoteerd.

Name of Winning Team:

ESBAC

Vakje "retèree" wordt na de wedstrijd door de scheidsrechter

Referee: (Sign.)Captain's Signature in case of protest:
Agetekend als bevestiging dat hij akkoord is met de gegevens

op het wedstrijdblad.

(

BIndien I van beide ploegen protest wil aantekenen maakt de kapitein van de betreffende ploeg dit kenbaar door zijn

Referee
UmpireScorekeeperTimekeeper30""OperatorComiss.

handtekening in het voorziene vak te plaatsen. Een verant-
woordeltike van de club dient dan ook zo snel mogelijk

Travel

dit protest te melden aan de betreffende bond. Indem.Het laatste vak wordt door de ref ingevuld met de gegevens Van financiele aard ( helaas geen vergoeding voor boek- en

Total

klokmensen in provinciaal niveau)


