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• Er zijn 4 hoofdkolommen op het wedstrijdformulier om scores in te vullen. 

• Iedere hoofdkolom is verdeeld in 4 kleine kolommen. (Zie de afbeelding →) 

• Team A is thuis, Team B is het uitspelende team 

• Een score vul je als volgt in: 
 

 

 

 

Voor het invullen van fouten ZIE ACHTERKANT 

SCORE 

1. Je trekt een schuine lijn      ( ∕ ) door 
de nieuwe score. 

 
2. Vervolgens zet je daarnaast in het 

lege vakje het rugnummer van de 
speler die gescoord heeft 

 

3 PUNTER  

Bij een driepunter doe je hetzelfde als 
een normale score, alleen zet je daarbij 
ook nog eens een cirkel om het 
rugnummer heen.  

 

VRIJE 
WORP 

Een vrije worp noteer je door een dikke 
stip (●) in de score kolom te zetten. Ook 
hier weer het rugnummer invullen. 

 

EINDE 
KWART 

Een cirkel om de laatste score én een 
dikke streep eronder. Het volgende 
kwart schrijf je met een andere kleur pen 

 



FOUTEN NOTEREN  
• Fouten noteer je achter het juiste 

spelersnummer 

• Dit doe je door de juiste letter van de fout 

achter de naam te zetten 

P Persoonlijke Fout 

U Onsportieve Fout 

T Technische Fout 

D Diskwalificerende Fout 

F Vechten 

  

C Coach Technische Fout 

B Bank Technische Fout 

 

 

Noteren van scores ZIE VOORKANT 

FOUT ZONDER 
VRIJE WORPEN 

Noteer de juiste letter van de 
fout achter de juiste speler 

 

FOUT MET 2 
VRIJE WORPEN 

Noteer een kleine 2 achter de 
fout 

 

FOUT MET 3 
VRIJE WORPEN 

Noteer een kleine 3 achter de 
fout 

 

FOUT MET 1 
VRIJE WORP 

Noteer een kleine 1 achter de 
fout 

 

ONSPORTIEVE 
FOUT 

Noteer een “U” met een kleine 
2 of 1 erachter, afhankelijk van 
het aantal vrije worpen 

OF  

TECHNISCHE 
FOUT 

Noteer een “T” met een kleine 
1 erachter (1 vrije worp)  

DISKWALIFICERENDE 
FOUT 

Noteer een “D” met een kleine 
2 erachter (2 vrije worpen)  

FOUT VAN 
COACH 

Noteer een C (Coach) of B 
(bank) met een 1 erachter (1 
vrije worp) 

OF   


