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Aandachtspunten 2007-2008                                                            korte versie 
(speciale editie, gewijd aan de nieuwe spelregels, die op 1 juli 2007 in werking treden en aan het 
nieuwe spelregelboekje “Spelregels Korfbal 2007”, dat op 1 juli 2007 van toepassing is) 
 
1. de belangrijkste wijzigingen spelregels, toelichtingen spelregels zaalkorfbal (deel 1) en  
scheidsrechtersgebaren (bijlage) 
1..1.   incidentele wijzigingen 
 
 
§ 2.2 Aanvoerder, coach, vervangende spelers en andere tot de ploeg behorende personen 
De aanvoerder mag nu zelf kiezen om welke arm hij zijn aanvoerdersband draagt. 
Nieuw is ook de expliciete bepaling dat, als een aanvoerder het speelgebied verlaat, een andere 
speler als zodanig wordt aangewezen. 
Op grond van de nieuwe spelregels mag een coach niet meer van de bank af, behalve voor het 
aanvragen van een time-out, het aanvragen van een spelersvervanging, het aanbrengen van een 
wijziging in zijn ploeg en het medelen wie als niet schietende speler wordt aangemerkt bij een 
overtalsituatie. 
Een coach mag de bank dus niet meer verlaten om elders aanwijzingen te geven, tenzij een 
wedstrijdreglement anders bepaalt. Het Algemeen Bestuur heeft op 19 februari 2007 besloten een 
regeling te treffen, die overeenkomt met de huidige praktijk, zoals vastgelegd in § 7b van de oude 
spelregels. Dat betekent: het is de coach toegestaan zijn spelers aanwijzingen te geven van buiten het 
speelveld en op een wijze, die niet storend is voor anderen. Het is de coach daarbij toegestaan zijn 
plaats op de bank tijdelijk, voor een korte periode, te verlaten om van een andere plaats aan dezelfde 
zijlijn, waar de banken staan, van buiten het speelveld aanwijzingen te geven. Genoemde regeling is 
ondergebracht in het gewijzigde Bestuursbesluit banken, coach en vervangende spelers. 
Tenslotte is nu expliciet bepaald dat:  

a. een lid van de medische staf de bank mag verlaten om een geblesseerde speler te 
onderzoeken/behandelen en dan alleen met toestemming van de scheidsrechter; 

b. een speler, die vervangen is omdat hem de rode kaart is getoond, niet op de bank mag 
plaatsnemen en het speelgebied dient te verlaten; 

c. personen, die op de bank zitten, deze niet mogen verlaten (voor een vervangende speler blijft 
gelden dat hij wel een warming up mag doen; voor de coach gelden, zoals hierboven 
aangegeven, aparte bepalingen). 

 
§ 2.3 De scheidsrechter 
Nieuw is dat de scheidsrechter overtredingen van de spelregels bestraft tijdens ieder moment van de 
wedstrijd, zelfs als de wedstrijd is onderbroken. Dit is heel belangrijk, omdat de oude spelregels er van 
uit gaan, dat tijdens een onderbreking van het spel een overtreding niet kan worden gemaakt en dat 
niet kan worden opgetreden tijdens fase 1 van de vrije worp: de periode, die ligt tussen het moment 
van fluiten voor een vrije worp en het moment, dat de arm omhoog wordt gestoken. Nu kan dus wel 
worden opgetreden. Is de overtreding gemaakt door een aanvaller, dan volgt een spelhervatting voor 
de verdediger op de plaats van de overtreding. Is de overtreding gemaakt door een verdediger, dan 
volgt een spelhervatting op dezelfde plaats of een vrije worp op de strafworpstip, afhankelijk van de 
aard van de overtreding.  
Thans is expliciet geregeld dat de scheidsrechter bevoegd is de coach te verbieden de bank tijdens de 
rest van de wedstrijd te verlaten zonder zijn toestemming. 
 
Ook is nu bepaald, dat de scheidsrechter een speler, coach, vervangende speler of een andere tot de 
ploeg behorend persoon, een gele of rode kaart kan tonen vóór, tijdens of na de wedstrijd of in de 
rust. Volgens het gewijzigde Bestuursbesluit formele waarschuwing en wegzending  is het 
startmoment het moment, dat de scheidsrechter de sportaccommodatie betreedt; het eindmoment is 
het moment van het tekenen van de wedstrijdformulieren.  De getoonde kaarten worden op het 
wedstrijdformulier vermeld, waarna de tuchtrechtprocedure gaat lopen. Wanneer er wangedrag  
vóór het beginmoment of na het eindmoment wordt gepleegd doet de scheidsrechter daarvan apart 
aangifte bij de Tuchtcommissie. Kaarten worden dan uiteraard niet getoond.  
 
Wanneer een persoon een rode kaart is getoond dient hij het speelgebied te verlaten. Hij mag zich 
alleen bevinden in de ruimte, die voor het publiek bestemd is. Hij dient de (bruto)speelruimte in de hal 
te verlaten. 
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Verder: tot nu toe was de regel dat, bij overlast van het publiek, de scheidsrechter de aanvoerder van 
de thuisspelende ploeg opdroeg het publiek te waarschuwen. In de nieuwe spelregels is 
“thuisspelende ploeg” vervallen. De scheidsrechter kan dus kiezen welke aanvoerder hij de opdracht 
geeft. 
 
Tenslotte nog iets over de voordeelregel: de scheidsrechter heeft sinds 1 augustus 1999 de ruimte en 
het recht om de voordeelregel niet toe te passen, ook als daar aanleiding toe zou bestaan. Dit kan met 
name om preventieredenen gebeuren. De werkgroep wijst erop, dat dit ongewijzigd blijft; ook de IKF is 
deze mening toegedaan. Als een scheidsrechter het nodig vindt om redenen van preventie te fluiten 
en een vrije worp toe te kennen kan en mag hij dat gewoon doen. Bij een spelhervatting ligt dat iets 
anders: daar ligt het voor de hand de voordeelregel optimaal toe te passen. 
 
§ 3.1a  Wedstrijdduur 
De scheidsrechter is nu verplicht om tijd bij te tellen in de volgende gevallen, mits de speeltijd naar het 
oordeel van de scheidsrechter er belangrijk door wordt beïnvloed: 

• als het spel is onderbroken en de bal ver buiten het veld wordt geworpen of geschopt; 

• treuzelen bij het vervangen van een speler, wisselen van vak en het weer opstellen na een 
time-out; 

• invloeden van buitenaf (inclusief de verzorging van blessures). Voor de lijst met voorbeelden 
van niet tot het spel behorend oponthoud: zie het Handboek Scheidsrechters, blz. 116. 

 
De duur van de time-outs en de tijd, die nodig is voor het vervangen van een speler, behoren nu 
expliciet niet tot de speeltijd. 
 
§ 3.1b  Time-out 
Als een coach een speler wil vervangen tijdens een time-out moet hij dat verzoek indienen tijdens de 
periode van 45 seconden of onmiddellijk nadat de scheidsrechter fluit ten teken dat de spelers hun 
plaats weer moeten innemen. Als de coach te laat is met het indienen van zijn verzoek moet hij 
wachten tot de volgende onderbreking van het spel. 
§ 3.1b Bepaalt dat na een time-out het spel wordt hervat; het is dus niet mogelijk dat er na een time-
out meteen een tweede komt. 
 
§ 3.1c Vervangingen 
Expliciet is nu bepaald dat de duur van een vervanging niet tot de speeltijd behoort. De klok wordt 
gestopt op het moment dat de coach zijn verzoek om vervanging meldt aan de scheidsrechter. De klok 
wordt weer gestart op het moment dat er gefloten wordt voor het hervatten van het spel. In geval een 
speler een rode kaart is getoond wordt de klok gestopt zodra de coach diens vervanging meldt. 
 
§ 3.3 Opstelling 
Tot nu toe bepaalde de thuisspelende ploeg in welk vak begonnen werd met de aanval; verder diende 
de thuisspelende ploeg als eerste op te stellen en had zij bij aanvang van het spel de uitworp. 
Thans moet een wedstrijdreglement bepalen wie wat mag doen. In een nieuw Bestuursbesluit is 
vastgelegd dat de huidige situatie gehandhaafd blijft. 
 
§ 3.5. Uitworp 
Een uitworp vindt nu – bij het begin van de wedstrijd – plaats door de ploeg, die volgens een 
wedstrijdreglement de wedstrijd mag aanvangen. Onder § 3.3 is al aangegeven dat in feite alles bij het 
oude blijft.  
De uitworp valt onder de regels van de spelhervatting. 
 
§ 3.6a voetbal 
Elke aanraking met been of voet is een overtreding. Dat is nieuw. Tot op heden werd het aanraken, 
zonder opzet en zonder belangrijke invloed op het spel, onbestraft 
De overtreding van de aanvaller wordt bestraft met een spelhervatting. 
De overtreding door de verdediger wordt bestraft:  

1. met een spelhervatting, als er geen sprake is van opzet; 
2. met een vrije worp, als er sprake is van opzet met behaald voordeel als resultaat dan wel 

  als de aanvalsopzet door de verdedigende ploeg wordt onderbroken. 
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§ 3.6k een tegenstander van de andere sekse bij het werpen van de bal hinderen 
Nieuw is dat er nu een objectieve maat gehanteerd wordt om te bepalen of de regel wel of niet wordt 
overtreden: als de afstand groter is dan twee gezamenlijke armlengten van de desbetreffende spelers 
wordt dat niet als hinderen beschouwd en is er geen sprake van een overtreding. 
 
§ 3.6p uit de verdediging of rechtstreeks uit een vrije worp of spelhervatting scoren 
Het was al verboden om rechtstreeks uit een vrije worp te scoren. Dit geldt uiteraard nu ook voor de 
spelhervatting. De straf op de overtreding is een spelhervatting, dus op de plaats, waar de scorende 
persoon staat. 
 
§ 3.11c het nemen van een strafworp 
De eerste en tweede helft van de speeltijd worden zo nodig verlengd totdat duidelijk is of de bal 
wel/niet door de korf is gevallen als direct resultaat van de strafworp. 
Thans is ook formeel geregeld dat een strafworp opnieuw moet worden genomen als zij voor het 
fluitsignaal van de scheidsrechter is genomen. 
De strafworp wordt genomen door een speler uit de aanval, direct achter het strafworppunt. Dus niet 
erop, er naast of er voor. Als de nemer het strafworppunt tijdens het nemen van de strafworp raakt is 
dat een overtreding. 
 
1.2.  Wijzigingen overtredingen spelregels; § 3.6 
Tot op heden betekent elke overtreding, gemaakt door een verdediger, een vrije worp voor de 
aanvallende ploeg. Daarbij maakt het niet uit of het om een lichte ( zoals voetbal, spel ophouden, 
lichte gevallen van afhouden, duwen e.d.) of om een zware overtreding ( zoals de bal uit 
handen,slaan, duwen, vasthouden, afhouden) gaat. Met name het toekennen van een vrije worp 
wegens een lichte overtreding, zeker in de paalzone, wordt als onrechtvaardig beschouwd,  (ook in de 
wetenschap dat een goed genomen vrije worp een grote kans op een doelpunt oplevert). In veel 
gevallen wordt zo’n straf dan ook als te zwaar ervaren. Door de spelregelwijziging, waarbij 
onderscheid wordt gemaakt in de zwaarte van de overtreding en in de zwaarte van een straf is 
getracht dit probleem op te lossen. Elke overtreding, zoals vermeld in § 3.6 is tegen het licht 
gehouden om te bepalen of het een zware of lichte overtreding is en wat een passende straf is. In het 
aanvalsvak worden die overtredingen, die als “licht” worden aangemerkt bestraft met een 
spelhervatting op de plaats van de overtreding; overtredingen, die als “zwaar” worden aangemerkt 
worden bestraft met een vrije worp op de plaats van het strafworppunt. 
 
Spelovertredingen worden onderscheiden in: 

• overtredingen van verdedigers; 

• overtredingen van aanvallers. 
 

1. spelovertredingen door verdedigers worden onderscheiden in: 
a. lichte overtredingen, die bestraft worden met een spelhervatting 
b. zware overtredingen, die bestraft worden met een vrije worp 
c. overtredingen, die herhaaldelijk het aanvalsspel onbehoorlijk belemmeren, die bestraft worden 

met een strafworp (§3.11a, sub B.) 
d. zeer zware overtredingen, waarbij een scoringskans verloren gaat, die bestraft worden met 

een strafworp (§ 3.11a, sub A). 
 
2.   spelovertredingen door aanvallers 
a. lichte overtredingen, die bestraft worden met een spelhervatting 
b. zeer zware overtredingen, waarbij een scoringskans verloren gaat voor de andere ploeg in het 

andere vak, die bestraft worden met en strafworp (§ 3.11a, toelichting A). 
Dit staat allemaal vermeld in de inleiding van § 3.6. 
 
Ad 1a: lichte overtredingen, die bestraft worden met een spelhervatting: 

a. technische overtredingen, zoals lopen met de bal, de bal met been of voet aanraken en spel 
ophouden 

b. fysieke overtredingen, die niet gericht zijn op het ontregelen van het aanvalsspel en waarbij 
ook geen sprake is van ongecontroleerd contact  
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ad 1b: zware overtredingen, die bestraft worden met een vrije worp: 
a. fysieke overtredingen, waarbij sprake is van ongecontroleerd contact, zoals de bal uit de 

handen slaan, duwen, vasthouden en afhouden 
b. overtredingen, die ten doel hebben of die resulteren in het ontregelen van het 

aanvalsspel.  
 
Ad 1c: overtredingen, die herhaaldelijk het aanvalsspel onbehoorlijk belemmeren, die bestraft 
          worden met een strafworp 
          Criterium was en blijft het herhaaldelijk onbehoorlijk belemmeren van het aanvalsspel. 
 
Ad 1d: zeer zware overtredingen, waarbij een scoringskans verloren gaat, die bestraft worden met 
           een strafworp. 
          Criterium was en blijft het verloren gaan van een scoringskans. 
 
Ad 2a en b: 
      Alle overtredingen, gemaakt door een aanvaller, worden bestraft met een spelhervatting voor de 
andere ploeg. Uitzondering daarop is de (zeer zware) overtreding van de aanvaller, waarbij een 
scoringskans verloren gaat voor de andere ploeg. In dat geval wordt die andere ploeg een strafworp 
toegekend. Voorbeeld: bij het opbrengen van de bal uit de verdediging wil e 
verdediger de bal naar een vrijstaande speler in de aanval werpen. Zijn tegenstander maakt daarbij 
een overtreding waardoor de worp mislukt. 
 
De werkgroep heeft een overzicht gemaakt (per spelovertreding) in welke gevallen een 
spelhervatting dan wel een vrije worp wordt toegekend. Geadviseerd wordt hiervan kennis te 
nemen. 
 
Volgens de spelregels mogen nationale organisaties via een wedstrijdreglement bepalen of zij het 
onderscheid tussen lichte en zware overtredingen van verdedigers aanbrengen en – als men dat 
wenst - in welke speelklassen en leeftijdsgroepen. 
Het Algemeen Bestuur besloot reeds op 19 september 2005 dat deze regels van toepassing zouden 
zijn bij wedstrijden in de Korfballeague, de res. Korfbal League, de Hoofdklasse en de 
Overgangsklasse.  
 
Opgelet: 
Het Algemeen Bestuur heeft op 19 februari 2007 besloten dat deze regels, ingaande 1 juli 2007, 
voor het gehele korfbal gelden. 
 
1.3.  spelhervatting 
§ 3.9 gaat hierover. 
 
Wat is een spelhervatting? 
Dit staat nergens beschreven. Het is wel af te leiden uit de tekst van § 3.6v/3.9.  Een spelhervatting 
houdt in dat na een bepaald soort van overtreding de scheidsrechter daarvoor fluit, de bal in het bezit 
wordt gebracht van iemand van de andere ploeg waarna het spel door een fluitsignaal wordt hervat. 
Dit heet spelhervatting. 
 
Toekennen van een spelhervatting. Na een door de scheidsrechter gesignaleerde lichte overtreding 
van de aanvallende ploeg of een als licht beoordeelde overtreding van de verdedigende ploeg kent de 
scheidsrechter de andere ploeg een spelhervatting toe. Dit geldt ook voor de uitbal en de uitworp. 
 
Plaats van de spelhervatting  
Op de plaats van de overtreding. Is de overtreding (§3.6h, i, j, k, l en soms m) jegens een bepaald 
persoon begaan, dan vindt de spelhervatting plaats op de plek waar deze speler zich bevond. Bij het 
aanraken van de bal, terwijl de speler de middenlijn raakt, wordt de spelhervatting genomen in het 
andere vak vlakbij het punt waar de middenlijn is aangeraakt. Bij het aanraken van de bal, terwijl de 
speler in het andere vak staat, is de plaats van aanraken de plaats van de spelhervatting. Bij een 
uitbal of bij het overtreden van § 3.6m op of buiten de grens van het speelveld wordt de 
uitbal/spelhervatting genomen buiten het veld vlak bij de zij- of achterlijn ter plaatse waar de bal of de 
overtredende speler de zij- of achterlijn heeft geraakt of overschreden.  
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Het nemen van de spelhervatting.  
Als de nemer de bal in de hand heeft of kan nemen fluit de scheidsrechter. Na het fluitsignaal heeft de 
nemer vier seconden de tijd om de bal in het spel te brengen. De bal is in het spel gebracht als zij ten 
minste 2.50 m van de plaats van de spelhervatting is gekomen (gemeten over de grond). Geen van de 
spelers van beide ploegen mag de bal aanraken voor de bal 2.50 m heeft afgelegd vanaf de plaats 
van de spelhervatting. Indien de nemer de bal na vier seconden niet in het spel heeft gebracht krijgt 
de andere ploeg een spelhervatting. Uit een spelhervatting kan de nemer niet rechtstreeks scoren. Hij 
kan eerst scoren nadat de bal in het spel is gebracht en een andere speler de bal heeft aangeraakt.  
Indien de speler, die het spel hervat, nadat de scheidsrechter heeft gefloten voor het nemen van de 
spelhervatting, de middenlijn of de vloer van het andere vak raakt, dan wel de zij- of achterlijn of de 
vloer aan de andere kant van die lijn aanraakt voordat de bal zijn handen heeft verlaten, fluit de 
scheidsrechter en kent de andere ploeg een spelhervatting respectievelijk uitbal toe. 
Een spelhervatting moet opnieuw worden genomen als de bal is geworpen vóór het fluitsignaal. 
 
Hinderen.  
Verder geldt het verbod (§ 3.6v) om bij het nemen van een spelhervatting de daarvoor gestelde 
bepalingen te overtreden. De scheidsrechter dient te waarborgen dat de nemer van de spelhervatting 
niet wordt gehinderd. De vraag is: wat is hinderen? Volgens het Handboek Scheidsrechters is 
hinderen: “het bemoeilijken van het werpen van de bal” (blz. 164). Gedacht moet worden aan het 
bewegen van het lichaam of van de arm of de armen. De toelichting op de nieuwe spelregel gaat 
echter nog verder: niet alleen het bemoeilijken (actieve vorm van hinderen) is verboden, maar ook de 
passieve vorm, waarbij de tegenstander zich heel dicht opstelt bij de nemer van de spelhervatting en 
daarmee tracht te voorkomen dat de bal snel in het spel wordt gebracht. Gedacht kan worden aan een  
speler, die zo dichtbij staat dat hij de nemer nagenoeg raakt of over hem heen hangt. Wat wel mag is 
niet bepaald noch toegelicht. In de praktijk zal zich dit moeten ontwikkelen. Bedoeling van het verbod 
is een snelle spelhervatting  met de opdracht aan de tegenspeler om enige afstand in acht te nemen 
en gewoon, met de armen naar beneden, te gaan staan.  Opgelet: met de armen omhoog staan is ook 
een vorm van passief hinderen. 
Er mag dus pas gehinderd worden als de bal in het spel is gebracht; dan moet de bal ten minste 2.50 
m van de plaats van de spelhervatting zijn gekomen. Dit kan vergaande gevolgen hebben voor de 
aanvallers en de verdedigers( de bal moet eerst ten minste 2.50 m hebben afgelegd voordat zij mag 
worden aangeraakt) en voor de tegenstander van de nemer van de spelhervatting, omdat hij pas mag 
hinderen  nadat die bal genoemde afstand heeft afgelegd. Het heeft zeker ook gevolgen bij een 
spelhervatting in de omgeving van de paal (tolletje), omdat dan de eis van ten minste 2.50 m extra 
zwaar weegt.  Met het nodige fysieke gedoe moet in laatstgenoemde situatie dan ook rekening 
worden gehouden. De praktijk leert tot nu toe dat spelers bij een spelhervatting, ook in de paalzone, 
de ruimte zoeken om het spel te kunnen hervatten. Anderzijds moet er ook geconcludeerd worden dat 
scheidsrechters met deze regel nogal de hand lichten.  
Hoe het ook zij: speciaal aandachtspunt dus! 
 
De bedoeling van het afleggen van 2.50 m door de bal is om de spelers te dwingen afstand te nemen 
omdat iedere aanraking binnen de 2.50 m een overtreding is en deze bestraft wordt.   
 
Verdere van belang zijnde bepalingen: 

a. zo veel mogelijk de voordeelregel toepassen in plaats van fluiten voor een spelhervatting; 
b. de scheidsrechter dient het onderscheid:lichte-zware overtreding steeds goed en consequent 

te blijven maken. Hij waakt er voor dat hij een spelhervatting toekent terwijl het een vrije worp 
moet zijn; het gaat daarbij niet alleen om: fysiek/niet fysiek of, wat nogal eens in de praktijk 
voor komt: erg/niet erg. Zie hieronder onder punt b4; 

c. een doelpunt niet toekennen als gevolg van direct scoren (schieten mag wel) uit een 
spelhervatting; 

d. voor een uitworp gelden dezelfde bepalingen als voor een spelhervatting; 
e. na een doelpunt geen vrije worp of spelhervatting na een overtreding; gewoon een uitworp; 
f. indien een verdediger de regels inzake de spelhervatting overtreedt volgt een vrije worp; er 

volgt dus geen tweede spelhervatting voor de aanvaller. Het is dus ook niet mogelijk in geval 
van dezelfde overtreding een strafworp toe te kennen wegens het twee keer overtreden van § 
3.6v; 

g. indien een verdediger een overtreding begaat bij een spelhervatting volgt een vrije worp; 
indien de verdediger dan opnieuw een overtreding maakt is het niet toegestaan een strafworp 
toe te kennen wegens herhaalde overtreding (waardoor de aanvaller wordt belemmerd 
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scoringskansen te verwerven), immers dat kan pas bij een herhaalde overtreding bij een vrije 
worp; en in dit voorbeeld is het pas de eerste vrije worp; dat er een overtreding bij een 
spelhervatting aan vooraf gaat is niet van belang; 

h. het toekennen van een strafworp wegens herhaalde overtreding (waardoor de aanvaller wordt 
belemmerd scoringskansen te verwerven) heeft betrekking op alle in § 3.6 opgesomde 
overtredingen, dus ook § 3.6v. Indien een verdediger bij herhaling bij verschillende 
spelhervattingen deze paragraaf overtreedt kan de scheidsrechter uiteraard een strafworp 
toekennen op grond van § 3.11a sub B; 

i. Volgens § 3.7 wordt bij een uitbal een spelhervatting toegekend aan de ploeg, die de bal niet 
voor het laatst heeft aangeraakt. De spelhervattingbepalingen gelden dus.  

 
Tenslotte: de spelregels kennen al lang het begrip “spelhervatting”. Voorbeelden zijn: hervatting na 
een beslissing in een twijfelgeval of bij onbillijke bevoordeling, alsmede een hervatting bij een vrije 
worp en een strafworp. Het introduceren van hetzelfde woord voor een nieuw begrip is verwarrend. 
Het moge duidelijk zijn dat de regels betreffende de nieuwe spelhervatting niet van toepassing zijn op 
de bestaande spelhervattingen. 
 
1.4.   wijzigingen vrije worp  
toekennen van een vrije worp 
Na een door de scheidsrechter gesignaleerde en als zwaar beoordeelde overtreding van de 
verdedigende ploeg (§ 3.6) krijgt de aanvallende ploeg een vrije worp. 
Volgens § 2.3b bestraft de scheidsrechter ieder moment van de wedstrijd de overtreding, dus ook als 
het spel is onderbroken. 
 
Zware overtredingen zijn: 

• fysieke overtredingen van verdedigers, waarbij sprake is van ongecontroleerd contact, zoals 
de bal uit de handen slaan, duwen, vasthouden en afhouden; zie de afzonderlijke lijst; 

• overtredingen die ten doel hebben of die resulteren in het ontregelen van het aanvalsspel. 
 
plaats van de vrije worp 
De vrije worp wordt genomen op de plaats van de strafworpstip. 
Voor de bepaling van de voorgeschreven afstand geldt als maatstaf het strafworppunt en niet meer de 
plaats van de nemer van de vrije worp. Voor de bepaling van de juiste afstand voor spelers maakt het 
dus niet uit waar één of beide voeten van de nemer van de vrije worp staatstaan. Het is gewoon een 
kwestie van 2.50 m gerekend vanaf het strafworppunt. 
 
nemen van de vrije worp 
De vrije worp wordt altijd genomen op de plaats van het strafworppunt. Gedurende het nemen van de 
vrije worp staat de nemer duidelijk met één van zijn voeten op het strafworppunt. Alle andere spelers 
staan buiten het gebied, dat bestaat uit een cirkel met een straal van 2.50 m, gemeten  
vanaf het midden van het strafworppunt. Dat betekent, dat de nemer één voet zodanig op het 
strafworppunt plaatst, dat het deel van zijn schoenzool onder de bal van zijn voet plat op de grond  
staat. Het is onvoldoende om het strafworppunt met teen of hiel aan te raken. Indien de nemer van de 
vrije worp de bal vier seconden na het fluitsignaal de bal niet in het spel heeft gebracht kent de 
scheidsrechter de verdedigende ploeg een spelhervatting toe. 
Indien de spelers van beide ploegen binnen de afstand van 2.50 m zijn zal de scheidsrechter de 
speler bestraffen, die zich het dichtst bij het strafworppunt bevindt. 
Expliciet is nu bepaald dat alle spelers, behoudens de nemer van de vrije worp, zich buiten de cirkel 
met een straal van 2.50 m bevinden. 
Zodra de nemer van de vrije worp een duidelijk zichtbare beweging met de bal, een arm of een been 
maakt, vervalt voor de verdediging de afstandseis. Opgelet: een beweging van het hoofd telt niet. 
 
Alle andere bestaande bepalingen, die betrekking hebben op het nemen van de vrije worp, zijn en 
blijven van toepassing. 
 
1.5.scheidsrechtersgebaren 
De tekst  en de gebaren zijn, waar nodig, aangepast (met name: spelhervatting en vrije worp). 
Gebaar spelhervatting: de scheidsrechter wijst met de ene arm de plaats aan waar de spelhervatting 
wordt genomen en geeft met de andere arm de speelrichting aan. 
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Gebaar vrije worp: de scheidsrechter brengt één arm omhoog met een open handpalm en wijst met de 
andere arm naar het strafworppunt. Dit gebaar wordt vooraf gegaan door het gebaar dat bij de 
overtreding hoort. 
Er ontbrak nog een gebaar voor alleenspel. Dat is inmiddels geregeld. 
 
1.6.  tenslotte 
Nog even op een rijtje de plaats bij het nemen van worpen: 

a. spelhervatting: de plaats waar de overtreding is begaan. Is de overtreding begaan jegens 
een bepaald persoon (§ 3.6h, i. j. k, l en soms n) dan is het de plaats waar de speler zich 
bevond. 

b. vrije worp: op de plaats van het strafworppunt. 
c. strafworp: direct achter het strafworppunt. 
d. uitbal: buiten het veld vlak bij zij- of achterlijn ter plaatse waar de bal of de overtredende 

speler de zij- of achterlijn heeft geraakt of overschreden. 
e. scheidsrechtersworp: de spelregels zijn hierover niet duidelijk. De scheidsrechter is niet 

verplicht om de worp te nemen op de plaats zelf. Het mag ook op een andere plaats, 
waarbij de afstand tot de paal een rol speelt. Zie Handboek Scheidsrechters, blz. 190. 

f. uitworp: de bepalingen van de spelhervatting zijn van toepassing.  
g. inworp: bestaat niet. 

 
2. de belangrijkste wijzigingen spelregels, toelichtingen spelregels veldkorfbal (deel 2) 
Banken zijn nu bij alle wedstrijden verplicht. 
Om het speelveld dient een strook van 2 m vrij te zijn “van obstakels”. De spelregel geeft helaas geen 
voorbeelden van obstakels. Voor het KNKV wordt dan gedacht aan: publiek, attributen voor andere 
sporten en andere niet zichzelf verplaatsende zaken als kinderwagens, buggy’s en rolstoelen, 
alsmede haspels, voetstukken, banken voor het publiek, sporttassen en kratten, bestemd voor flessen 
of drinkbekers.  
De scheidsrechters wordt dringend geadviseerd obstakels te laten verwijderen:  
a. omdat het niet mag en  
b. vanwege het gevaar en de aansprakelijkheid van het KNKV en haar vertegenwoordigers bij niet- 
correct en niet-alert optreden. 
Reden van afkeuring kan thans ook zijn: onweer en bliksem. 
Nieuw is dat hoekvlaggen verboden zijn en niet meer mogen worden gebruikt en dat de bal, net als in 
de zaal, tweekleurig moet zijn. 
3.  wijzigingen spelregels,  toelichtingen spelregels dameskorfbal zaal (deel 3a) 
Geen opmerkingen. 
       
4.  wijzigingen spelregels, toelichtingen spelregels dameskorfbal veld (deel 3b) 
Geen opmerkingen. 
    
Tenslotte 
Het nieuwe spelregelboekje en alle daarop betrekking hebbende stukken, zoals deze  korte versie van 
de “Aandachtspunten 2007-2008”, een toelichting en het overzicht “lichte en zware overtredingen; 
gevolgen (sancties: spelhervatting of vrije worp)” zijn te vinden op de KNKV-site: www.knkv.nl. 
 
Voor vragen en meer informatie: 
Werkgroep Regelingen 
Secretaris Jan van Zomeren 
Tel. 078-6731633 
jan.van.zomeren@hetnet.nl 
 


