OVERZICHT NIEUWE EN VERVALLEN SPELREGELS PER 1 JULI 2007
•
•

onderstreepte tekst is een nieuwe spelregel.
cursieve tekst is een vervallen spelregel.

1. inhoudelijke wijzigingen spelregels en toelichtingen zaalkorfbal en gebaren
1. Definitie en inleiding. Doel van korfbal.
De regels, zoals beschreven, gelden, volgens de Engelse tekst, voor senioren.
Bepaalde regels kunnen per land via “wedstrijdregels” of via “een wedstrijdreglement” worden
aangepast. Dat betreft dan:
• de grootte van de bal;
• de duur van de wedstrijd;
• het aantal vervangingen;
• het aantal time-outs.
Daarnaast geven verschillende afzonderlijke spelregels (27) de mogelijkheid om via een
wedstrijdreglement iets nader te regelen. Achter in deze notitie staat daarvan een overzicht.
§ 1.1 luidt thans: speelgebied met als onderverdeling: a. speelveld; b. aangrenzend gebied en
c. bank.
Dit was: zaal, speelveld en bank met als onderverdeling: a. zaal en speelveld en b. bank.
Inhoudelijke wijzigingen: geen.
De eisen, te stellen aan het speelveld zijn thans: vlak, stroef, stofvrij en niet glad; “niet glad” is nieuw.
Dit was: vlak, stroef en stofvrij.
§ 1.2 Afbakening
Thans moeten er duidelijk zichtbare lijnen zijn met een breedte van 3.0 – 5.0 cm.
Dit was: tenminste 3 cm.
Thans moet de obstakelvrije ruimte om het speelveld ten minste 1 m zijn.
Dit was: zo mogelijk een obstakelvrije ruimte van ten minste 1 m.
Thans is de grootte van het strafworppunt beschreven: een cirkelvlak met een diameter van 8.0 tot
10.0 cm of een rechthoek van ongeveer 15.0 op 5.0 cm. Dit is nieuw.
Thans kunnen strafworpgebieden rond de paal worden aangebracht; dat kan in een opvallende kleur
of door duidelijk zichtbare lijnen. Tijdens het nemen van een vrije worp of een strafworp mag niemand
dit gebied betreden, behalve de nemer van de vrije worp of de strafworp.
De tekst op blz. 7 van het oude spelregelboekje over dit onderwerp vervalt.
§ 1.3 Palen
Thans kunnen kortere palen worden gebruikt, bijvoorbeeld als het gaat om zeer jeugdige personen;
“bijvoorbeeld” is nieuw. Dat betekent dat kortere palen ook kunnen worden gebruikt voor andere
doelgroepen.
Dit was: “waaraan slechts personen beneden een bepaalde leeftijdsgrens deelnemen”.
§ 1.4 Korven
De hoogte van de korf is bepaald op: 23.5 – 25.0 cm.
Dit was: 25 cm.
Nieuw is de binnenrandse diameter (was: doorsnede) van 39.0 – 41.0 cm aan de bovenkant en 40.0 –
42.0 cm aan de onderkant.
Het laatste gedachtestrepen over de bevestiging van de korf heeft een iets andere tekst maar is
inhoudelijk hetzelfde: “indien metalen strippen tegen de buitenzijde worden gebruikt, zijn ze alleen
toegestaan over ten hoogste een derde van de omtrek”.
Was: “metalen strippen tegen de buitenzijde over ten hoogste een derde van de omtrek”.
§ 1.5 Bal
Het gewicht van bal nr. 4 is nu bepaald op: ca 370 – 390 gram; was:ca 370 gram. Nieuw is de
beschrijving van bal nr. 3: omtrek 59.0 – 60.0 cm ; gewicht ca 310 – 330 gram.
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§ 1.6 Uitrusting van spelers en officials
Nieuw is dat voorwerpen, die tijdens het spel gevaar kunnen opleveren, verwijderd moeten worden
dan wel afgeplakt. Dat geldt ook voor de scheidsrechter en assistent-scheidsrechter. De lijst van
voorbeelden van hetgeen gevaarlijk is, is uitgebreid met “halskettingen en oorbellen” en luidt nu:
brillen zonder montuur, armbanden, halskettingen, oorbellen, polshorloges (NB: geldt niet voor de
scheidsrechter en diens assistent) en ringen.
Nieuw is ook dat een wedstrijdreglement van de ploegen kan bepalen dat spelers sportkleding dragen,
voorzien van een nummer. Tot op heden staat dat alleen in het BB rugnummers.
§ 2.1 Spelers
Nieuw is de aanduiding: “b. opstelling en onvoltallige ploegen”. Was: b. onvoltallige ploegen”.
Nieuw is ook: “Als één van beide ploegen over minder dan zes spelers beschikt, of in de situatie
verkeert zoals beschreven in de eerste alinea van § 2.1b, is spelen uitgesloten”. Was: alleen het
eerste deel van genoemde zin.
Nieuw is ook de eerste zin onder punt c: “Een wedstrijdreglement kan regelen dat het aantal spelers
dat vervangen mag worden zonder de goedkeuring van de scheidsrechters anders is.
§ 6d Oud: Uitrusting van spelers) is elders ondergebracht. Vervallen is de zin: “Het schoeisel van de
spelers mag geen gevaar opleveren voor andere spelers”.
§ 2.2 Aanvoerder, coach, vervangende spelers en andere tot de ploeg behorende personen
a. De aanvoerder hoeft zijn aanvoerdersband niet meer links te dragen; het mag ook rechts.
Nieuw is ook de expliciete bepaling dat als een aanvoerder het speelveld verlaat een andere speler
zijn taak over neemt.
b. Nieuw is ook: de coach behoort te zitten op de bank. Hij mag er niet meer vanaf om aanwijzingen te
geven, tenzij dat in een wedstrijdreglement wordt geregeld. Hij mag wel van de bank voor het
aanvragen van een time-out, van een spelersvervanging, het aanbrengen van wijziging in zijn ploeg
en het meedelen wie als niet-schietende speler wordt beschouwd.
Vervallen is: “Nadere bepalingen ten aanzien van de coach kunnen worden opgenomen in het
wedstrijdreglement van de IKF of van Nationale Organisaties”.
c. Nieuw is: “Een lid van de medische staf mag de bank verlaten om een geblesseerde speler te
onderzoeken/behandelen. Hij mag alleen na toestemming van de scheidsrechter het speelveld
betreden”.
Nieuw is ook: “Daarentegen mag een speler, die vervangen is omdat hem een rode kaart is getoond,
niet meer op de bank plaatsnemen; hij dient het speelgebied te verlaten”.
Nieuw is ook dat de personen de bank niet mogen verlaten. Dit is nu expliciet geregeld. Wel zijn er
uitzonderingen: vervangende spelers---warming up en een lid van de medische staf, zie hierboven.
§ 2.3 Scheidsrechter
Nieuw is dat het letten op veranderingen, die tijdens het spel optreden, zich nu beperkt tot het keuren
van zaal, speelveld en materiaal. Eerst was “het letten op” een zelfstandige regel.
Punt a. Nieuw is: “Hij gaat er van uit dat de spelers in goede gezondheid verkeren”.
Punt b. Nieuw is: “De scheidsrechter bestraft de overtredingen van de spelregels ieder moment van de
wedstrijd, zelfs wanneer het spel onderbroken is”.
Punt e. Een aangewezen tijdopnemer geeft het signaal voor de rust en het eindsignaal als een
wedstrijdreglement voorschrijft dat er steeds sprake is van een zuivere speeltijd van 2 minuten.
Punt f. Nieuw is: “De scheidsrechter heeft het recht de coach te verbieden de bank tijdens de wedstrijd
te verlaten zonder zijn toestemming”
Nieuw is ook: “ De scheidsrechter zendt iemand van het speelgebied door hem een rode kaart te
tonen. Hij wordt rechtstreeks uitgesloten als er sprake is van ernstig wangedrag (zie het
desbetreffende bestuursbesluit en de codekaart). In geval van ernstig wangedrag volgt onmiddellijk
een rode kaart ongeacht of aan deze persoon al eerder een gele kaart is getoond”.
Nieuw is verder dat een wedstrijdreglement kan voorschrijven waar de bevoegdheid van een
scheidsrechter begint en eindigt als het gaat om het tonen van een gele of rode kaart vóor, tijdens en
na de wedstrijd en in de pauze. Het is de bedoeling om exact te regelen van wanneer tot wanneer een
scheidsrechter de gele of rode kaart kan tonen. Tot op heden is dat niet beschreven.
Nieuw is ook dat wangedrag na de wedstrijd, dat overeenkomt met “rood” nu ook bestraft kan worden.
Dat was tot nu toe alleen maar met “geel”.
Een persoon, die is weggezonden, dient het speelgebied te verlaten. Nieuw is dat beschreven is wat
dat betekent: hij moet plaats nemen in de ruimte, die voor de toeschouwers is bestemd of hij moet de
hal geheel verlaten.
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Verder is nieuw, dat bij overlast van het publiek “de aanvoerder” het publiek waarschuwt. Vervallen is
“de aanvoerder van de thuisspelende ploeg of de voor dat doel aangewezen vertegenwoordiger van
de ontvangende ploeg”.
§ 2.4 Tijdopnemer en teller
Vervallen: De scheidsrechter wijst, zo enigszins mogelijk, iemand aan als tijdopnemer, wiens taak het
is te waarschuwen, even vóór het einde van iedere speelhelft. Wanneer het spel is onderbroken kan
de tijdopnemer de scheidsrechter eveneens door middel van een geluidssignaal attent maken op het
feit dat een van de ploegen heeft verzocht om een time-out of een vervanging”.
Vervallen: “De verantwoordelijkheid blijft geheel bij de scheidsrechter, die in elk geval zelf de tijd moet
opnemen”.
Vervallen: Indien een installatie voor automatische tijdsignalering wordt gebruikt, blijft het aanwijzen
van een tijdopnemer achterwege.
Nieuw: “b. een teller wordt, waar mogelijk, aangesteld. Het is de taak van de teller de stand van de
wedstrijd bij te houden. Een wedstrijdreglement kan voorschrijven dat het aanvragen van een time-out
en spelersvervanging via de teller en niet direct bij de scheidsrechter gedaan wordt”.
Nieuw: c. Wanneer het spel is onderbroken kan de tijdopnemer de scheidsrechter door middel van
een geluidssignaal attent maken op het feit dat één van de ploegen heeft verzocht om een time-out of
een vervanging”.
Nieuw: “De teller gebruikt een teken om aan te geven of een time-out of een vervanging is
aangevraagd en door welke ploeg, wanneer een dergelijk geluidssignaal wordt gebruikt”.
§ 2.5 Assistent-scheidsrechter
Vervallen: “De scheidsrechter vraagt in twijfelgevallen het oordeel van de assistent-scheidsrechter
over te nemen beslissingen in het speelveld.Op advies van de assistent-scheidsrechter kan hij een
eenmaal genomen beslissing herroepen”.
§ 3.1. Wedstrijdduur en time-out
Nieuw a. Wedstrijdduur: “Met niet tot het spel behorend oponthoud wordt geen rekening gehouden.
Dit betreft time-outs en de tijd, die vervangingen in beslag nemen. Was: “Met niet tot het spel
behorend oponthoud wordt in beginsel geen rekening gehouden.
Nieuw is verder dat een wedstrijdreglement “een andere” wedstrijdduur kan voorschrijven. Dit was:
“een kortere duur”.
Nieuw is ook dat een wedstrijdreglement een andere duur van de rust voor kan schrijven.
Nieuw is dat een wedstrijdreglement kan voorschrijven dat het einde van iedere speelhelft wordt
aangegeven door het geluidssignaal van de tijdopnemer en niet door het fluitsignaal van de
scheidsrechter, wanneer een tijdopnemer is aangesteld.
Nieuw is ook dat een wedstrijdreglement kan voorschrijven dat in de laatste twee minuten van een
speelhelft de klok gestopt wordt wanneer de scheidsrechter fluit om het spel te onderbreken en dat de
klok opnieuw wordt gestart als hij fluit voor het hervatten van het spel, uitgezonderd bij het nemen van
een strafworp; in dat geval wordt de klok gestart bij de uitworp na het een doelpunt of bij het eerste
balcontact na het missen van de strafworp. Het betreft de regeling “zuivere speeltijd”.
Nieuw b. Time-out: Een wedstrijdreglement kan een ander aantal time-outs voorschrijven. Niet alleen
meer, maar dus ook minder.
Nieuw is ook dat een wedstrijdreglement voor kan schrijven dat het aanvragen van een time-out door
de coach gedaan dient te worden via de teller.
Nieuw is verder: “Na een time-out dient het spel eerst hervat te worden voordat een nieuwe time-out
kan worden aangevraagd”. Dit is het formeel regelen van de bestaande uitleg.
Nieuw c. Vervanging: dit onderdeel ( op deze plek) is nieuw
Nieuw is: de duur van een vervanging behoort niet tot de reguliere speeltijd met de bijbehorende
toelichting: omdat de duur van de vervangingen niet tot de reguliere speeltijd behoort wordt de klok
gestopt op het moment dat een coach zijn verzoek om een vervanging meldt aan de scheidsrechter.
De klok wordt gestart op het moment dat er gefloten wordt voor het hervatten van het spel. In het
geval een speler een rode kaart is getoond wordt de klok gestopt zodra de coach een vervanging
meldt.
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§ 3.2 Doelpunten
Nieuw is dat aan punt a. vooraf gaat: “Geldige doelpunten”. Was: “Doelpunten” en aan b.:
“Voorafgaande overtreding”. Was: een heel lange zin. En aan punt c. “Ongeldige doelpunten”; was:
een heel lange zin. Kwestie van terminologie.
§ 3.3. Opstelling
a. Keuze van aanvalsvak, indeling en opstelling
Nieuw is: “Een wedstrijdreglement bepaalt welke ploeg het vak kiest, waarin zij de eerste helft zal
aanvallen en welke ploeg als eerste haar spelers indeelt en opstelt”. Nieuw is ook: “Indien er geen
wedstrijdreglement is of indien er in een wedstrijdreglement niets staat vermeld zal elke ploeg de
scheidsrechter op de hoogte brengen welke spelers eerst zullen aanvallen; door loting wordt bepaald
in welk van iedere ploeg zal aanvallen”.
Nieuw is ook het regelen van de loting en het bekend maken van wie waar gaat spelen tijdens IKFtoernooien en IKF-wedstrijden.
Nieuw is dat, indien beide ploegen onvolledig zijn, de aanvoerder van de ploeg die de uitworp niet
heeft de opstelling van zijn ploeg moet aanpassen.
Vervallen is: “De ontvangende ploeg kiest de korf, waarin zij voor de rust wil schieten. Zij deelt haar
spelers in, waarna de bezoekende ploeg haar opstelling regelt”.
Vervallen is ook: “Wanneer er van geen ontvangende ploeg sprake is, bepaalt het lot of het geldende
wedstrijdreglement wie als zodanig wordt beschouwd”.
b. Wijziging van de indeling
Nieuw is: “Met uitzondering van het bepaalde in § 2.1b (m.u.v. “in het algemeen”) moet met de
beginindeling de gehele wedstrijd worden gespeeld.
Was: “Met de beginindeling moet in het algemeen de gehele wedstrijd worden gespeeld”.
Verder vervalt: Indien na het uitvallen geen oplossing mogelijk is waarbij aan de in § 6b genoemde
voorwaarden wordt voldaan, staakt de scheidsrechter de wedstrijd.
§ 3.4 Vak- en korfwisseling
Nieuw is dat een wedstrijdreglement andere bepalingen kan voorschrijven of toelaten indien het gaat
om toernooien, waar de wedstrijden korter zijn.
§ 3.5 Uitworp
Nieuw is: “Een uitworp vindt plaats bij het begin van de wedstrijd door de ploeg die volgens een
wedstrijdreglement de wedstrijd mag aanvangen (of winnaar is van de loting; zie § 3.3)
Nieuw is ook een aparte regeling, betrekking hebbend op IKF-toernooien en vriendschappelijke IKFwedstrijden.
§ 3.6 Spelovertredingen
Nieuw: overzicht spelovertredingen:
• van verdedigers;
• van aanvallers.
Van verdedigers:lichte en zware overtredingen.
Lichte overtredingen: spelhervatting.
Zware overtredingen: vrije worp
Van aanvallers: lichte overtredingen (spelhervatting) en zeer zware overtredingen, waardoor een
scoringskans verloren gaat in het andere vak: strafworp.
Nationale Organisaties mogen bepalen of zij het onderscheid: lichte/zware overtredingen van
verdedigers aanbrengen en zoja, in welke speelklassen en leeftijdsgroepen. Dat geldt dus niet voor
overtredingen van aanvallers!
Wordt geen onderscheid aangebracht, dan worden alle spelovertredingen aangemerkt als zware
overtredingen, waarbij de vrije worp wordt genomen op de plaats van de overtreding en niet vanaf het
strafworppunt. Is de overtreding ( § 16h, i, j, k, l en soms m (oud) jegens een bepaald persoon
begaan, dan wordt de plaats waar deze zich bevond als zodanig beschouwd.
NB: voor de gevolgen van deze nieuwe regels: zie het afzonderlijke overzicht.
Nieuw: lichte overtredingen van verdedigers en van aanvallers worden bestraft met een spelhervatting
en worden genomen op de plaats van de overtreding. Zware overtredingen van verdedigers worden
bestraft en genomen op de plaats van het strafworppunt. Zie ook § 3.6v en 3.9.

Werkgroep Regelingen

-4-

22-02-2007

NB: in de afzonderlijke spelregels hieronder wordt om praktische redenen dan ook geen melding
gemaakt in welke gevallen een spelhervatting dan wel een vrije worp wordt toegekend.
Tijdens het spel is het verboden
a. de bal met been of voet aan te raken
Nieuw is dat alle overtredingen bestraft worden, hetzij met een spelhervatting, hetzij met een vrije
worp.
Vervallen: “Geschiedt de aanraking onopzettelijk en oefent zij geen belangrijke invloed uit op het spel,
dan blijft zij onbestraft”.
b. de bal met de vuist weg te slaan
Geen opmerkingen.
c. de bal vast te pakken, te vangen of te tikken, terwijl een deel van het lichaam, behalve de
voeten, de vloer raakt
Alleen de beschrijving is gewijzigd; inhoudelijk echter niets.
d. met de bal te lopen
Vervallen: “Deze en de volgende regel waarborgen dat korfbal berust op samenspel”.
Vervallen: “Lopen met de bal is strijdig met de eis tot samenspel; ………indien het zonder die
verplaatsing onmogelijk zou zijn de bal vlot te werpen of te schieten of er mee tot stilstand te komen.
Bij de toepassing van deze beginselen zijn”. Dan volgen drie situaties die beschreven staan.
Nieuw is: “Het verplaatsen met de bal in de hand of handen is alleen toegestaan bij toepassing van
drie te onderscheiden situaties”: dan volgen drie situaties die in de oude spelregels al beschreven
staan. Vervallen is “volgens een natuurlijke beweging” bij een verre worp. Het is dus ruimer.
e. alleen te spelen
Vervallen is de voorwaarde dat het moet gaan om het behalen van een gunstiger positie.
f. de bal aan een medespeler over te geven
Geen opmerkingen.
g. het spel op te houden
Vervallen is punt 2: “het ophouden van de voorbereiding voor het nemen van een vrije worp of het
voorkomen van het nemen van een vrije worp, door geen gevolg te geven aan de voorwaarden van §
19c met betrekking tot afstand en tijd;”.
h. een tegenstander de bal uit de hand(en) te slaan, te nemen of te lopen
Geen opmerkingen.
i. een tegenstander te duwen, vast te houden of af te houden
Vervallen is de tekst dat het verbod geldt jegens elke tegenstander “en onafhankelijk van de plaats
waar de bal zich bevindt”.
Nieuw is dat het voor het verbod nu expliciet niet uit maakt of het overtreden ervan al dan niet
opzettelijk geschiedt.
j. een tegenstander te zwaar te hinderen
Vervallen is de zin: “Evenals de regel over afhouden, is deze regel een uitvloeisel van het beginsel,
dat korfbal een behendigheids- en geen krachtspel is”.
k. een tegenstander van de andere sekse bij het werpen van de bal te hinderen
Nieuw is de zin: “Als de afstand groter is dan twee (gezamenlijke) armlengten van de desbetreffende
spelers, wordt dit niet als hinderen beschouwd en wordt er bijgevolg geen overtreding begaan”.
l. een tegenstander te hinderen die reeds door een ander gehinderd wordt
Geen opmerkingen.
m. buiten het eigen vak te spelen
Geen opmerkingen.
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n. in verdedigde positie te schieten
Geen opmerkingen.
o. te schieten na snijden langs een andere aanvaller
Expliciet is nu bepaald dat snijden geen overtreding is.
p. uit de verdediging of rechtstreeks uit een vrije worp of spelhervatting te scoren
Nieuw is nu de volgende beschrijving: “p. vanuit het verdedigingsvak van de aanvallende ploeg” en
vervolgens de bestaande tekst: “of rechtstreeks uit een vrije worp of spelhervatting (nieuw) te scoren”.
q. te schieten bij het spelen zonder een directe tegenstander
Nieuw is dat aan de zin: “De numerieke meerderheid………zijn weggezonden” wordt toegevoegd: “en
die niet zijn vervangen”.
r. een schot te beïnvloeden door de paal te bewegen
Nieuw is dat “de bal zit” of “heeft gezeten” is vervangen door: “door de korf valt” of “is gevallen”.
s. de paal beet te grijpen bij het springen, lopen of afzetten
Geen opmerkingen.
t. bij het nemen van een vrije worp of strafworp de daarvoor gestelde bepalingen te overtreden
Geen opmerkingen.
u. op een gevaarlijke wijze te spelen
Opmerking: het is jammer dat er in de spelregel niet staat over “wat het is”.
v. bij het nemen van een spelhervatting de daarvoor gestelde bepalingen te overtreden
Deze regel is nieuw. Het komt voor in de volgende situaties:
• een speler hindert de tegenstander tijdens een spelhervatting;
• een speler van één van de twee ploegen raakt de bal vóór deze 2.50 m heeft afgelegd
vanaf de plaats van de spelhervatting.
De overtreding van de aanvaller wordt bestraft met een spelhervatting en kan worden aangemerkt als
wangedrag bij herhaling. De overtreding van de verdediger wordt bestraft met een vrije worp en kan
worden aangemerkt als wangedrag bij herhaling.
De scheidsrechter dient te waarborgen dat de nemer van de spelhervatting niet wordt gehinderd.
Hinderen is dan niet alleen de actieve vorm maar ook de passieve: de verdediger stelt zich zo dicht op
bij de nemer van de spelhervatting in een poging te voorkomen dat de bal snel in het spel wordt
gebracht. Zie ook § 3.6 inleiding en § 3.9.
§ 3.7 Uitbal
Vervallen is: “Bij een uitbal wordt gehandeld alsof de ploeg, die de bal het laatste heeft aangeraakt,
een overtreding heeft begaan”. Opmerking:let op, in de oude tekst is bij § 19a (het toekennen van een
vrije worp) de verwijzing naar § 17 (Uitbal) ook vervallen.
Daarvoor komt in de plaats en is dus nieuw: “Bij een uitbal wordt een spelhervatting toegekend aan de
ploeg, die de bal niet voor het laatste heeft aangeraakt. Voor de uitbal gelden dezelfde bepalingen als
voor een spelhervatting.
En verder: “Indien de nemer van de uitbal – nadat de scheidrechter heeft gefloten voor het nemen van
de uitbal – een grenslijn of het speelveld aan de andere kant van de grenslijn aanraakt voordat de bal
zijn handen heeft verlaten, fluit de scheidsrechter en kent een uitbal toe aan de andere ploeg”.
§ 3.8 Scheidsrechtersworp
Geen opmerkingen.
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§ 3.9. Spelhervatting
Is nieuw. Zie ook de inleiding van § 3.6 en § 3.6v.
Hier zijn geregeld: het toekennen van een spelhervatting, de plaats van de spelhervatting en het
nemen van de spelhervatting.
Het toekennen: na een door de scheidsrechter gesignaleerde lichte overtreding (§ 3.6) van de
aanvallende ploeg of een als licht beoordeelde overtreding van de verdedigende ploeg krijgt de
andere ploeg een spelhervatting.
Nadat een doelpunt is toegekend wordt het spel altijd hervat in overeenstemming met § 3.5. Elke
overtreding van § 3.6g – verklaringen 2 en 4 in de toelichting – zal niet bestraft worden met een vrije
worp of een spelhervatting.
Plaats spelhervatting: het spel wordt hervat op de plaats waar de overtreding is begaan. Is de
overtreding (§3.6h, i, j,k, l en soms n) jegens een bepaald persoon begaan, dan wordt de plaats waar
deze zich bevond als zodanig beschouwd.
Bij het aanraken van de bal, terwijl de speler de middenlijn aanraakt, wordt de spelhervatting genomen
in het andere vak vlakbij het punt waar de middenlijn werd aangeraakt. Bij het aanraken van de bal,
terwijl de speler in het andere vak staat, is de plaats van de aanraking de plaats van de spelhervatting.
Het nemen van de spelhervatting: op het moment dat de nemer van de spelhervatting de bal in de
hand heeft of kan nemen fluit de scheidsrechter. Na het fluitsignaal heeft de nemer van de
spelhervatting vier seconden om de bal in het spel te brengen. De spelers van de andere ploeg
mogen hem daarbij niet hinderen. De bal is in het spel gebracht als deze 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 voordat die 2.50 m heeft afgelegd vanaf de plaats van de
spelhervatting. Indien de speler, die het spel hervat, de bal vier seconden na het fluitsignaal niet in het
spel heeft gebracht fluit de scheidsrechter en kent een spelhervatting toe aan de andere ploeg. Uit
een spelhervatting kan de speler, die het spel hervat, niet rechtstreeks scoren. Hij kan eerst scoren
nadat de bal in het spel is gebracht en aangeraakt is door een andere speler.
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 speelvak) of zij- of achterlijn) (of de vloer aan
de de andere kant van de zij- of achterlijn) aanraakt voordat de bal zijn handen heeft verlaten, fluit de
scheidsrechter en kent de andere ploeg een spelhervatting (zie §3.6m) respectievelijk uitbal (zie § 3.7)
toe.
Een spelhervatting moet opnieuw worden genomen als de bal is geworpen voordat de scheidsrechter
heeft gefloten.
Het ophouden van de voorbereiding voor het nemen van een spelhervatting of het trachten te
voorkomen van het nemen van een spelhervatting wordt bestraft volgens § 3.6v en kan tevens worden
aangemerkt als wangedrag. Zie ook § 3.10c. Opmerking: dit stond eerst in § 16g oud voor wat betreft
de vrije worp. Opgelet: indien dit gebeurt bij het nemen van een vrije worp is het geen overtreding.
§ 3.10 Vrije worp
a. het toekennen van een vrije worp
Nieuw: Na een door de scheidsrechter gesignaleerde en als zwaar beoordeelde overtreding van de
verdedigende ploeg (§ 3.6) krijgt de aanvallende ploeg een vrije worp. Vervallen is: Na een door de
scheidsrechter gesignaleerde overtreding ( 16 en 17) krijgt de andere ploeg een vrije worp.Zie ook §
3.7.
Vervallen: “Nadat het spel is gestopt door een fluitsignaal van de scheidsrechter is een overtreding
van de spelregels, met uitzondering van § 16g, toelichting 2, 3 en 5, niet meer mogelijk. Wel is het
mogelijk dat een speler zich schuldig maakt aan wangedrag”.
Nieuw is echter dat in § 2.3b staat dat de scheidsrechter ieder moment van de wedstrijd de
overtreding van de spelregels bestraft, ook als het spel is onderbroken.
b. plaats van de vrije worp
Nieuw is: De vrije worp wordt genomen op de plaats van het strafworppunt.
Vervallen is alle tekst, die te maken heeft met de “oude” regels betreffende de plaats van de vrije
worp.
Vervallen is ook: “Bij een uitbal, doordat de bal de zoldering of een voorwerp boven het speelveld
aanraakt, wordt de vrije worp genomen bij één der lange lijnen, het dichtst bij de plaats waar de
zoldering of het voorwerp werd aangeraakt”. Opmerking: dit staat nu in de toelichting op § 3.7 (uitbal).
Verder is nieuw: “In hallen waar het strafworpgebied is aangegeven kan de halve cirkel voor de paal
worden doorgetrokken met een lijn van 3.0 – 5.0 cm breed. De lijn behoort tot de oppervlakte van de
cirkel met een straal van 2.50 m.
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In hallen, waar het strafworpgebied niet is aangegeven, kan in overleg met de eigenaar óf een cirkel
met een straal van 2.50 m (met een lijnbreedte van 3.0 – 5.0 cm) worden getrokken óf een cirkel met
behulp van een streeplijn van goed te bevestigen doch weer afneembaar materiaal (bijvoorbeeld tape
met een breedte van 3.0 – 5.0 cm) worden bevestigd. De lijn of het te bevestigen materiaal behoort
tot de oppervlakte van de cirkel met een straal van 2.50 m.
Alle spelers, behoudens de nemer van de vrije worp, staan dus buiten de genoemde oppervlakte van
de cirkel met een straal van 2.50 m”.
c. het nemen van de vrije worp
Vervallen is de beperking dat een scheidsrechter een vrije worp kan toekennen tijdens de
voorbereidingsfase van de vrije worp (fase II) als een verdediger een overtreding maakt mits deze
dichter bij de paal is gemaakt. Nu kan dus elke overtreding worden bestraft tijdens deze fase.
Overigens: de scheidsrechter mag nu elke overtreding tijdens een spelonderbreking bestraffen (zie §
2.3b), dus ok tijdens fase I van de vrije worp. Dat is nieuw.
Nieuw is ook dat bij een vrije worp de medespelers, ongeacht de plaats van de vrije worp, onderling
op ten minste 2.50 m moeten staan. Was: alleen in het aanvalsvak.
Vervallen is: “Hij kan eerst scoren nadat de bal vrij in de lucht is geweest en daarna is aangeraakt
door een andere speler. Dit wordt en is dus nieuw: “Hij kan eerst scoren nadat de bal in het spel is
gebracht ( punten 1. en 2.) of in het spel is gebracht (punt 3) en aangeraakt is door een andere
speler”.
Vervallen is de tekst, die te maken heeft met de “oude” regels betreffende de plaats van de vrije worp.
Vervallen is ook de regel dat de scheidsrechter bij een vrije worp aan de verdedigende ploeg – om
speeltijd te winnen – mag fluiten ondanks dat de voorgeschreven afstand niet in acht is wordt
genomen. Dat is logisch omdat elke overtreding van een aanvaller een spelhervatting voor de
verdedigende ploeg betekent.
De tekst betreffende het toestaan om bij een vrije worp, fase III, binnen de voorgeschreven afstand te
komen is herschreven. Die luidt nu: “zodra de nemer van de vrije worp een duidelijk zichtbare
beweging met de bal, een arm of been maakt”.
Nieuw is ook: “Het ophouden van de voorbereiding voor het nemen van een vrije worp of het trachten
te voorkomen van het nemen van een vrije worp kan aangemerkt worden als wangedrag. Zie ook §
3.9. Opmerking: dit stond eerst in § 16g oud. Dus: het is geen overtreding (meer). Opgelet: indien dit
gebeurt bij een spelhervatting is het wel een overtreding.
§ 3.11 Strafworp
a. toekennen van een strafworp
Nieuw is het voorbeeld waarbij een strafworp moet worden gegeven: “De verdedigende ploeg maakt
voor de tweede keer een overtreding door niet te voldoen aan § 3.10c, voorwaarden A1 of A2.
b. plaats van de strafworp
Vervallen is: “De strafworp wordt genomen in de lengteas van het veld op een afstand van 2,50 m
vóór de paal. Dat is ook logisch, omdat in § 1.2 staat dat het strafworppunt wordt aangebracht op 2,50
m vóór de paal in de lengteas van het veld. Nieuw is: “De strafworp moet worden genomen door een
speler, die op dat moment in het aanvalsvak staat, direct achter het strafworppunt.
Nieuw is de tekst : “Het in alle richtingen van 2.50 m in acht nemen van de (denkbeeldige) lijn tussen
de strafworpnemer en de paal houdt in, dat de overige spelers zich moeten opstellen buiten het
gebied, dat begrensd wordt door twee halve cirkels met een straal van 2.50 m achter de paal en
achter de strafworpnemer en de beide gemeenschappelijke raaklijnen”.
c. het nemen van een strafworp
Nieuw is dat voor het nemen van de strafworp zo nodig zowel de eerste als de tweede speelhelft
wordt verlengd totdat het duidelijk is dat de bal wel of niet door de korf is gevallen als direct resultaat
van de strafworp.
Nieuw is ook dat de strafworp opnieuw moet worden genomen als zij voor het fluitsignaal van de
scheidsrechter is genomen.
De teksten van de gebaren zijn, waar nodig, aangepast. Het gaat met name om het gebaar,
betrekking hebbend op de spelhervatting en op het tot nu tot ontbrekende gebaar voor alleenspel.
Verder zijn er geen opmerkingen.
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2. inhoudelijke wijzigingen spelregels en toelichtingen veldkorfbal
Nieuw is dat bij alle veldwedstrijden banken aanwezig moeten zijn.
Nieuw is dat een speelveld niet glad mag zijn (§ 11.a).
Nieuw is ook dat er een strook grond van 2 m breedte vrij gehouden moet worden van obstakels. De
spelregels geven helaas geen voorbeelden. Voor het KNKV zijn dat onder andere: het 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 (§ 11.b).
Onder “keuren van weer,speelveld en materiaal” wordt nu ook als reden van afkeuren genoemd:
onweer en bliksem.
Nieuw is dat hoekvlaggen verboden zijn en dus niet meer mogen worden gebruikt en dat de bal, net
als in de zaal, tweekleurig moet zijn.
3. inhoudelijke wijzigingen spelregels en toelichtingen zaalkorfbal dames
Geen opmerkingen.
4. inhoudelijke wijzigingen spelregels en toelichtingen en veldkorfbal dames
Geen opmerkingen.
NB: voor een toelichting: zie de “Aandachtspunten 2007-2008”, de verkorte versie daarvan en het
overzicht “lichte en zware overtredingen; gevolgen (sancties: spelhervatting of vrije worp).
Voor vragen en meer informatie:
Werkgroep Regelingen
Secretaris Jan van Zomeren
Tel. 078-6731633
jan.van.zomeren@hetnet.nl
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