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§ 3.6 Spelovertreding   verdediger                                                     spelhervatting             vrije worp 
Het is verboden: 
 

a. de bal met been of voet aan te raken     x   x 
 

b. de bal met de vuist weg te slaan     -   x 
 
c. de bal vast te pakken, te vangen of te tikken terwijl een  
   deel van het lichaam, behalve de voeten, de vloer raakt   x   - 
 
d. met de bal te lopen       x   - 
 
e. alleen te spelen       x              -
          
f. de bal aan een medespeler over te geven     x              - 
 
g. het spel op te houden       x   - 
 
h. een tegenstander de bal uit de hand(en) te slaan, te nemen  

    of te lopen        x              x 
 

i. een tegenstander te duwen, vast te houden of af te houden  x   x 

 

j. een tegenstander te zwaar te hinderen     x   x 
  
k. een tegenstander van de andere sekse bij het werpen van de  
   bal te hinderen        -   x 

 
l. een tegenstander te hinderen die reeds door een ander  
   gehinderd wordt       -   x 
 
m. buiten het eigen vak te spelen      x   - 
 
n. in verdedigde positie te schieten      -   - 
 
o. te schieten na snijden langs een andere aanvaller    -   - 
 
p. vanuit het verdedigingsvak van de aanvallende ploeg  
    of rechtstreeks uit een vrije worp of spelhervatting te scoren  x   - 
 
q. te schieten bij het spelen zonder directe tegenstander   -   - 
 
r. een schot te beïnvloeden door de paal te bewegen   -   - 
 
s. de paal beet te grijpen bij het springen, lopen of afzetten   -   x 
 
t. bij het nemen van een vrije worp of strafworp de daarvoor  
   gestelde bepalingen te overtreden     -   x 
 
u. op een gevaarlijke wijze te spelen     -   x 
 
v. bij het nemen van een spelhervatting de daarvoor  
   gestelde bepalingen te overtreden     -   x 
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