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§1.2     Afbakening 
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§1.2   Afbakening    

 

Het strafworpgebied is een gebied tot 2,50 m 

(in alle richtingen) vanaf het strafworppunt, de 

paal en alle punten op de denkbeeldige lijn 

tussen strafworppunt en paal. 

 

De vrije worpcirkel is een cirkel met een straal 

van 2,50 m gemeten van de rand van het 

strafworppunt die het verst van de paal is. 

 

Het beschaduwde gebied is een gebied tussen 

een denkbeeldige lijn door de rand van het 

strafworppunt, evenwijdig aan de middenlijn, 

en de paal. De nemer van de vrije worp mag 

de grond in dit gebied niet aanraken tot de bal 

zijn hand(en) verlaten heeft. 

 

§1.4 korven 

 

Tegen elke paal wordt aan de naar het 

midden gekeerde kant een korf 

bevestigd, met de bovenrand overal 3,50 m 

boven de vloer. De korven 

zijn cilindervormig zonder bodem, hebben 

een hoogte van 23,5 - 25,0 cm, 

een binnenrandse diameter van 39,0 - 41,0 

cm aan de bovenkant en 

40,0 - 42,0 cm aan de onderkant en een 

bovenrand van 2,0 - 3,0 cm 

breedte. Zij zijn gemaakt van rotan of 

synthetisch materiaal; zij moeten 

éénkleurig zijn en onderling gelijk. 

De kleur van de korf moet voldoende 

contrasteren met de achtergrond. 

Een hardgele kleur voor de korf verdient de 

voorkeur. 

De bevestiging van de korf aan de paal moet 

voldoen aan de volgende 

voorwaarden: 

• zij mag geen onderlinge beweging 

toelaten; 

• de paal mag niet boven de korf uitsteken; 

• in- noch uitwendig mogen uitsteeksels van 

meer dan 1,0 cm voorkomen; 

• een metalen steun onder de korf is slechts 

toelaatbaar aan de paalzijde 

over ten hoogste een kwart van de omtrek; 

• metalen strippen tegen de buitenzijde van 

de korf zijn slechts toelaatbaar 

over ten hoogste een derde van de omtrek. 

§1.4 korven 

 

Tegen elke paal wordt aan de naar het midden 

gekeerde kant een korf 

bevestigd, met de bovenrand overal 3,50 m 

boven de vloer. De korven 

zijn cilindervormig zonder bodem, hebben een 

hoogte van 23,5 - 25,0 cm, 

een binnenrandse diameter van 39,0 - 41,0 

cm aan de bovenkant en 

40,0 - 42,0 cm aan de onderkant en een 

bovenrand van 2,0 - 3,0 cm 

breedte. 

De korven moeten gemaakt zijn van een 

goedgekeurd synthetisch materiaal (zie IKF 

Korf Regulations). Ze moeten beiden hetzelfde 

zijn en moeten een sterke gele kleur hebben. 

De bevestiging van de korf aan de paal moet 

voldoen aan de volgende 

voorwaarden: 

• zij mag geen onderlinge beweging toelaten; 

• de paal mag niet boven de korf uitsteken. 

 



§1.7 Schotklokapparaat 
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§1.7 Schotklokapparaat 

 

De schotklokken moeten op een hoogte van 

0.90 – 1.50 m geplaatst worden, op een 

duidelijk zichtbare plek buiten het speelveld en 

dichtbij het midden van beide achterlijnen. De 

schotklokken moeten bediend worden vanaf 

de scoretafel. 

 

§ 2.2 a Aanvoerder 

 

Van elke ploeg is één van de spelers 

aanvoerder. Deze draagt een duidelijk 

zichtbare band om de bovenarm. Hij 

vertegenwoordigt de ploeg... 

§ 2.2 a Aanvoerder 

 

Van elke ploeg is één van de spelers 

aanvoerder. Deze draagt een duidelijk 

zichtbare band of stuk tape in een kleur die in 

contrast is met het shirt om de bovenarm (of 

bij mouwloze shirts bovenop één schouder). 

Hij vertegenwoordigt de ploeg... 

 

§ 3.6 Spelovertredingen 

 

In de introductie die na de voorbeelden van 

overtredingen van de regels door 

verdedigers a, b, c en d – 

 

Nationale organisaties mogen in een 

wedstrijdreglement bepalen of zij het 

onderscheid tussen lichte en zware 

overtredingen van verdedigers aanbrengen 

en in welke speelklassen en leeftijdsgroepen. 

Wanneer een nationale 

organisatie geen onderscheid aanbrengt 

tussen lichte en zware overtredingenvan 

verdedigers worden alle bedoelde 

spelovertredingen als zware overtredingen 

aangemerkt, waarbij de vrije worp wordt 

genomen van de plaats van de overtreding. 

Is de overtreding tegen een bepaalde 

persoon begaan (§ 3.6h, i, j, k, l en soms 

m), dan wordt de vrije worp genomen van 

de plaats, waar de speler zich bevond. 

 

§ 3.6 Spelovertredingen 

 

In de introductie die na de voorbeelden van 

overtredingen van de regels door verdedigers 

a, b, c en d – 

 

Nationale organisaties mogen in een 

wedstrijdreglement bepalen of zij het 

onderscheid tussen lichte en zware 

overtredingen van verdedigers aanbrengen en 

in welke speelklassen en leeftijdsgroepen. 

 

§ 3.6 n In verdedigde positie te schieten 

 

Het schieten wordt als verdedigd beschouwd, 

wanneer de hinderende 

verdediger aan de vier volgende 

voorwaarden voldoet: 

1. hij moet dichter bij de paal zijn dan de 

aanvaller, tenzij hij en de aanvaller 

zich dichtbij en niet aan dezelfde kant van 

de paal bevinden, in 

welk geval de voorwaarden 2., 3. en 4. 

voldoende zijn; 

2. hij moet binnen armlengte van de 

aanvaller zijn; armlengte betekent 

dat de verdediger zich zo dicht bij de 

aanvaller bevindt, dat hij in 

§ 3.6 n In verdedigde positie te schieten 

 

Het schieten wordt als verdedigd beschouwd, 

wanneer de hinderende verdediger aan de 

volgende voorwaarden voldoet: 

- Hij moet daadwerkelijk trachten de bal 

te blokkeren EN 

- Terwijl hij daadwerkelijk de bal tracht 

te blokkeren moet hij 

i) binnen armlengte van de 

aanvaller zijn 

ii) met zijn gezicht naar de 

aanvaller toegekeerd zijn 

iii) dichter bij de paal zijn dan de 

aanvaller 

 



staat is de borst van de aanvaller aan te 

raken; 

3. hij moet met het gezicht naar de 

aanvaller toegekeerd zijn; 

4. hij moet daadwerkelijk trachten de bal te 

blokkeren.  

 

 

De overtreding wordt bestraft met een 

spelhervatting. 

Als de aanvaller zo dicht bij de paal is dat de 

hinderende verdediger niet dichter bij de paal 

kan staan, kan beoordeeld worden dat aan 

voorwaarde iii) voldaan wordt als de 

verdediger en aanvaller zich aan weerszijden 

van de paal bevinden en aan alle andere 

voorwaarden wordt voldaan. 

 

De overtreding wordt bestraft met een 

spelhervatting. 

 

§3.6 w in de aanval de toegestane 

tijdslimiet te overschrijden 

 

Verwijder huidige tekst  

 

 

§3.9 c Het nemen van de spelhervatting 

 

Derde paragraaf 

 

Uit een spelhervatting mag de speler, die het 

spel hervat, niet rechtstreeks scoren. Hij 

mag eerst scoren nadat de bal in het spel is 

gebracht en is aangeraakt door een andere 

speler. 

§3.9 c Het nemen van de spelhervatting 

 

Derde paragraaf 

 

Uit een spelhervatting mag de speler, die het 

spel hervat, niet rechtstreeks scoren.  Hij mag 

eerst scoren nadat de bal in het spel is 

gebracht en is aangeraakt door een andere 

speler. Een overtreding wordt bestraft met een 

spelhervatting onder de korf voor de 

verdediging. 

 

§3.10 b Plaats van de vrije worp 

 

De vrije worp moet worden genomen door 

een speler, die op dat moment in het 

aanvalsvak staat; deze speler dient direct 

achter het strafworppunt te staan. Het is 

deze speler verboden met enig lichaamsdeel 

het strafworppunt of de grond tussen paal en 

strafworppunt aan te raken voordat de bal 

zijn handen heeft verlaten. 

 

§3.10 b Plaats van de vrije worp 

 

De vrije worp moet worden genomen door een 

speler, die op dat moment in het aanvalsvak 

staat; deze speler dient direct achter het 

strafworppunt te staan. 

 

 

§3.10 c Het nemen van de vrije worp 

 

Nieuwe eerste paragraaf 

 

 

 

 

 

 

 

 

In paragraaf 4 

 

1. Alle spelers zijn op een afstand van ten 

minste 2,50 m van het punt waarop de vrije 

worp wordt genomen. 

2. De medespelers van de nemer van de 

vrije worp nemen bovendien 

§3.10 c Het nemen van de vrije worp 

 

De nemer van de vrije worp moet met één 

voet direct achter het strafworppunt staan en 

mag de strafworppunt en het deel van het 

vrijeworpgebied gemarkeerd in de illustratie 

van het vrijeworpgebied in §1.2 met de 

andere voet (of een ander deel van zijn 

lichaam) niet raken voordat de bal zijn 

hand(en) verlaten heeft. 

 

In paragraaf 4 

 

1. Alle spelers behalve de nemer van de vrije 

worp staan buiten de vrijeworpcirkel. 

2. De medespelers van de nemer van de vrije 

worp, die buiten de vrijeworpcirkel moeten 

staan, nemen bovendien onderling een afstand 



onderling een afstand van ten minste 2,50 m 

in acht. 

 

Laatste paragraaf van mogelijkheid A 

 

Uit een vrije worp kan de nemer van de vrije 

worp niet rechtstreeks scoren. Hij kan eerst 

scoren nadat de bal volgens situatie 1. en 2. 

in het spel 

is gebracht of volgens situatie 3. in het spel 

is gebracht en aangeraakt  is door een 

andere speler. 

 

 

 

Derde paragraaf van mogelijkheid A, punt 2 

 

2.  een medespeler, die zich op ten minste 

2,50 m afstand van het punt waarop de vrije 

worp is genomen bevindt, raakt de bal; 

van ten minste 2,50 m in acht. 

 

 

Laatste paragraaf van mogelijkheid A 

 

Uit een vrije worp kan de nemer van de vrije 

worp niet rechtstreeks scoren. Hij kan eerst 

scoren nadat de bal volgens situatie 1. en 2. in 

het spel 

is gebracht of volgens situatie 3. in het spel is 

gebracht en aangeraakt  is door een andere 

speler. Een overtreding wordt bestraft met een 

spelhervatting onder de korf voor de 

verdedigende partij. 

 

Derde paragraaf van mogelijkheid A, punt 2 

 

2. een medespeler die met tenminste één voet 

buiten de vrijeworpcirkel de grond aanraakt, 

raakt de bal 

 

§3.11 c Het nemen van de strafworp 

 

De speler, die de strafworp neemt, staat 

direct achter het strafworppunt; het is hem 

verboden met enig lichaamsdeel het 

strafworppunt of 

de grond tussen paal en strafworppunt aan 

te raken voordat de bal zijn handen heeft 

verlaten. 

Alle overige spelers nemen in alle richtingen 

een afstand in acht van ten minste 2,50 m 

van het strafworppunt, de paal en de 

(denkbeeldige) lijn 

tussen het strafworppunt en de paal, totdat 

de bal de handen van de strafworpnemer 

heeft verlaten. 

 

§3.11 c Het nemen van de strafworp 

 

De speler, die de strafworp neemt, staat direct 

achter het strafworppunt; het is hem verboden 

met enig lichaamsdeel het strafworppunt en 

het beschaduwde gebied in de illustratie van 

het vrijeworpgebied in §1.2, voordat de bal 

zijn hand(en) verlaten heeft. 

Alle overige spelers dienen buiten het 

strafworpgebied (illustratie §1.2) te staan tot 

de bal de hand(en) van de strafworpnemer 

verlaten heeft. 

§3.12 In de aanval de toegestane 

tijdslimiet overschrijden 
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§3.12 In de aanval de toegestane 

tijdslimiet overschrijden 

 

Tekst is de gehele tekst voorheen gebruikt in 

§3.6 w 

 

 

 

 


