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Voorgestelde wijzigingen aan de Spelregels 

Gangbare tekst Voorgestelde nieuwe tekst Reden voor wijziging/notities 

§ 3.10 c, paragraaf 9 
 

De bal is in het spel gebracht op het moment dat 
de bal de handen van de nemer heeft verlaten en 
vrij in de lucht is en als één van de volgende drie 
situaties zich voordoet: 

 

 een verdediger de bal raakt; 

 een medespeler van de nemer van de 
vrije worp raakt de bal terwijl hij met ten minste 
één voet in contact blijft met de grond buiten het 
vrije worp gebied; 

 de bal ten minste 2,50 m van het punt, 
waarop de vrije worp is genomen, is gekomen 
(gemeten over de grond). 

 
 
 

 

§ 3.10 c, paragraaf 9 
 

De bal is in het spel gebracht  als één van de 
volgende drie situaties zich voordoet binnen de vier 
seconden nadat de scheidsrechter gefloten heeft 
voor het nemen van de vrije worp: 

 
1. een verdediger de bal raakt;  

 
2. de bal ten minste een afstand van 1 m 

(gemeten over de grond) vrij in de lucht 
werd geworpen en een medespeler de bal 
raakt terwijl hij met beide voeten op de 
grond staat buiten de vrije worp cirkel; 
 

3. de bal volledig buiten de vrije worp cirkel is 
gekomen. 

 

 
 
De voorgestelde tekst in deze paragraaf is enkel 
om te verduidelijken en stelt geen fundamentele 
wijzigingen voor. 
 
In dit deel zijn twee wijzigingen bedoeld om de 
zogenaamde “tikbal” vrije worp teniet te doen. 
De vereiste is nu dat de bal ten minste 1 m moet 
afgelegd hebben door de lucht (gemeten over de 
grond).  Ten tweede, de zogenaamde “instap door 
de medespeler” van de vrije worp, die ook leidt tot 
een virtuele onmogelijke verdedigbare vrije worp, 
wordt uitgesloten omdat de medespeler nu met 
beide voeten op de grond moet staan (voorheen 
slechts één voet) buiten de vrije worp cirkel. 
In de derde clausule werd een ander woordgebruik 
ingevoerd ter verduidelijking. 
Notitie: een medespeler kan nog steeds springen 
doch in dit geval moet de bal de vrije worp cirkel 
overschreden hebben. 

§ 3.10 c, voorlaatste paragraaf 

De scheidsrechter beslist wanneer iedere periode 
van vier seconden voorbij is. 

 

 
 

§ 3.10 c, voorlaatste paragraaf 
 
De scheidsrechter is de enige die zal oordelen of de 
bal die werd geworpen door de nemer van de vrije 
worp een afstand van ten minste 1 m heeft 
afgelegd, volledig buiten de vrije worp cirkel is 
gekomen of wanneer iedere periode van vier 
seconden voorbij is.  

 
 
De scheidsrechter hoeft nu alleen niet te beslissen 
over de vier seconden tijdsperiode of wanneer de 
bal de vrije worp cirkel heeft overschreden maar 
nu ook of de bal een afstand van 1 m heeft 
afgelegd.  Deze tekst verduidelijkt dat zijn 
beslissingen van hem zijn en alleen van hem. 



 
2 

 

Voorgestelde wijzigingen aan de spelregeltoelichtingen 

Gangbare tekst Voorgestelde nieuwe tekst Reden voor wijziging/notities 

§ 3.10 c, paragraaf 5 
 

Nadat de scheidsrechter het fluitsignaal voor het 
nemen van de vrije worp heeft gegeven, waarbij de 
nemer van de vrije worp vier seconden de tijd krijgt 
om de bal in het spel te brengen, is het de 
tegenstanders toegestaan binnen de 
voorgeschreven afstand van 2,50 m te komen, zodra 
de nemer van de vrije worp een duidelijk zichtbare 
beweging met de bal, een arm of been maakt. 
Hierbij doet het er niet toe of de beweging werkelijk 
leidt tot een worp of dat zij is bedoeld als 
schijnbeweging. 

 

§ 3.10 c, paragraaf 5 
 

Nadat de scheidsrechter het fluitsignaal voor het 
nemen van de vrije worp heeft gegeven, waarbij de 
nemer van de vrije worp vier seconden de tijd krijgt 
om de bal in het spel te brengen, is het de 
tegenstanders toegestaan binnen de vrije worp 
cirkel te komen, zodra de nemer van de vrije worp 
een duidelijk zichtbare beweging met de bal, een 
arm of been maakt.  Hierbij doet het er niet toe of 
de beweging werkelijk leidt tot een worp of dat zij is 
bedoeld als schijnbeweging.  

 

 
  
 
De bedoeling van de wijzigingen in deze paragraaf  is 
het verduidelijken van de tekst temeer omdat de 
oude tekst dateert van voor er een vrije worp cirkel 
bestond. 

 § 3.10 c, invoegen nieuwe paragraaf na paragraaf 5 
 
De scheidsrechter is de enige die oordeelt over de 
voorwaarden voor het brengen van de bal in het 
spel en er kan geen protest of betwisting volgen 
tegen zijn beslissing wat betreft de afgelegde 
afstanden of de bepaalde tijden vermeld in de regel 
alsook  bij een denkbeeldige cirkel wanneer er geen 
vrije worp gebied is afgebakend. 

 
 
Deze paragraaf draagt bij tot het versterken van het 
feit dat de scheidsrechter de persoon is die de 
beslissingen neemt en deze beslissingen zijn de zijne 
en de zijne alleen en kunnen niet worden 
aangevochten tijdens (of zelfs na) de wedstrijd. 

 § 3.11 c, invoegen nieuwe paragraaf na paragraaf 5 
 
De scheidsrechter is de enige die oordeelt over de 
voorwaarden voor het brengen van de bal in het 
spel en er kan geen protest of betwisting volgen 
tegen zijn beslissing wat betreft de afgelegde 

  
 
Deze paragraaf draagt bij tot het versterken van het 
feit dat de scheidsrechter de persoon is die de 
beslissingen neemt en deze beslissingen zijn de zijne 
en de zijne alleen en kunnen niet worden 
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afstanden (of de bepaalde tijden) vermeld in de 
regel alsook  bij een denkbeeldig ovaal wanneer er 
geen strafworpgebied is afgebakend. 

aangevochten tijdens (of zelfs na) de wedstrijd. 

 

 


