
HANDSBAL

.



de bal opzettelijk met de hand of arm raken

Hand naar bal……Bal naar hand……Onnatuurlijke houding 
Onverwachte bal

Directe vrije schop moet genomen worden vanaf de plaats waar 
de overtreding plaatsvond.



Hand naar bal……Bal naar hand……Onnatuurlijke houding

.



Hand naar bal……Bal naar hand……Onnatuurlijke houding



Overtredingen en onbehoorlijk gedrag

Hand naar bal……Bal naar hand……Onnatuurlijke houding

.



Overtredingen en onbehoorlijk gedrag

Hand naar bal……Bal naar hand……Onverwachte bal…



Hands
De grens tussen de schouder en de arm 

wordt beschreven als de onderkant van de 
oksel



Er wordt nu uitdrukkelijk vermeld dat niet 

iedere aanraking met hand of arm 

strafbaar is.

Opzettelijk raken met arm/hand is dat 

uiteraard wel.



De belangrijkste wijziging is dat het 
onopzettelijk spelen van de bal door 

een aanvaller alleen strafbaar is als hij 
direct daarop zelf scoort.



Het scoren door een 
teamgenoot en het creëren 
van een scoringskans, door 
onopzettelijk hands, zijn dus 
geen redenen meer om dit te 

bestraffen.

De vraag is dan: wat is 
onopzettelijk hands???



A:Het is een overtreding als een 
speler: 

1) de bal opzettelijk raakt met zijn 
hand of arm, door het bewegen van 

de hand of arm richting de bal 



2) scoort in het doel van de tegenstander 
rechtstreeks vanaf de hand of arm, zelfs 

als dit onopzettelijk gebeurt. 

Dit geldt ook voor de doelverdediger. 



3) nadat de bal zijn hand of arm heeft 
geraakt, zelfs als dit onopzettelijk 

gebeurt en vervolgens direct daarop:

SCOORT in het doel van de 
tegenpartij.



B: Het is een overtreding als een 
speler: 

1)de bal opzettelijk raakt met zijn 
hand of arm,bijvoorbeeld door het 

bewegen van de hand of arm richting 
de bal

2)de bal met hand/arm raakt als 
deze het lichaam op onnatuurlijke 

wijze groter maakt.



Wat is: onnatuurlijk groter….. 

Het beoordelen of het lichaam 
onnatuurlijk groter gemaakt wordt, is wat 

ingewikkelder geworden



onnatuurlijk groter…..houding

Er moet ook gekeken worden of de 
houding van de hand/arm in 

overeenstemming is met de beweging van 
het lichaam in die situatie.



Scheidsrechters moeten beoordelen:

- Wat is een “te rechtvaardigen” positie

arm/hand?



Scheidsrechters moeten beoordelen:

- Wat is de relatie tot: 

wat doet een speler?

Als voorbeeld: de Ligt tegen Duitsland



Beweging:

Fase 1:

Fase 2:

Fase 3: steunarm



Door de hand/arm in een dergelijke positie te 
hebben, neemt de speler het risico dat de 

hand /arm geraakt wordt door de bal en dat dit 
bestraft wordt. 



C) Het is een overtreding als een speler: 

1) scoort in het doel van de tegenstander: 

- rechtstreeks vanaf de hand of arm, zelfs 
als dit onopzettelijk gebeurt;

dit geldt ook voor de doelverdediger. 

- onmiddellijk nadat de bal zijn 
hand / arm

heeft geraakt, zelfs als dit onopzettelijk 
gebeurt.



✓ Overtredingen

✓ Onvoorzichtig(niets)

✓ Onbesuisd(geel)

✓ Buitensporige inzet (rood)



Aandachtspunten:

✓ Wat is onvoorzichtig?

Kern: geen opzet om speler te raken

✓ Wat is onbesuisd

Kern: Wijze waarop de overtreding plaats vindt:

De bal spelen en dan…..

✓ Wat is buitensporige inzet?

Kern: Opzet speler raken en veiligheid speler hierdoor

in gevaar komt



Aandachtspunten:

✓ Wat is de snelheid en intensiteit van de actie?

✓ De richting van de voet(en) en het gebruik van de 
noppen.

✓ Is er een kans om de bal te spelen?

✓ Wordt de gezondheid van de tegenstander in gevaar 
gebracht.

✓ Is er sprake van onvoorzichtige, onbesuisde of 
buitensporige inzet?



Aandachtspunten:
Onbesuisd:                              Buitensporig:

Lage snelheid                          Hoge snelheid

Been gebogen                         Gestrekt been

Contact schoenen                    Contact boven schoen

Contact zacht lichaamsdeel       Contact met noppen

(hoofd, romp, armen en benen)

Bal binnen speelbereik              Bal buiten spelbereik


