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Spelregelwijzigingen voor het seizoen 21/22 Hands.  

 
Niet geheel toevallig betreffen een aantal wijzigingen wederom het spelen van de bal met de 

hand. De meest in het oog springende veranderingen zijn: 

 

Allereerst wordt nu uitdrukkelijk vermeld dat niet iedere aanraking met hand of arm 
strafbaar is. 

Als speler de bal opzettelijk raakt met zijn hand of arm, zoals door het bewegen van de 
hand of arm richting de bal.  

De bal met hand / arm raakt als deze het lichaam op onnatuurlijke wijze groter maakt 

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 zijn dus geen redenen meer om onopzettelijk hands te 
bestraffen. (zie beelden Heerenveen Ajax) 
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Spelregelwijzigingen voor het seizoen 21/22.  

 
Met het oog op het criterium van de hand/arm die het lichaam van de speler op onnatuurlijke 

wijze groter maakt, werd bevestigd dat scheidsrechters hun oordeel moeten blijven 
gebruiken om de positie van de hand of arm vast te stellen in relatie tot de beweging van de 

speler in die specifieke situatie 

 

De bestraffing bij het uitvoeren van een truc om de terugspeelregel te omzeilen is nu ook 
uitgebreid tot de doelverdediger. Als hij zo’n truc uitlokt, bijvoorbeeld door bij een doelschop 
of vrije schop de bal op te wippen zodat een medespeler deze terug kan koppen,  dan krijgt 

hij een indirecte vrije schop tegen en een waarschuwing (gele kaart). 

 

Er wordt nu duidelijker omschreven dat spelstraffen alleen mogelijk zijn bij overtredingen 
tegen (en door) speler en officials en dus niet bij overtredingen tegen buitenstaanders (zoals 

toeschouwers). 
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Het is een overtreding als een speler: de bal met hand / arm 
raakt als deze het lichaam op onnatuurlijke wijze groter maakt.  

 

Een speler wordt beschouwd het lichaam op onnatuurlijke wijze groter  
te hebben gemaakt als de positie van de hand / arm geen gevolg is van,  

of kan worden gerechtvaardigd door, de beweging van het lichaam van de speler  
voor die specifieke situatie.  

 
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. 
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Spelregelwijzigingen voor het seizoen 21/22 Hands.  

Met het oog op deze toelichting is er sprake van strafbaar hands als een speler 

 

Scoort in het doel van de tegenstander: 
 

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

dit geldt ook voor de doelverdediger. 
 

direct nadat de bal de hand of arm geraakt heeft, zelfs als dit onopzettelijk gebeurt. 

 

Beeldfragment HEE – Ajax was vorig seizoen strafbaar hands dit seizoen dus niet meer 
strafbaar hands. 
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Uitleg Young Boys –Ajax geen hands 

 

 De handsbal van Alvarez, die de bal tegen zijn arm kreeg, die arm hing wel naar beneden 
maar niet tegen zijn lichaam aan. Als de scheidsrechter van mening is dat de arm niet naar 

de bal gaat, dan zijn er in zo’n situatie eigenlijk 2 belangrijke afwegingen.  

 

Komt de bal van zover dat de arm weggehaald had kunnen worden. 

 

Bevond de arm zich in een natuurlijke houding, ofwel werd het lichaam niet onnatuurlijk 
groter gemaakt. De scheidsrechter beoordeelde bij Alvarez dat dit niet aan de orde was en 

liet doorspelen.  
 

Betaald Voetbal: De VAR moet vervolgens beoordelen of de scheidsrechter bij deze beslissing 
een duidelijke fout maakte en oordeelde (naar mijn mening terecht), dat daar geen sprake 
van was. Ajax mocht uiteraard blij zijn met het oordeel van de scheidsrechter, want als hij 

anders had beslist, had naar mijn mening de VAR ook niet ingegrepen. 
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Uitleg Young Boys – Ajax wel hands 

 
De tweede situatie, ook hier kwam de bal van dichtbij en nu tegen de hand van  

Young Boys speler Camara, die daar eigenlijk ook weinig aan kon doen.  
De scheidsrechter liet weer doorspelen, alleen nu greep de VAR wel in.  

Wat was namelijk het geval, de hand bevond zich boven schouderhoogte en  
toen was die de regel onverbiddelijk en was er sprake van strafbaar hands.  

 
In het nieuwe seizoen moet de scheidsrechter hier beoordelen of de positie  

van de hand in overeenstemming is met de beweging van het lichaam  
van de speler (moet een natuurlijke houding zijn) 
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Wijzigingen van het seizoen 20/21 

 
Voor het seizoen 20/21 zijn er aanpassingen geweest in de spelregels.  

 
De sheets en beelden hierna geven nog even weer de belangrijkste weergave.  

 
Beetje weer opfrissen zullen we maar zeggen na een jaar van bijna niet fluiten. 
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Regel 9 De bal in en uit het spel  

De bal is uit het spel wanneer: 
  

hij geheel en al over de doellijn of zijlijn is gegaan, hetzij over de grond, hetzij 
door de lucht 

 

het spel is onderbroken door de scheidsrechter als deze een wedstrijdofficial raakt 
en op het speelveld blijft en: 

 een team een veelbelovende aanval kan starten, of  

 de bal direct in het doel gaat, of  

 het andere team in balbezit komt. 

 

In al deze gevallen wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal. 
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Regel 10 De uitslag van de wedstrijd bepalen 

Gele kaarten en vermaningen die tijdens de wedstrijd zijn gegeven (inclusief de 
verlenging) worden niet meegenomen in de strafschoppenserie omdat de 

strafschoppenserie geen onderdeel van de wedstrijd is.  

 

Dat geldt zowel voor de spelers als voor de doelverdediger. 

 
 

Een speler die tijdens de wedstrijd is weggezonden (ook wegens 2x geel) mag niet 
deelnemen aan de strafschopserie. 
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Regel 11 Buitenspel 

Een speler die zich in buitenspelpositie bevindt en die de bal ontvangt van een 
tegenstander die de bal bewust speelt, inclusief opzettelijk hands, wordt niet 

beschouwd als een speler die voordeel trekt,  
tenzij het een bewuste redding door een tegenstander was.  

 

Let op: er is geen sprake van een redding bij opzettelijk hands. 

 

Dit is een verduidelijking dat opzettelijk hands door een verdediger wordt 
beschouwd als ‘bewust spelen van’ voor de beoordeling van buitenspel.  
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Regel 12 Overtredingen en onbehoorlijk gedrag 

Hands 

 

De grens tussen de schouder en de arm wordt 
beschreven als de onderkant van de oksel 

 

“Onopzettelijk” hands door een aanvaller  

wordt alleen bestraft als er gescoord wordt. 
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Strafbaar hands dus strafschop 
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Niet strafbaar hands 
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Geen hands Steunarm 
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Regel 12 Overtredingen en onbehoorlijk gedrag 

 
Als de doelverdediger de bal opzettelijk voor een tweede keer speelt bij een 

spelhervatting (bijv. doelschop) (voordat deze is geraakt door een andere speler) en  
 

een veelbelovende aanval onderbreekt dan moet de doelverdediger een  
gele kaart ontvangen. 

een doelpunt of scoringskans voorkomt, dan moet de doelverdediger een  
rode kaart ontvangen. 

 

Dit geldt zelfs als de tweede aanraking met hand/arm was, omdat de overtreding 
dan geen ‘hands’ is maar ongeoorloofd spelen van de bal voor de tweede keer bij 

een spelhervatting. 

 

Het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop 
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Regel 12 Overtredingen en onbehoorlijk gedrag. 

 

Elke overtreding (niet enkel een fysieke overtreding) die een  
veelbelovende aanval beïnvloedt of stopt, moet worden  

bestraft met een gele kaart 

 

Een speler die niet de vereiste 4m afstand in acht neemt bij een  
scheidsrechtersbal die moet een gele kaart ontvangen. 
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Regel 12 Overtredingen en onbehoorlijk gedrag. 

 
Als de scheidsrechter voordeel geeft, of een ‘snelle’ vrije schop toestaat,  

in het geval van een overtreding die een veelbelovende aanval verhindert of 
onderbreekt, dan wordt de gele kaart niet gegeven. 

 

Dit geldt niet voor een onbesuisde overtreding. 
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Regel 12 Overtredingen en onbehoorlijk gedrag. 

Het ontnemen van een doelpunt of een duidelijke scoringskans  
 

Het volgende moet in acht worden genomen: 
 

afstand tussen de overtreding en het doel; 
 

algemene richting van het spel; 
 

waarschijnlijkheid om de bal in bezit te houden of te krijgen; 
 

plaats en aantal verdedigers. 
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Regel 12 Overtredingen en onbehoorlijk gedrag. 

Ontnemen van een scoringskans - Tripple punishment 
 
 

Als een speler een overtreding begaat in zijn eigen strafschopgebied en daarmee 
een duidelijke scoringskans ontneemt dan moet de overtredende speler een gele 
kaart ontvangen als de overtreding gebeurde in een poging de bal te spelen. 

 

In alle andere gevallen (bijv. vasthouden, duwen, trekken, hands, geen mogelijkheid 
de bal te spelen) moet de overtredende speler een rode kaart ontvangen. 
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Regel 14 De strafschop 

 
Als een doelverdediger bij het nemen van een strafschop een  

overtreding begaat en de bal naast of over gaat of terugkomt van paal of lat  
(d.w.z. de doelverdediger verricht geen redding),  

 
dan wordt de doelverdediger niet bestraft 

 
tenzij de actie(s) van de doelverdediger de nemer  

duidelijk beïnvloedt dan wel beïnvloeden. 
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Regel 14 De strafschop 

 

De doelverdediger krijgt een vermaning voor de eerste overtreding;  
het is een gele kaart voor elke volgende overtreding(en) 

 
 

Toelichting: 
De meeste overtredingen door een doelverdediger komen voort uit  
een verkeerde inschatting van wanneer de bal getrapt zal worden.  

Daarom moet de doelverdediger niet gewaarschuwd worden voor de eerste 
overtreding maar gewaarschuwd worden voor (een) volgende overtreding(en)  

bij de overgenomen of volgende strafschop(pen). 
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Regel 14 De strafschop 

 
De nemer wordt bestraft als de doelverdediger en de nemer op  

exact hetzelfde moment een overtreding begaan. 

 

Toelichting:  
Als de nemer en de doelverdediger op exact hetzelfde moment  
een overtreding maken (zal zelden voorkomen), dan wordt de  

overtreding van de doelverdediger meestal veroorzaakt door de  
ongeoorloofde schijnbeweging van de nemer.  

 
Daarom moet de nemer worden bestraft. 
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Regel 16 De doelschop 

 
Als de nemer, nadat de bal in het spel is, de bal voor de tweede keer raakt  

voordat deze is geraakt door een andere speler, wordt een  
indirecte vrije schop toegekend. 

 
Maar als de nemer een overtreding met betrekking tot hands maakt:  

 

wordt een directe vrije schop toegekend; 
  

wordt een strafschop toegekend als de overtreding binnen het  

strafschopgebied van de nemer gebeurde,  
tenzij de nemer de doelverdediger was, in welk geval een  

indirecte vrije schop wordt toegekend.  
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Spelregel 18 

Wie weet deze regel? 

 

“Weet waar goochem woont” 

 

Wat betekent Weet waar goochem woont? 

 

Gebruik, als de spelregels niet voldoen, je 
gezond verstand 
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Vragen? 

 

 

Wie heeft nog een vragen? 
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Bedankt voor 
jullie aandacht 
en veel succes 
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Quiz 

 

Test je kennis 

 

10 vragen die betrekking hebben op de spelregelwijzigingen 

 

Weet je alles nog? 
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Vraag 1 

Een verdediger brengt binnen zijn strafschopgebied, bij een duel om de bal, een aanvaller  
ten val en ontneemt hem daardoor een duidelijke scoringskans. De scheidsrechter past 

echter de voordeelregel toe, omdat de bal bij een medespeler komt die in een uitstekende 
positie komt om te scoren. Hij verzilvert deze kans echter niet, want hij schiet de bal naast 

het doel. Wat beslist de scheidsrechter nu? 
 

 
A. Hij toont de verdediger alsnog de rode kaart, omdat er niet onmiddellijk na het voordeel gescoord 

werd 

 
B. Hij toont de verdediger de gele kaart, omdat er door het voordeel een duidelijke scoringskans bleef 

bestaan 

 
C. Hij geeft alsnog een strafschop en geeft de verdediger geen disciplinaire straf 

 
D. Hij geeft een doelschop en geeft de verdediger geen disciplinaire straf 
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Vraag 2 

Terwijl de bal hoog binnen het speelveld is boven de middenlijn, nadat de doelverdediger 
deze uit zijn handen in het veld heeft gebracht, ziet de scheidsrechter dat een speler 

geblesseerd is aan zijn hoofd. Hoe moet de scheidsrechter nu het spel hervatten nadat de 
speler verzorgd is? 

 
 

A. Met een scheidsrechtersbal op de plek waar de bal was toen hij affloot. Een medespeler van de 
doelverdediger mag hierbij als enige aanwezig zijn. 

B. Met een scheidsrechtersbal op de plek waar de bal was toen hij affloot. De doelverdediger mag 
hierbij als enige aanwezig zijn. 

C. Met een scheidsrechtersbal op de plek waar de doelverdediger de bal als laatst trapte.  
De doelverdediger mag hierbij als enige aanwezig zijn.  

D. Met een scheidsrechtersbal op de plek waar de bal was toen hij affloot. Van beide ploegen mag 
iemand hierbij aanwezig zijn. 
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Een speler van Team A mag een strafschop nemen. De nemer maakt een schijnbeweging 
bij het trappen van de bal, nadat de aanloop is afgerond. Tegelijkertijd begaat de 

doelverdediger een overtreding. Hij komt voordat de bal gespeeld is van de doellijn af. Wat 
zal de scheidsrechter moeten beslissen als de bal gestopt wordt door de doelman? 

 

A. Hij laat de strafschop overnemen omdat beide spelers op hetzelfde moment een  
overtreding begaan. 

 

B. Hij kent een indirecte vrije schop toe tegen de nemer en toont hem tevens een gele kaart  
voor onsportief gedrag. 

 

C. Hij kent een indirecte vrije schop toe tegen de doelman en toont hem tevens een gele kaart  
voor onsportief gedrag. 

 

D. Hij laat de strafschop overnemen en geeft beide spelers een gele kaart voor onsportief gedrag 

Vraag 3 
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Vraag 4 

Als tijdens het spel de bal tegen de assistent-scheidsrechter wordt geschoten  
en via hem uit het speelveld gaat, maar niet in het doel, kan het spel op  

verschillende manieren hervat worden. 
 

Welke van de onderstaande mogelijkheden is niet juist? 

 

A. Doelschop. 
 

B. Scheidsrechtersbal. 

 
C. Inworp. 

 
D. Hoekschop. 
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Vraag 5 

Een verdediger neemt een vrije schop en speelt de bal in de richting van zijn eigen doel.  
Als hij ziet dat een aanvaller op de bal af gaat, speelt hij de bal opnieuw en ontneemt 

daarmee de aanvaller een duidelijke scoringskans.  
Wat beslist de scheidsrechter? 

 

A. Indirecte vrije schop, geen disciplinaire straf 
 

B. Indirecte vrije schop en gele kaart 
 

C. Indirecte vrije schop en rode kaart 
 

D. Directe vrije schop of strafschop en rode kaart 
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Vraag 6 

Tijdens de rust wordt er gewisseld zonder dit aan de scheidsrechter te melden. De 
scheidsrechter merkt dit als na 5 minuten in de tweede helft de nieuwe speler aan de bal 

komt. 

Wat moet S beslissen als het spel doorgaat? 

 
A. Hij laat het spel doorgaan en rapporteert het voorval aan de bond. 

B. Hij laat het spel doorgaan en toont de speler bij de eerstvolgende onderbreking een gele 
kaart. 

C. Hij onderbreekt het spel, toont de speler een gele kaart en laat het spel hervatten met een 
indirecte vrije schop voor de tegenpartij. 

D. Hij onderbreekt het spel, geeft de speler een vermaning en laat het spel hervatten met 
een indirecte vrije schop voor de tegenpartij. 
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Vraag 7 

Een verdediger slaat, in een natuurlijke draaibeweging naar achteren, waarbij hij zijn  

lichaam niet breder maakt, de bal met zijn elleboog weg. Hij kan de bal niet zien en  

slaat deze op hiervoor beschreven wijze toevalligerwijze weg uit zijn eigen doelgebied.  

Wat beslist de scheidsrechter? 

 

A. Strafschop en een waarschuwing. 

B. Strafschop en veldverwijdering wegens het ontnemen van een duidelijke scoringskans. 

C. Indirecte vrije schop op de lijn van het doelgebied wegens onsportief gedrag. 

D. Hij laat doorspelen, omdat de speler een normale beweging maakt en hij de bal niet     

 opzettelijk met de elleboog raakt. 
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Vraag 8 

De doelverdediger neemt een doelschop. Van buiten het strafschopgebied komt  
de bal rechtstreeks bij hem terug, omdat de scheidsrechter de bal raakte. De  

doelverdediger speelt de bal nu met de hand. Er zijn verder geen tegenstanders  
in de buurt.  

Wat moet de scheidsrechter doen? 

 

A. Doelschop overnemen. 
 

B. Indirecte vrije schop voor de tegenpartij. 

 
C. Strafschop voor de tegenpartij. 

 

D. Scheidsrechtersbal op de plaats waar de scheidsrechter de bal raakte. 
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Vraag 9 

Een doelverdediger ontneemt, buiten zijn strafschopgebied, een aanvaller van de  
tegenpartij een duidelijke scoringskans, maar de bal komt bij een medespeler  

van de aanvaller terecht die een duidelijke scoringspositie behoudt. De scheidsrechter  
past voordeel toe, maar de bal wordt naast geschoten.  

 

Wat is de beslissing van de scheidsrechter? 

 

A. Strafschop en een gele kaart voor de doelverdediger. 
 

B. Strafschop en een rode kaart voor de doelverdediger. 
 

C. Doelschop en een gele kaart voor de doelverdediger. 
 

D. Doelschop en een rode kaart voor de doelverdediger. 
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Vraag 10 

Bij de uitvoering van een strafschop komt een doelverdediger veel te snel naar voren  
gelopen en hij stopt de bal die vervolgens voor de voeten van een speler van de  

tegenpartij terecht komt die duidelijk te vroeg is toegelopen. 
 

Wat moet de scheidsrechter beslissen? 

 

A. Hij fluit af, geeft de doelverdediger een vermaning en laat de strafschop overnemen. 
 

B. Hij fluit af, toont de doelverdediger én de speler een gele kaart en laat de strafschop 
overnemen. 

 

C. Hij fluit af en laat de strafschop overnemen. 
 

D. Hij fluit af, toont de doelverdediger een gele kaart en laat de strafschop overnemen. 
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Antwoorden van de spelregel quiz 

Vraag 1 D 

Vraag 2 C 

Vraag 3 B 

Vraag 4 B 

Vraag 5 C 

Vraag 6 A 

Vraag 7 D 

Vraag 8 B 

Vraag 9 C 

Vraag 10 A 


