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Spelregelwijzigingen veldvoetbal

Samenvatting wijzingen seizoen 2020/2021 
én 

De Nieuwe wijzigingen per 1 juli 2021



covs.nl

Regel 12 –
Onbehoorlijk gedrag: 

De handsbal
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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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Spelregelwijzigingen voor het seizoen 21/22 Hands.

Wijzigingen/aanpassingen spelen van de bal met de hand:

✓Niet iedere aanraking met hand of arm is strafbaar.

✓Er is sprake van hands 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

✓Het onopzettelijk spelen van de bal door een aanvaller is alleen strafbaar 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. 
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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.

Met het oog op het criterium van de hand/arm die het lichaam van de speler op 
onnatuurlijke wijze groter maakt, moet de scheidsrechters zijn oordeel 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
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Spelregelwijzigingen voor het seizoen 21/22 Hands.

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.

Zie beeldfragment I Heerenveen – Ajax. Dit was vorig seizoen strafbaar hands dit 
seizoen dus niet meer strafbaar hands.
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Fragment 2: Young Boys –Ajax géén 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. 

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

2. 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. 
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Fragment 3: Young Boys – Ajax wel hands

De tweede situatie, ook hier kwam de bal van dichtbij en tegen de hand van 
een 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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Strafbaar hands dus strafschop
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Niet strafbaar hands
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Geen hands Steunarm
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Vragen?

Stel ze via 
www.covshzodrenthe.nl


