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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.

❖De bestraffing bij het uitvoeren van een truc om de terugspeelregel te omzeilen is 
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).

❖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.

✓Spelstraffen zijn alleen mogelijk bij overtredingen tegen (en door) speler en 
officials en dus niet bij overtredingen tegen buitenstaanders (zoals toeschouwers).
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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 etc.), zonder de  
mogelijkheid de bal te spelen, moet de overtredende speler een rode kaart 
ontvangen.
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Vragen?

Stel ze via 
www.covshzodrenthe.nl


