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Regel 9 –
De bal in/uit het spel
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Regel 9 De bal in en uit het spel 

De bal is uit het spel wanneer:

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

✓Het spel wordt onderbroken door de scheidsrechter als de bal een 
wedstrijdofficial raakt en op het speelveld blijft en:

❖ een van de teams een veelbelovende aanval kan starten, of 

❖ de bal direct in het doel gaat, of 

❖ het andere niet benadeelde team in balbezit komt.

In al deze gevallen wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal.



covs.nl

Regel 10 –
De uitslag van een wedstrijd
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Regel 10 De uitslag van de wedstrijd bepalen

✓Gele kaarten en vermaningen die tijdens de wedstrijd zijn gegeven (inclusief 
eventuele verlenging) worden niet meegenomen in de strafschoppenserie. De  
strafschoppenserie is geen onderdeel van de wedstrijd. 

✓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



covs.nl

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 16 – De Doelschop
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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 vóórdat 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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Vragen?

Stel ze via 
www.covshzodrenthe.nl


