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Spelregels veld per 01-08-2022 

Leeftijdscategorieën 
WIJZIGING: 

• Junioren A => onder 18 (O18) 

• Junioren B => onder 16 (O16) 

• Junioren C => onder 14 (O14) 

• Junioren D => onder 12 (O12) 

• Junioren E(8) => onder 10 (O10) 

• Junioren E(6) => onder 9 (O9) 

• Junioren F => onder 8 (O8) 

• Jong Senioren => onder 25 (O25)

• De leeftijdscategorie Heren 35+ is aangepast naar Heren 30+ 

 

De hoge bal 
WIJZIGING regel 9.10: 

• De interceptie van de hoge bal in de lucht mag nu ook binnen 5 meter gebeuren, mits niet gevaarlijk. 

• Het beoordelen wie de oorspronkelijke ontvanger is, gebeurt op 20 meter van de landingsplaats. 

Fase 1 - Vertrek: Het enige beoordelingscriterium is en blijft hier “gevaar”. Zorg er daarom voor dat de tegenstander op 5 

meter afstand staat. Wanneer deze tegenstander doelbewust gevaar wil creëren door met zijn lichaam in de baan van de 

scoop te springen, zonder enige intentie om de bal op een normale wijze te spelen, dan bestraf je deze tegenstander en 

niet degene die de bal omhoog speelde. 

Fase 2 - Vlucht: Net als bij het vertrek beoordelen we de scoop in de lucht op gevaar. 

Fase 3 - Landing: De basis voor de hoge bal is regel 9.10. “Spelers mogen niet binnen 5 meter komen van een tegenstander 

die een neerkomende bal probeert aan te nemen, totdat de bal door die tegenstander is ontvangen en onder controle 

gebracht en zich op de grond bevindt.” Nieuw per 01-08-2022: Daarnaast mag de bal binnen 5 meter, maar buiten 

speelafstand, onderschept worden mits dit veilig gebeurt. 

 

Masker dragen tijdens strafcorner 
WIJZIGING regel 4.2: Spelers mogen niets dragen dat gevaarlijk kan zijn voor andere spelers. 

Veldspelers… 

• is toegestaan om bij het verdedigen van een strafcorner een glad masker te dragen. Nieuw per 01-08-2022: Spelers 

moeten hun bescherming af doen zodra ze daartoe in staat zijn, nadat de strafcornersituatie voorbij is. Als zich geen 

geschikte gelegenheid voordoet mag de bescherming worden gedragen binnen het 23 metergebied zonder 

consequentie. Alle spelers moeten hun bescherming afdoen voordat zij buiten het 23 metergebied komen of 

wanneer de scheidsrechter hiertoe opdracht geeft. Het dragen van een gezichtsmasker tijdens het verdedigen van 

een strafcorner is primair bedoeld om de veiligheid te waarborgen. Komen ze met masker over de 23-meterlijn dan 

krijgt de aanvallende partij een vrije slag op de 23-meterlijn. 

 

• Daarnaast is het nog steeds toegestaan om bij een spelhervatting door de verdedigende partij direct na afloop van 

een strafcorner, deze te nemen met een masker op, echter mag dit niet met een self-pass. Doet de verdediger dit 

toch in de cirkel, dan krijgt die een strafcorner tegen. Wanneer dit buiten de cirkel gebeurt geef je een vrije slag aan 

de aanvallende partij. Het is een self-pass wanneer de verdediger gaat lopen met de bal. Een tikje + een pass is wel 

toegestaan. 
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Masker dragen na afloop van strafcorner 
Geen strafbal meer voor verdedigen met masker op na een spelhervatting binnen de cirkel na een voltooide strafcorner. 

Wanneer de verdediger met masker op na het nemen van de spelhervatting een verdedigende actie maakt (in het 23-

metergebied) op een aanvaller in balbezit dan geef je een strafcorner, ongeacht of dit binnen of buiten de cirkel gebeurt. 

 

Beschermende kleding in het veld 
• Tijdens het spel: Wanneer de bal beschermende kleding raakt die op het veld ligt, dan wordt er doorgespeeld. 

Uitzondering hierop is wanneer hierdoor het waarschijnlijk maken van een doelpunt wordt voorkomen, dan kan een 

strafbal worden toegekend. 

• Tijdens een strafcorner: Wanneer de bal een los stuk beschermende kleding raakt dat in het veld ligt, dan wordt het 

spel hervat met een vrije slag als dit buiten de cirkel gebeurt en met een strafcorner als dit binnen de cirkel gebeurt. 

 

Verdediger loopt te vroeg uit bij strafcorner 
WIJZIGING regel 13.6.c en 13.6.d: 

• Een verdediger, niet zijnde de doelverdediger, komt over de achterlijn voordat de strafcorner is genomen: de 

verdediger moet aan de andere kant van de middenlijn plaatsnemen en mag niet worden vervangen door een 

andere verdediger. De strafcorner wordt opnieuw genomen. Nieuw per 01-08-2022: Als de actie van het te vroeg 

uitlopen wordt herhaald bij deze of elke volgende overgenomen strafcorner, dan dient deze verdediger ook achter 

de middenlijn plaats te nemen en mag die niet worden vervangen. 

• De strafcorner wordt beschouwd als opnieuw genomen, totdat aan voorwaarde van regel 13.5 en 13.6 is voldaan. 

M.a.w. een strafcorner uit een strafcorner wordt beschouwd als opnieuw genomen. 

• Een nieuw toegekende strafcorner mag, in tegenstelling tot een opnieuw genomen strafcorner, weer met max 5 

verdedigers (inclusief doelverdediger) worden verdedigd. 

• Een verdediger komt over de middenlijn voordat de strafcorner is genomen: de strafcorner wordt opnieuw 

genomen. 

• Indien de doelverdediger te vroeg uitkomt wijst het verdedigende team een van de verdedigers aan achter de 

middenlijn plaatsneemt. Deze verdediger mag niet worden vervangen. 

 

Vrije slag voor de verdediging in de cirkel 
Een vrije slag voor de verdediging voor een overtreding in de cirkel mag genomen worden op de loodlijn van de achterlijn 

tot de hoogte van kopcirkel. Daarnaast is het nog steeds toegestaan de vrije slag op elke plek binnen de cirkel te nemen. 

 

Met de sportieve groeten van de arbitragecommissie 


