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1. Wijziging benaming reeksen 

✓ Seniors: 1e nationale A en Beloften (zowel dames als heren) / 2e nationale A en Beloften (enkel 
heren) / 1e landelijke (dames en heren) / 2e landelijke (dames en heren) / Regionale (dames en 
heren) / Recrea Reeks Limburg 

✓ Jeugdreeksen: U8 – U10 – U12 – U14 – U16 – U18 

2. U26 

✓ 18 tem 25 jaar = geen 26 worden voor 1/1/2019 (cfr. andere leeftijdscatn.) 
✓ Zal aangeduid worden op de wedstrijdvergunning: JUNIOR/U26 of SENIOR/U26 

3. Verdediger mag voortaan met voet(en) op de doellijn staan bij een vrije worp.     

✓ Opgelet er mag slechts 1 speler VOLLEDIG (= met beide voeten) tussen doellijn en vrije worplijn 
staan. 

✓ Dit mag voor de anderen: 2 voeten op doellijn, 1 voet op en 1 voet voor of achter, te paard. (zie 
tekening hieronder) 

 

4. Blokkeren van de bal bij vrije worp = opzetten vanaf die plaats ! 

5. Aandachtspunten 

✓ Balvaste omheining = > indien niet OK, noteren op wedstrijdblad a.u.b. 

• heeft bij voorkeur een hoogte van 80 cm  

• staat bij voorkeur op minstens 3 m. (strikte min. = 2 meter) en max. 7 meter van de zijlijn van 
het terrein  

• is een effectieve omheining 

• zorgt er voor dat de bal terugkaatst in de richting van het veld 

• is tijdens de wedstrijd rondom het veld gesloten 

✓ Agressie tegen SR’s 

• Sneller bestraffen met vrije worp. 

• Sneller rapport maken zodat ev. opvolging makkelijker wordt. 

6. Extra 

✓ 2018-2019 - Online ledenlijst in testfase (naast de gewone vergunning) – EEN OUTPRINT VAN DE 
LIJST TELT NIET !! 

• Login per club 

• Alfabetisch 

• Per leeftijdscategorie 

✓ 2019-2020 – na feedback clubs/SRs – online ledenlijst vervangt vergunning als controle 
speelgerechtigheid 
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7. Achterlijn van het doelgebied => Aantal vragen met als rode draad de achterlijn in het doelgebied. 

Algemene regel bij PASS achterlijn doelgebied: 

✓ PASS = bal komt van een medespeler ! 

✓ => de ontvanger moet ALTIJD tussen de lijnen van het doelgebied staan . 

m.a.w. PASS vangen achter de achterlijn = buitenspel = inworp voor de tegenpartij !  

GOED    FOUT = buitenspel 

 

 

✓ OPGELET: 

• Je kan geen PASS geven naar jezelf cfr. binnen-buiten beweging. 

✓ 5” regel start bij controle van de bal m.a.w. bij begin BBB! 

• Verdediger die bal vangt achter de achterlijn (=geen PASS) = GEEN buitenspel 

• Je mag achter die lijn om je aanloop te verlengen (=geen PASS)  

o Ter info: 

Item 6.11 => “ …een verdediger die over de achterlijn loopt enz….” 

We leggen voor in CBSK om ‘verdediger’ te vervangen door ‘speler’ aangezien men op 
dat ogenblik eigenlijk al aanvaller is. 

8. Achterlijn van het doelgebied => Aantal vragen met als rode draad de achterlijn in het doelgebied. 

✓ Zone na de lijn : speelveld of niet => is bedoeld om de verdediger te beschermen zodat hij geen 
risico’s moet nemen om bal te vangen. Nuancering noodzakelijk cfr. hieronder. 

✓ Bal valt bij worp rechtstreeks buiten deze lijn : buitenspel rechtstreeks en kruisje => JA, bij laatste 
worp ook kruisje 

✓ (Achter)speler loopt na vangen v.d. bal in het doelgebied over de lijn : buitelspel of niet => GEEN 
buitenspel. Cfr. ook verlengen van de aanloop. 

✓ Speler/verdediger duwt bal buiten over deze lijn : buitenspel of niet => buitenspel 

✓ Speler vangt bal in de hoek van het doelgebied en onderneemt volgende acties : 

• Danst met bal over de zijlijn en komt via de achterlijn terug binnen : buitenspel of niet=> 
GEEN buitenspel cfr. binnen buiten, je kan geen pass geven naar jezelf. 
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• Danst met de bal over de zijlijn en komt over de achterlijn terecht en werpt de bal naar 
binnen naar andere speler die gevolgd is, de speler staat stil achter de achterlijn en de 
andere speler werpt de bal terug naar hem om op te zetten: buitenspel of niet. => 
buitenspel, cfr. algemene regel 

• Danst met de bal via de zijlijn en stopt op het moment dat hij achter de achterlijn staat : 
buitenspel of niet => geen buitenspel 

9. Vrije worp 

✓ Situatie: ploeg is niet opgesteld binnen de 10” voor het nemen van een vrije worp. 

✓ Vraag: 

• Mag men als SR al voordien zeggen dat er 2 vrije worpen zijn? => JA 

• Speler begint met zijn aanloop en er staan 2 of meer verdedigers tussen de vrije worplijn 
en doellijn. Bij het werpen staan de verdedigers wel goed?  Extra vrije worp voor foutief 
opgestelde verdedigers? => JA 

FLUITSIGNAAL SR is bepalend ! 

M.a.w. zodra de SR fluit dat de vrije worp genomen mag worden, moet iedereen correct staan. 

10. Vrije worp 

✓ Situatie: Ploeg A mag opzetten vanaf eigen vrije worplijn, slechts tijd voor 1 aanval, staat 2 punten 
achter. Tegenstander maakt opzettelijke fout zodat een vrije worp toegekend moet worden. Ze 
laten die vrije worp binnen zodat ze de resterende tijd kunnen uitspelen. 

✓ Item 13.2 : Keuze vrije worp of x-worpern 

Wanneer in de nabijheid van de vrije worplijn een fout gemaakt wordt die een vrije worp tot 
gevolg heeft, mag de ploeg, waaraan de vrije worp toegekend wordt, de vrije worp weigeren zo 
zijn voor de bedreven fout nog meerdere worpen mocht nemen. De scheidsrechter duidt de juiste 
werpplaats aan. 

✓ Waarom enkel in de nabijheid van vrije worplijn? Ook in situatie zoals hierboven beschreven? 

✓ Situatie blijft momenteel zoals beschreven in item 13.2. Wordt meegenomen naar CBSK 

11. Een speler neemt twee worpen na elkaar. Maar intussen staat de barrage op minder dan twee meter van 
de werpplaats. Fout/Sanctie? => dubbele fout 

Uit RCVK: “Wanneer twee spelers van verschillende ploegen gelijktijdig een fout maken die een vrije worp 
tot gevolg heeft, wordt aan iedere ploeg een vrije worp toegekend.  Het resultaat van deze vrije worpen kan 
zijn doelpunt of geen doelpunt. De sanctie voor rechtstreeks buitenspel is niet van toepassing. De ploeg die 
in de aanval is, neemt de 2e vrije worp. Na de 2e vrije worp wordt het spel hervat conform de bepalingen 
m.b.t. vrije worp.” 

12. Een worp wordt door de achterspeler tegen de speler van de aanvallende ploeg geduwd. Deze laatste staat 
echter buiten het terrein. Sanctie? => buitenspel / inworp 

13. Er wordt een voorwaartse pas gegeven op het terrein. Fout? Zo ja, waar moet er opgezet worden? => Fout, 
opzetten van de vorige werpplaats 

14. Na het scoren door de tegenpartij loopt een speler bij zijn eerste worp op de vrije worplijn (= fout). Als SR 
ken je die fout toe. De tegenpartij recupereert de bal aan de overzijde, maar geeft daarbij een voorwaartse 
pas. Fout? Sanctie en van welke plaats moet er opgezet worden? => ploeg A mag opzetten van de vorige 
werpplaats. 
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15. Bij het nemen van een vrije worp wordt de bal door de aanvallende ploeg rechtstreeks buiten gegooid. 
Hierbij ontstaat het derde kruisje (derde maal rechtstreeks buiten). Maar tegelijk stonden twee spelers van 
de verdedigende ploeg voor de doellijn. Wat gebeurt er nu? Welke vrije worp moet er eerst genomen 
worden? Deze voor de aanvallende ploeg (omdat ze nu toch aan de vrije worplijn staan), of door de 
verdedigende ploeg? Of is er een andere regeling? => 1e fout = vrije worp (2 spelers voor de lijn) – Na de 
worp vervolg op basis van resultaat van de worp m.a.w. bij rechtstreeks buitenspel = 3e kruisje = VW.  

16. Bij het nemen van een worp loopt een speler van de aanvallende ploeg te ver. Daarbij loopt hij tegen de 
barragespeler van de tegenpartij, die echter op minder dan 2 meter staat van de werpplaats. Wat moet er 
als SR gebeuren? => Eerst vrije worp wegens minder dan 2 meter, daarna spel hervatten waar speler te 
ver liep. 

17. Twee spelers schermen een speler van de tegenpartij af. Daarbij staan ze beiden, onbeweeglijk, op minder 
dan twee meter van de achterspeler. Fout of niet + sanctie? => Vrije worp 

18. Een speler van de aanvallende ploeg staat op meer dan 2 meter achter de verdediger. Deze loopt echter 
achteruit zodat deze speler nu op minder dan 2 meter staat. Wat moet er gebeuren? => speler moet weg 
gaan zonder te hinderen. Anders: cfr. hinderen speler. 

19. Voor de wedstrijd worden de vergunningen gecontroleerd. Eén speler van het team, uitkomende in eerste 
nationale A, heeft enkel zijn identiteitskaart bij (dus geen vergunning). Tijdens de wedstrijd wordt de 
vergunning toch nog getoond (door de lieftallige echtgenote). Wat moet je als SR doen? => noteren op het 
wedstrijdblad. 

20. Een coach of kapitein vraagt geen vervanging aan. Na de tweede worp bemerk je dat als SR. Mag je dan nog 
een vrije worp toekennen (fout tegen de coaching)? => Neen 

21. Er wordt nog een vrije worp gegeven, die gescoord wordt na het belsignaal (wellicht bedoelt men 
eindsignaal). Daarbij wordt er nog een fout gemaakt met een vrije worp als gevolg. Moet deze nog gegeven 
worden? => enkel VW toegekend tijdens speeltijd wordt nog uitgevoerd. 

22. Een lid van de federatie, niet aangesloten bij de thuisploeg of bezoekers, neemt de taak op als grensrechter. 
Hoe moet dit op het wedstrijdblad genoteerd worden, zodat de teams geen boete krijgen? => naam invullen 
op wedstrijdblad, akkoord noteren. 

23. Een lid van de thuisploeg kiest ervoor om vrijwillig de taak van grensrechter op zich te nemen als 
grensrechter van de bezoekers. Hoe moet dit op het wedstrijdblad genoteerd worden, zodat het 
bezoekende team geen boete krijgt? => naam invullen op wedstrijdblad, akkoord noteren 

24. Een wedstrijd moet gespeeld worden met een gelegenheidsscheidsrechter. De thuisploeg levert deze SR. 
Mag er dan als grensrechter 2x voor iemand van de bezoekende ploeg gekozen worden? Zo wordt de 
wedstrijd dus telkens door 1 persoon van elke club geleid. Indien OK, hoe wordt dit genoteerd? Of moet er 
hier conform de reglementen telkens gewisseld worden van grensrechter? => Mag, namen invullen op 
wedstrijdblad, akkoord noteren. 

25. De barrage staat op iets meer dan 2 meter van de werpplaats. De aanvaller sleept met zijn achterste voet 
door de werpplaats terwijl hij gooit, maar loopt daardoor tegen de barrage (dus is niet te ver aangezien de 
laatste voet telt). Sanctie? => geen fout(en) 

26. En wat als de barrage geen oog heeft voor de bal maar wel voor de speler (opzettelijke actie van de barrage)? 
=> onsportief gebaar = vrije worp. 

27. Graag volgende nog even meegeven: 
✓ Plaatselijk uitstel van wedstrijden 

Wie belt naar het NSC om uitstel te melden maakt niet uit MAAR de SR moet altijd aan de lijn komen 
om de afgelasting te bevestigen. 

✓ Inworp na buitenspel 

Enkel bij inworp na buitenspel moet de pasgever volledig buiten het veld staan om de pass te geven.  

✓ Vrije worpen 

• Is men slechts met 3 spelers : 4e vrije worp vervalt 

• Is men met 4 of meer: na de match volgorde aanduiden 1-2-3-4-5-6… Valt bv speler  
28. Graag extra aandacht 5” regel in de nationale reeksen 
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29. Vergoeding SRs competitie 2018-2019 

✓ 11 euro/wedstrijd 

✓ 0,3573 euro/km 

30. Aantal wedstrijden/weekend:  

1. Cfr. wet – max. 500 euro/maand – 6000 euro/jaar onbelast bijverdienen 

 

Mee te nemen naar CBSK: 

• Onderzoeken of SR de mogelijkheid moet hebben om een speler te verbieden te spelen? 

• Opzettelijke fout bij vrije worp die na het eindsignaal nog gegeven wordt? 

• Met hogere categorie U8-U10 => U12? 
 


