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Het PRC in samenwerking met de IHF-reglementen experts hebben verschillende topics 

besproken in verband met de spelregel interpretaties en kwamen overeen om een nieuwe 

versie te publiceren van de “Richtlijnen en Interpretaties” met de bedoeling om de juiste 

beslissingen te verduidelijken in bepaalde situaties. 

 

Er zijn sommige nieuwe richtlijnen en sommige aangepaste versies van de eerdere 

richtlijnen van de editie van 1 juli 2016. 

Deze nieuwe versie van de “Richtlijnen en Interpretaties” is geldig vanaf 1 juli 2018. 

 

Laatste 30 seconden regel 

Spelregels 8:10d en 8:10d werden gewijzigd in 2016 met de bedoeling om te voorkomen 
dat bepaald onsportief gedrag van spelers in de laatste ogenblikken van de wedstrijd er 
toe zou leiden dat het team van de schuldige speler de kans zou krijgen om de wedstrijd te 
winnen. Ter zelfde tijd, verhogen deze regels de kansen van het verliezende team om nog 
één of meer doelpunten te scoren, terwijl de aandacht van de toeschouwers behouden 
blijft tot de laatste seconden van de wedstrijd. 
 

Volgens spelregel 8:10c, werd de speler of teamofficial die de uitvoering van een laatste 

worp verhinderde of vertraagde, bestraft met een 7m-worp, en volgens spelregel 8:10d, 

werd een 7m-worp gefloten tegen het team van de speler of official die gediskwalificeerd 

werd voor een actie met de bal in het spel in de laatste seconden.  Dit laatste gaf geen 

noemenswaardige problemen van interpretatie. 

 

Spelregel 8:10c was enkel van toepassing wanneer de bal niet in het spel was en een 

verdediger de uitvoering van een worp verhinderde of vertraagde.  Maar deze spelregel 

leidde tot foutieve interpretaties bij de scheidsrechters, spelers en andere handbal 

betrokkenen, en het identificeren van bepaald erg onsportief gedrag dat niet juist kon 

bestraft worden overeenkomstig de huidige verwoording van deze spelregel, en zo het 

team van de delinquent toeliet de wedstrijd te winnen en een slecht imago te geven aan 

de handbalsport. 

 

Om deze reden heeft de IHF, via de “Werkgroep Nieuwe Spelregels” (NRWG) van de 

Spelregel en scheidsrechter Commissie (PRC) en de Commissie Coaching en Methodiek, 

beslist om een kleine wijziging door te voeren in de interpretatie van deze spelregel door 

een update te doen van de bestaande richtlijn voor het “niet respecteren van de afstand 

(Regel 8:10c)”, en een bijkomende interpretatie toe ter voegen wanneer de 7m en de 



diskwalificatie van toepassing zijn indien een actieve niet toegelaten actie van de 

verdediger optreedt bij de uitvoering van de worp, en dit als volgt: 

 

 

Update van de bestaande richtlijn 

Niet respecteren van de afstand (Spelregel 8:10c) 

 

 Het “niet respecteren van de afstand” leid tot een diskwalificatie en 7m-worp, indien een 

worp tijdens de laatste 30 sec. van de wedstrijd niet kan uitgevoerd worden. 

 

De spelregel is van toepassing indien de inbreuk begaan wordt tijdens de laatste 30 sec. 

van de wedstrijd of gelijk met het eindsignaal (zie spelregel 2:4, 1e par.). In dit geval, zullen 

de scheidsrechter beslissen op basis van hun waarneming van de feiten (spelregel 17:11) 

 

Indien het spel onderbroken wordt tijdens de laatste 30 sec. als gevolg van een 

tussenkomst die niet direct gerelateerd is aan de voorbereiding van de uitvoering van de 

worp (bijvoorbeeld foutieve wissel, onsportief gedrag in de wisselzone), dient spelregel 

8:10c toegepast te worden. 

 

Als de worp bijvoorbeeld wordt uitgevoerd maar geblokkeerd wordt door een speler die te 
dichtbij staat en het resultaat van de worp actief vernietigt of de werper stoort tijdens de 
uitvoering, moet regel 8: 10c ook worden toegepast 
 

Indien een verdediger op minder dan drie meter staat van de werper, maar niet actief 

tussen komt in de uitvoering, zal er geen bestraffing zijn.  Indien de verdediger die te kort 

bij staat, zijn positie gebruikt om de worp te blokkeren of de pas van de werper te 

onderscheppen, is spelregel 8:10c wel van toepassing. 

 

Update van de bestaande richtlijn 

Verzorging van gekwetste spelers (Spelregel 4:11) 

 

In gevallen waarbij meerdere spelers van hetzelfde team gewond zijn geraakt 
(bijvoorbeeld als gevolg van een botsing), kunnen de scheidsrechters of de afgevaardigde 
toestemming geven aan extra in aanmerking komende personen om het speelveld te 
betreden om die spelers te helpen, met een maximum van twee personen per 
geblesseerde speler. Bovendien controleren de scheidsrechters en de afgevaardigde 
paramedici die het speelveld kunnen betreden. 
 

 



Nieuwe richtlijn 

Passief spel: tellen van de passes (Spelregel 7:11 Verduidelijking 4 Appendix 3, 

voorbeelden 13/14) 

 

Als een worp op doel wordt geblokt en de bal komt terug bij de werper of een teamgenoot, 

dan telt dit als pas 

 

 

Nieuwe richtlijn 

Diskwalificatie van de doelman overeenkomstig spelregel 8:5 Commentaar 

 

Dit is van toepassing wanneer de doelman van uit zijn doelgebied komt of in een 

vergelijkbare positie buiten het doelgebied en een botsing veroorzaakt met de 

tegenstrever.  Het is niet van toepassing wanneer de doelman in dezelfde richting loopt als 

de tegenstrever, bijvoorbeeld, na het terug op het veld komen vanuit de wisselzone. 

 

Nieuwe richtlijn 

7m-beslissing met een leeg doel (14:1 en verduidelijking 6c) 

 

De definitie van een duidelijke scorekans in situaties zoals beschreven in de 

verduidelijking 6c wanneer er een duidelijke en onbelemmerde mogelijkheid is om de bal 

in een leeg doel te werpen vereist dat de speler in balbezit is en duidelijk poogt om 

rechtstreeks naar het lege doel te werpen. 

 

Deze definitie van een duidelijke scorekans is van toepassing ongeacht het type van 

overtreding en of de bal al of niet in het spel is, en elke worp die moet uitgevoerd worden 

vanaf de juiste positie van de werper en zijn teamgenoten. 

 

 

Nieuwe richtlijn 

Gebruik van video proef 

 

Wanneer een al-of-niet doelpuntbeslissing is vereist na gebruik van de videoproef 

technologie, dan is er een verruimde deadline om een doelpunt af te keuren, wat volgens 

spelregel 9.2 enkel mogelijk is tot dat de volgende beginworp is uitgevoerd, uitbreiding van 

deze limiet tot de volgende wissel van het balbezit. 



Nieuwe richtlijn 

Speler die op het veld komt met verkeerde kleur of rugnummer (spelregel 4:7 en 4:8) 

 

Een inbreuk tegen spelregels 4:7 en 4:8 zal niet leiden tot een wissel van balbezit. Het zal 

alleen leiden tot de onderbreking van het spel om de speler te verplichten om de fout te 

corrigeren en het herstarten met een worp voor het team dat in balbezit was. 

 


