Spelregelveranderingen 2010.
Een samenvatting die het nieuwe IHF spelregelboek moet verduidelijken.
Vertaling: Ton van Linder
Naast een reeks van redactionele wijzigingen en noodzakelijke aanpassingen van de
verwijzingen naar spelregels, is in de nieuwe editie van het IHF spelregelboekje ook
verhelderende nieuwe uitleg opgenomen, die een eenduidigere en verbeterde toepassing van
de spelregels moeten bewerkstelligen.
Gebaseerd op de ervaring van de laatste jaren zijn er in de regels ook enkele structurele en
fundamentele wijzigingen terecht gekomen.
De volgende samenvatting is daarom samengesteld op basis van belangrijkheid van de
wijzigingen en niet op chronologische volgorde.
Regels 8 en 16: Overtredingen, onsportief gedrag en straffen.
Dit is een elementair onderdeel van de spelregels waar basisveranderingen aangebracht zijn.
Een van de belangrijkste wijzigingen van regel 8 bestaat daarin, dat voortaan, in plaats van
voorbeelden, een duidelijke lijst van criteria voor de beoordeling van de verschillende niveaus
van overtredingen en onsportief gedrag is opgenomen.
Dit geeft aan spelers en trainers, maar ook aan scheidsrechters de mogelijkheid om
regeltechnisch correct gedrag te herkennen en de structuur en doelen van de spelregels en de
toepassing van straffen bij overtredingen te begrijpen.
De bovengenoemde fundamentele herstructurering van de regels 8 en 16 heeft tot de volgende
wijzigingen geleid:
1. De definitie van “progressief te bestraffen” overtredingen is herzien om een duidelijk
onderscheid te maken tussen overtredingen die het beste bestraft kunnen worden in
“traditionele” zin (gele kaart enz.) en overtredingen die direct tot een 2 min.straf of
een diskwalificatie leiden. Beide mogelijkheden waren er tot nu toe ook, maar er was
niet voorzien in criteria en richtlijnen daartoe.
2. Het onderscheid tussen “normale” diskwalificaties (zonder verplicht rapport en
aanvullende strafmaatregelen) en de diskwalificaties wegens grove overtredingen en
waarvan wel een rapport gemaakt en die wel verdere strafmaatregelen vereisen. Voor
het onderscheid hiertussen worden nu algemene criteria in de spelregels opgenomen.
3. De “definitieve uitsluiting” van tot nu toe, op grond van “een geweldadigheid”is
geïntegreerd in de categorie “diskwalificatie met verplichte rapportage en aanvullende
straf”. De belangrijkste argumentatie daarvoor is, dat de “definitieve uitsluiting” in het
moderne handbal dit niet wordt beschouwd als een realistische en wenselijke straf en
als iets dat in de prakrijk zeer sporadisch werd toegepast, ofschoon met name voor
dergelijke overtredingen verdere straffen werden toegepast.
In deze samenhang is ook het handsignaal 15 voor “definitieve uitsluiting” overbodig
is geworden. Er blijven dus nog 17 handsignalen over.
4. De gevaarlijke en in het verleden omstreden situatie, waarin de doelverdediger botst
met een speler die een snelle tegenaanval loopt, was in principe al gedekt door regel
8:5. Echter de formulering and het gebrek aan een duidelijke interpretatie heeft in de
praktijk toch tot problemen geleid. Om in de toekomst ernstige blessures te
voorkomen, moesten de regels in dat opzicht aangevuld en verduidelijkt worden.
5. De gescheiden verklaringen 5 en 6, die tot nu “onsportief gedrag” en “grof onsportief
gedrag” illustreerden zijn omgezet in noodzakelijke criteria en voorbeeldsituaties, die

voor de duidelijkheid zijn geïntegreerd in regel 8. Tegelijkertijd is er een nieuwe
categorie geïntroduceerd, die de “plicht tot rapportage bij grof onsportief gedrag”
definieert.
Bijlage 1 voorziet in een vergelijking van de vorige en de nieuwe tekst van regel 8. Het
desbetreffende overzicht van regel 16 kan worden gevonden in bijlage 2.
Toelichting no 4: Passief spel
Na de invoering van het “waarschuwingsteken” in het seizoen 1997-1998 is de eenduidige
handhaving door de scheidsrechters m.b.t. “passief spel” op alle niveaus verbeterd. Naast
de noodzaak om het “waarschuwingsteken” op het goede moment te geven, houdt een
regelconforme toepassing van “passief spel” echter ook in dat er, in samenhang daarmee,
ook adequate beslissingen worden genomen na het “waarschuwingsteken”. Hierover geeft
de herziene toelichting verdere adviezen en richtlijnen, die ook in dit opzicht tot een
verdere eenduidige interpretatie moeten leiden.
De tekst onder “Het gebruik van het waarschuwingsteken” is op redactionele gronden
voor de paragraaf van “Na het tonen van het waarschuwingsteken” geplaatst, maar is
verder nauwelijks veranderd.
De instructies en adviezen met betrekking tot “passief spel”, die als beslissingscriteria
gelden, zijn behoorlijk aangepast en gedifferentieerd. De spelregel betreffende dit
onderwerp is gecompleteerd met een nieuwe bijlage (Annex E), die aanwijzigingen bevat
in relevante trefwoorden, zoals “ontbreken van een tempoversnelling”, “een-tegen-eenacties zonder ruimtevoordeel” en “toegestane actieve verdedigingsmethodes”.
Bijlage 3 geeft een vergelijking van de oude en de nieuwe toelichtingstekst.
Toelichting no 7. Onderbreking door de tijdwaarnemer/gedelegeerde.
Na een heel scala van aanvullingen en veranderingen in 2001 en 2005 heeft de toelichting
hierop helaas veel misverstand opgeroepen. Daarom is de tekst volledig vernieuwd om de
gewenste duidelijkheid te brengen. Deze is nu te vinden bij regel 8:7, om deze in de
voormalige toelichting betreffende “onsportief gedrag” (van regel 8) te integreren.
In bijlage 4 vindt men, in détail, de vergelijking van de oude en nieuwe tekst. Deze geeft
ook aan wat het onderscheid is tussen “onderbreking vanwege foutieve spelerswissel” en
“onderbreking vanwege andere redenen”. Daarbij worden ook de taken en bevoegdheden
van de tijdwaarnemer en de officiële gedelegeerde gedefinieerd.
Regel 4: Het team, spelerswissel, uitrusting, blessure van een speler.
De scheidsrechters- en de methodische commissie hebben vastgesteld, dat de beslissing
uit 2005, om de functie van aanvoerder niet langer verplichtend te stellen, helaas tot veel
misverstand heeft geleid. Ofschoon het nooit de bedoeling was om de functie van
aanvoerder te verbieden en ook zo nooit is gecommuniceerd, is het wel op grote schaal zo
opgevat. In de nieuwe toelichtende tekst wordt in regel 4:9 par.4 (indirect) en in regel
17:4 (direct) weer verwezen naar de aanvoerder.
De tekst met betrekking tot de spelersnummers op de kleding was niet meer actueel. Een
strikte regel was langzaam verworden tot een aanbeveling. Daarom is nu, met het oog op

de praktijk en op de moderne media, aangepast. Nu is voortaan voorgeschreven, dat hele
getallen van 1 tot 99 gebruikt moeten worden.
Het feit dat hoofddoeken opgenomen zijn in de lijst van objecten die door de spelers
mogen worden gedragen komen de nieuwe regels tegemoet aan de religieuze behoeften
van een aantal IHF lidfederaties. Tegelijkertijd wordt ook duidelijk aangegeven, dat
spelers die gevaarlijke voorwerpen dragen, niet mogen meespelen.
Verdere veranderingen en aanvullingen in chronologische volgorde:
Voorwoord:

De spelregels treden in werking op 1 juli 2010.

Regel 5:10:

De regel betreft voortaan alleen maar een bal die in de richting va
speelveld beweegt. Een bal die in het doelgebied (stil) ligt valt hier niet
langer onder. Zie regel 12:1.

Regel 6:2c:

Alleen met betrekking tot de vraag, of door het betreden van het eigen
doelgebied een duidelijke doelkans wordt verijdeld (en alleen daartoe)
is een kleine toevoeging opgenomen. Onder het begrip “betreden”
moet worden verstaan het duidelijk terugstappen in het doelgebied en
het aanraken van de doelgebiedlijn. Dit is ook gedaan om
discrepantie met de formulering van regel 6:1 te vermijden.

Regel 6:5 par. 3: Er is een kleine aanvulling gegeven, die wijst op het feit, dat een bal
die zich in de lucht boven het doelgebied bevindt, in principe gespeeld
mag worden, zolang dit gebeurt met inachtneming van regel 7:1 en 7:8.
Regel 7:3 commentaar: De oude tekst werd als noodzakelijk beschouwd (het gaf inhoudelijk
weer, wat er boven in 7:3. stond beschreven.
Deze wordt vervangen door commentaar met een lijst van bijzondere
situaties die te maken hebben met “het spelen van de bal’.
Regel 9:1 par 3:

In de (nieuwe) regeltekst wordt ook de gedelegeerde meegenomen.

Regel 13:4:

De verwijzing (tot nu toe) naar regel 13:2 kan vervallen, omdat in de
hier beschreven situatie altijd tot een vrije worp moet worden besloten.

Regel 15:9:

Er is een aanvullend advies opgenomen voor het geval een verdediger
gestraft moet worden voor niet-correct gedrag.

Regel 17:9:

Door deze aanvulling wordt het mogelijk gemaakt voor continentale en
nationale federaties om afwijkende regels te hanteren.

Regel 17:14:

Deze nieuwe regel geeft regeltechnisch ruimte om moderne
Communicatiemiddelen te gebruiken.

Toelichting no 3:

Paragraaf 4: een opmerking met betrekking tot de tijdwaarnemer in
geval van bijzondere omstandigheden is verwijderd.
Paragraaf 7: Naast overtredingen worden hier nu ook gevallen van
onsportief gedrag genoemd.

Toelichting no 6a:

De toegevoegde zin betreft een situatie waarin een speler nog geen
controle over de bal heeft, maar op het punt staat deze te vangen en
geen enkele tegenspeler meer in staat is om dit met toegestane
middelen te verhinderen.

Toelichting 6b:

De toegevoegde zin refereert aan een situatie, die al genoemd is onder
item no 4 , regel 8 en 16. Het betreft illegale acties door de keeper
tijdens een break-out. Voortaan zal, onafhankelijk van de posities van
de andere verdedigers, een strafworp (7m.) moeten worden toegekend.
(zie ook het commentaar bij regel 8:5)

Wisselzonereglement 1:

Paragraaf 2 beschrijft de afstand van de wisselbank tot aan de
middellijn en voortaan tevens het begin van coachingzone.

Wisselzonereglement 3:

Ervaringen uit recente verleden hebben tot een aanvullende
opmerking geleid. Het is voortaan verboden om kleding te
dragen die tot verwarring met de kleuren van de spelers van de
tegenpartij kunnen leiden.

Wisselzonereglement 5;

Naast een formele regel (zie wisselzonereglement no 1) is in
de spelregels nu gedetailleerde informatie over de coachingzone opgenomen, die er tot nu toe niet in stond. Bovendien zijn
de rechten van de teamofficials duidelijk omschreven, alsmede
situaties, waarin zij de coachingzone mogen verlaten.
Ook is een beperking voor de speler, die zich aan het opwarmen
is, gestreept. Dit omdat bij de verklaring van dit thema precies
wordt uitgelegd wat is toegestaan.

Wisselzonereglement no 7 en 8:

Deze items zijn vervallen, omdat de inhoud ervan
geïntegreerd zijn bij toelichting no 7.
Gedeelten van de bestaande regels maakten of maken
bovendien deel uit van betreffende regels en aanvullende
voorschriften, alsmede speciale instructies voor
scheidsrechters.

