Wat is passief spel?
Er zijn situaties, meestal tegen het einde van een spannende wedstrijd, waarin een team gewoon balbezit wil
houden en de klok opraakt. Als, naar de mening van de scheidsrechter, het team met de bal geen duidelijke zet
heeft gedaan om het doel van de tegenstander aan te vallen, roept hij of zij "passief spel" door de arm in de lucht
te steken. Het aanvallende team heeft dan 6 passes om een doelpunt te scoren. Als het aanvallende team er niet
in slaagt op doel te schieten, fluit de scheidsrechter en wordt de bal aan de verdediging overgedragen.

Het waarschuwingsgebaar is normaal gesproken gedurende de rest van de aanval van toepassing. Tijdens een
aanval zijn er echter 2 situaties, waarin de beoordeling "passief spel" niet langer geldig is en het gebaar wordt
opgeheven:
1. Het team in balbezit voert een schot op doel uit en de bal komt via het doel of van de doelverdediger weer terug
het speeloppervlak in of de bal gaat over de zijlijn;
2. Een speler of een teamofficial van het verdedigende team krijgt een persoonlijke straf vanwege een overtreding
of vanwege onsportief gedrag volgens spelregel 16. In beide situaties moet het team in balbezit tijd worden
gegeven voor een nieuwe opbouwfase
Een extra pass is mogelijk als na de 6e pass een vrije worp, inworp (of een uitworp) is toegekend aan het
aanvallende team of als een schot/worp na de 6e pass wordt geblokt door het verdedigende team en de bal gaat
in de richting van de aanvallende speler of de bal gaat over de zijlijn of achterlijn.
Een onderbreking van het aantal passes ontstaat bij de volgende situaties :
1.
2.
3.

Als een pass niet onder controle kan worden gebracht door een overtreding van het verdedigende team
Als een pass door een verdediger wordt geblokt of afgeweerd en als de bal daarna over de zijlijn of
achterlijn gaat
Een doelpoging die wordt geblokt door een tegenstander

