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Standaard Afspraken Clubarbitrage zaal seizoen 2021-2022 

Plaats   Spelhervatting   Persoonlijke straf 

Een speler begaat een onopzettelijke overtreding op een tegenstander  

Op de speelhelft van de tegenstander  Vrije push  Geen 

Op de eigen speelhelft  Vrije push  Geen 

Binnen de eigen cirkel  Strafcorner  Geen 

Binnen de cirkel waardoor doelpunt voorkomen 
wordt 

 Strafbal  Geen 

Plaats   Spelhervatting   Persoonlijke straf 

Een speler begaat een opzettelijke overtreding op een tegenstander in balbezit 

Op de speelhelft van de tegenstander  Vrije push  Optioneel  

Op de eigen speelhelft  Strafcorner  Optioneel 

Binnen de eigen cirkel  Strafbal  Optioneel 

Plaats   Spelhervatting   Persoonlijke straf 

Een speler begaat een opzettelijke overtreding op een tegenstander die NIET in balbezit is 

Op de speelhelft van de tegenstander  Vrije push op plaats van overtreding  Minimaal geel 

Op de eigen speelhelft  Strafcorner  Minimaal geel 

Binnen de eigen cirkel  Strafcorner  Minimaal geel 

Overtreding  Persoonlijke straf  Consequentie 

Teambegeleider gaat voor de 1e keer over de grens 
van de scheidsrechters 

 Verbale vermaning   Geen 

Teambegeleider gaat voor de 2e keer over de grens 
van de scheidsrechters 

 Groene kaart  Team speelt 1 min 
met speler minder. 
Teambegeleider 
neemt  plaats op de 
bank en mag niet 
coachen. 

Teambegeleider gaat voor de 3e keer over de grens 
van de scheidsrechters 
 

 Gele kaart 
 

 Team speelt 5 min 
met speler minder. 
Teambegeleider 
neemt  plaats op de 

tribune en mag niet 
coachen. 

Teambegeleider gaat direct (of na ‘n eerdere gele 
kaart) op ‘n zeer ernstige wijze in woord en gebaar 
over de grens van de scheidsrechters 
 

 Rode kaart 
 

 Team speelt de rest 
van de wedstrijd met 
een speler minder. 
Teambegeleider 
verlaat de zaal. 

Speler is duidelijk hoorbaar en/of zichtbaar 
denigrerend of respectloos naar de scheidsrechters 

 Minimaal groen  Hangt af van de 
persoonlijke straf. 

*Een scheidsrechter mag altijd afwijken van de bovenstaande straffen wanneer hij/zij dit noodzakelijk acht voor de 
controle van de wedstrijd. 

Overtreding  Spelhervatting  Persoonlijke straf 

Spelhervatting door aanvaller op eigen helft, 
verdediger staat niet op afstand op eigen speelhelft. 

 Vrije push op de plek waar de 
verdediger staat die de overtreding 

heeft begaan. 

 Alleen bij 
spelbepalende opzet 

Spelhervatting op de aanvallende helft wordt door 
de aanvaller direct de cirkel in gepusht. 
 

 Vrije push overal in de cirkel of ter 
hoogte van de kop cirkel op de plaats 
waar de bal de cirkel in is gegaan. 

 Geen 

Vrije push wordt op de verkeerde plaats genomen. 

 

 Vrije push voor het andere team op 
de plek van de oorspronkelijke 
overtreding. 

 Geen 

 


