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Overtredingen binnen en buiten het speelveld – juli 2019      

1) De bal is in het spel en een speler begaat een overtreding binnen het speelveld 

Tegenover een … Spelhervatting Plaats Straf 

Tegenstander, medespeler, 
wisselspeler, gewisselde 
speler, weggezonden speller, 
teamofficial of wedstrijdofficial 

Bij een fysieke overtreding: 
Directe vrije schop of strafschop 
Bij een “verbale” overtreding: 
Indirecte vrije schop 

Plaats van overtreding Afhankelijk van categorie 
overtreding 

 
2) De bal is in het spel en een speler verlaat het speelveld of is buiten het speelveld en begaat een overtreding buiten het speelveld 

Tegenover een … Spelhervatting Plaats Straf 

Tegenstander, wisselspeler, 
gewisselde speler, 
weggezonden speler, 
teamofficial (allen van de 
tegenpartij) of wedstrijdofficial 

Vrije schop op de zij- of doellijn 
het dichtst bij de plaats waar de 
overtreding of het ingrijpen 
plaatsvond. Strafschop als het 
een directe vrije schop is binnen 
strafschopgebied overtreder 

Plaats van overtreding Afhankelijk van categorie 
overtreding 

Medespeler, wisselspeler, 
gewisselde speler, wegge-
zonden speler of teamofficial 
(allen van de eigen partij) 

Indirecte vrije schop op de zij- of 
doellijn het dichtst bij de plaats 
waar de overtreding of het 
ingrijpen plaatsvond.  

Plaats van overtreding Afhankelijk van categorie 
overtreding 

 
3) De bal is in het spel en een wisselspeler, gewisselde speler of weggezonden speler of een teamofficial begaat buiten het speelveld een 
overtreding of grijpt in tegenover 

Tegenover Spelhervatting Plaats Straf 

Een tegenstander of 
wedstrijdofficial 

Vrije schop op de zij- of doellijn 
het dichtst bij de plaats waar de 
overtreding of het ingrijpen 
plaatsvond. Strafschop als het 
een directe vrije schop is binnen 
strafschopgebied overtreder 

Plaats van overtreding Afhankelijk van categorie 
overtreding 

 
4) De bal is in het spel en een speler begaat een overtreding binnen of buiten het speelveld  

Tegen een … Spelhervatting Plaats Straf 

 Onbevoegd persoon Scheidsrechtersbal In het strafschopgebied voor de 
betreffende doelverdediger: 
indien de bal daar was op 
moment van affluiten of daar-
binnen het laatst geraakt werd.  
Anders voor een speler van het 
team dat de bal het laatst raakte, 
op de plaats waar de bal het 
laatst door iets of iemand geraakt 
werd.  

Geel of Rood afhankelijk van de 
ernst overtreding 

 
5) Zonder toestemming van de scheidsrechter het veld betreden terwijl de bal in het spel is  

Door een … Spelhervatting Plaats Straf 

Speler 
 

Directe vrije schop bij een 
ingreep in het spel 
 
Indirecte vrije schop bij niet 
ingrijpen in het spel (en niet 
toepassen van voordeelregel) 

Plaats ingrijpen 
 
 
Waar de bal was op moment 
affluiten 

Geel of Rood afhankelijk van de 
ernst overtreding 
Bij voorkomen doelpunt of 
duidelijke scoringskans: Rode 
kaart 

Wisselspeler, gewisselde 
speler, weggezonden speler of 
teamofficial 

Directe vrije schop bij een 
ingreep in het spel 
 
Anders door laten spelen bij het 
alleen betreden van het veld en 
niet ingrijpen spel 

Plaats ingrijpen Wegzenden team officials. Geel 
of Rood afhankelijk van categorie 
speler en ernst overtreding. 
Bij voorkomen doelpunt of 
duidelijke scoringskans: Rode 
kaart 

Onbevoegd persoon Scheidsrechtersbal Zie hierboven bij 4) Laten verwijderen 
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6) Gooien of trappen van een voorwerp (inclusief de bal) door een speler als de bal in het spel is, van binnen het speelveld naar buiten en van 
buiten naar binnen het speelveld 

Tegen een … Spelhervatting Plaats Straf 

Tegenstander, wisselspeler, 
gewisselde speler, 
weggezonden speler, 
teamofficial, wedstrijdofficial 
of de bal 

Directe vrije schop (of strafschop) Binnen speelveld: Waar de 
tegenstander, etc. geraakt werd 
of geraakt had kunnen worden 
Buiten speelveld: Op de zij- of 
doellijn het dichtst bij het 
(mogelijke) raken  
Strafschop als het binnen het 
strafschopgebied was. 

Gele kaart bij onbesuisd - 
onsportief gedrag 
Rode kaart bij buitensporig – 
gewelddadige handeling 

 
7) Gooien of trappen van een voorwerp op het speelveld door een speler die tijdelijk buiten het speelveld is, wisselspeler, gewisselde speler, 
weggezonden speler of teamofficial en dit ingrijpt in het spel of het beïnvloedt  

Tegen een … Spelhervatting Plaats Straf 

Tegenstander of 
wedstrijdofficial of de bal 

Directe vrije schop of strafschop Plaats waar het voorwerp ingrijpt 
of waar de tegenstander of de bal 
geraakt werd of geraakt had 
kunnen worden 

Gele kaart voor onsportief gedrag 
Rode kaart bij buitensporig – 
gewelddadige handeling 

 
 
 
 
 
 

 1 
Tegenstander 
binnen het 
speelveld 

2 
Tegenstander buiten 
het speelveld in het 
doel. Bal gaat daarbij 
niet geheel over de 
doellijn 

3 
Tegenstander buiten 
het speelveld in het 
doel. Bal is wel 
geheel over de 
doellijn in het doel 

4 
Tegenstander 
buiten het 
speelveld. Bal is 
niet geheel over 
de doellijn naast 
het doel 

5 
Tegenstander buiten 
het speelveld. Bal is 
wel geheel over de 
doellijn naast het doel 

De bal GOOIEN of 
TRAPPEN naar 
een tegenstander 
door de 
doelverdediger 

Directe vrije schop 
of strafschop 

Strafschop Doelpunt Directe vrije 
schop of 
strafschop 

Directe vrije schop of 
strafschop 

De bal DUWEN in 
het gezicht van de 
tegenstander 
door de 
doelverdediger 

Directe vrije schop 
of strafschop 

Strafschop Doelpunt Strafschop Hoekschop 

 
 
 
 
 

 Beide spelers staan binnen 
het speelveld. 
Verdediger maakt 
overtreding. Deze staat 
binnen het strafschopgebied, 
tegenstander er buiten 

Beide spelers staan binnen 
het speelveld. Verdediger 
maakt overtreding. Deze 
staat buiten het 
strafschopgebied, 
tegenstander er binnen 

Speler die de overtreding 
begaat staat buiten het 
speelveld. Tegenstander 
staat binnen het 
speelveld 

Speler die de 
overtreding begaat 
staat binnen het 
speelveld. 
Tegenstander staat 
buiten het speelveld 

SPUWEN naar of 
GOOIEN of 
TRAPPEN van een 
voorwerp naar 
een tegenstander 

Directe vrije schop Strafschop Directe vrije schop op 
plaats van raken of 
mogelijk raken 

Directe vrije schop op 
de zij- of doellijn het 
dichtst bij het raken of 
mogelijk raken. 
Strafschop als dat de 
doellijn binnen het 
strafschopgebied is. 

 


