
Spelregel van de week/nov 2012 

 

 

de strafcorner (zit ‘m vaak in een simpel ‘shootje’). 

 

 

Op verzoek van een collega scheidsrechter die ik tegenkwam tijdens de laatste scheidsrechterscursus 

heb ik besloten  weer een aantal ‘spelregels van de week’ te publiceren. Mochten er ‘verzoeknummers’ 

zijn, laat me dat weten en/of reageer op dit stukje via de website. 

 

De meest belangwekkende overtreding die een scheidsrechter in de hockeysport kan geven is ‘de 

strafcorner’ (de ‘korte corner’ leerde ik vroeger op school). Zowel het toekennen van een strafcorner als 

het laten nemen ervan kent bepaalde eisen..  

 

Het toekennen van de strafcorner: 

De spelregels zeggen er het volgende over: Een strafcorner wordt toegekend voor een overtreding van 

een verdediger in zijn of haar cirkel waarbij niet het maken van een doelpunt wordt voorkomen. Kortom, 

in principe levert alles wat een verdediger in zijn cirkel doet dat niet mag een strafcorner op. Dus binnen 

de cirkel door een (doel)verdediger:  

• met de bolle kant van de stick de bal raken 

• met het lichaam de bal raken – met uitzondering van de keeper natuurlijk.  (LET OP: Indien de bal 

het lichaam boven de knie raakt maar afkomstig is van een stick van een aanvaller, dan is het een 

vrije slag voor de verdediger natuurlijk). 

• je stick boven schouderhoogte bewegen  (LET OP: dit mag WEL als de verdediger een schot op 

doel stopt) 

• de stick van de tegenstander raken (hoeft niet hard te zijn) 

• fysiek in contact komen met de aanvaller (in principe is elk lichamelijk contact tussen spelers 

verboden) 

• de bal gevaarlijk hoog de cirkel uit slaan. De bal moet dus iemand bijna raken. Het maakt daarbij 

niet uit of dat een tegenstander is of een medespeler. Het gaat om wie de overtreding begaat. 

Niet om wie het slachtoffer dreigt te worden. 

o  Alle ballen die binnen de cirkel door een verdediger hoger geslagen worden dan 

schouderhoogte leveren per definitie een strafcorner op. De rationaal is dat een 

dergelijke fout als opzettelijk beoordeeld wordt. Dus ook als er niemand in de buurt 

staat en de verdediger slaat binnen de cirkel de bal boven schouderhoogte; dan is dat 

een strafcorner.   

• opzettelijk de bal over de achterlijn slaan (in geval van de keeper opzettelijk over de achterlijn 

schoppen). 

• als de bal komt vast te zitten in een kledingsstuk van de keeper. 

 



Een strafcorner wordt toegekend voor een opzettelijke overtreding van een verdediger buiten zijn cirkel 

maar binnen zijn 23-metergebied. Dus binnen de cirkel door een (doel)verdediger:  

• wegschoppen van de bal (door de keeper) buiten zijn cirkel (met zijn stick is dat weer geen 

overtreding) 

• Fysiek contact met de aanvaller. Aanraken buiten de cirkel (en binnen de 23-meter) is geen 

reden voor een strafcorner. Alles wat meer is dan dat: een strafcorner (als het echt een ernstige 

overtreding is, kun je daarbij ook nog eens een gele kaart geven, ofwel 10 minuten tijdstraf op de 

bank)l  

• opzettelijk de bal over de achterlijn slaan 

• Bij herhaling geen vijf meter afstand nemen bij het nemen van een vrije slag door een aanvaller  

binnen de 23-meter 

   

Belangrijk voor de scheidsrechter: 

1. Sta op de juiste plek in de cirkel om de overtreding(en) goed waar te nemen. Zorg dat je in de 

cirkel bent voordat de aanval daar is. Kies positie bij de achterlijn  links van het doel aan jouw 

rechterhand. Strafcorner fouten zie je dan een stuk beter. Ook de keuze tussen het bestraffen 

van een overtreding met een strafcorner of een strafbal is dan beter te maken. Als je op de juiste 

plek staat bij het geven van een strafcorner wordt je besluit ook beter geaccepteerd. Iedereen 

kon zien dat je zo stond opgesteld dat jij goed zicht had op de overtreding en dus wel gelijk zal 

hebben.    

2. Zorg bij het positie kiezen binnen de cirkel voor voldoende veiligheid voor jezelf! 

3. Moet je bij de allereerste (verdedigende) overtreding in de cirkel een strafcorner geven. Ja, 

eigenlijk wel. TENZIJ er duidelijk voordeel te behalen valt voor de aanvallende partij. En dat 

voordeel moet dan ook echt voordeel zijn. Dat wil zeggen er moet een meer dan 80% kans op 

scoren zijn. Als een aanvaller op zijn stick geraakt wordt en hij kan alleen de bal naar een 

medespeler overspelen (die niet in scoringspositie staat) dan is dat gewoon een strafcorner. Als 

je daar de wedstrijd mee begint is dat duidelijk voor iedereen en leg je daarmee ook de basis 

voor acceptatie van latere beslissingen.  

4. Maak gebruik van je collega. Als je collega ongeveer op jouw 23 meter staat (aan de overkant) 

heeft hij/zij goed zicht op wat zich voordoet in het gedeelte van de cirkel dat het verste van je 

weg ligt. Maak wel vooraf een afspraak met je collega over deze samenwerking. Voorkom dat je 

collega in jouw cirkel een strafcorner geeft. Gebruikelijk is dat je collega wacht met aangeven tot 

je kijkt. Zorg wel dat je dan ook kijkt: Vier ogen zien meer dan twee. ‘ 

5. De lijn van de cirkel is onderdeel van de cirkel. Dus als de overtreding plaats vindt op de 

cirkelrand zelf moet je dat beoordelen als plaatsgevonden binnen de cirkel.  

6. Voor het geven van een strafcorner hoeft de bal niet in de cirkel te zijn 

 

Let wel, als de keeper de bal zo hard ‘veegt’ dat deze buiten de 23 meter komt, dan geef je een vrije slag 

tégen op de 23 meter (waarvoor dezelfde regels gelden als ìn de 23 meter) en dus géén strafcorner. 

 

Vragen, opmerkingen: mail arbitrage@hcathena.nl 


