Spelregel van de week/nov 2012

Gevaarlijk spel, kan op twee manieren ontstaan, namelijk door de bal en/of met de stick

Over de balbehandeling:
Een belangrijk uitgangspunt is dat een pass of een schot vanaf kniehoogte omhoog als ‘gevaarlijk
spel’ beoordeeld kan worden. Het wordt pas ‘gevaarlijk spel’ als er iemand in de lijn van het schot /
de pass staat (medespeler of tegenstander, maakt daarbij niet uit). Een hoog schot van een speler
alleen tegenover de keeper is niet gevaarlijk. Staat er een speler tussen die (terecht) een ontwijkende
beweging maakt dan is het wel gevaarlijk en geef je een ‘vrije slag’ aan de verdedigende ploeg. Ook
(vanaf dichtbij) een simpel lopje die de knie van de tegenstander (of daarboven) raakt, betekent dus
een vrije slag voor de ‘geraakte speler’.
Let goed op welke ploeg het omhoog gaan van de bal veroorzaakt. Het kan een aanvaller zijn die het
laatst geslagen heeft; het kan ook zijn dat de bal onderweg door een verdediger wordt aangeraakt en
vervolgens omhoog gaat. Dat ziet er soms wat vreemd uit: de aanvaller slaat de bal, de verdediger
probeert de bal met de stick te stoppen, de bal gaat omhoog en de verdediger blesseert daarmee
zichzelf. Toch geef je dan een vrije slag in het voordeel van de aanvallende ploeg (zo nodig
voorafgegaan door een blessurebehandeling van de verdediger).
Om te beoordelen of een scoop (je weet wel, die hoge bal over het middenveld heen naar een speler
voorin) gevaarlijk is, hanteer je de volgende regel: Een scoop richting een tegenstander die zich
binnen 5 meter afstand bevindt is altijd gevaarlijk. Vrije slag voor de verdedigende ploeg geef je dan
op de plek vanwaar de scoop werd gegeven.
Over de stickbehandeling:
Als speler mag je je stick niet op een gevaarlijke, bedreigende of intimiderende wijze gebruiken. Als
een aanvaller bijvoorbeeld met zijn stick over de bal ‘maait’ terwijl hij tussen een aantal spelers
instaat (gebeurt ook wel eens binnen de cirkel), dan geef je een ‘vrije slag’ aan de verdedigende
ploeg.
Bij een ‘forehand’-slag mag je niet hard met de zijkant van je stick slaan. Bij de ‘backhand’-slag mag
dat bijvoorbeeld weer wel (zolang het maar niet om andere reden gevaarlijk is).
Het is voor aanvallers en verdedigers verboden de bal met de stick boven schouderhoogte te spelen.
‘Hengelen’ met je stick naar de bal in de lucht bijvoorbeeld mag niet. Je hoeft alleen te fluiten als de
speler de bal ook echt raakt. Liggend op de grond is de bal spelen boven je eigen schouder
bijvoorbeeld ook verboden.
N.B.: Elke verdediger mag bij een hoog schot op het doel, van binnen de cirkel , de bal met de stick
boven de eigen schouder stoppen.

Belangrijk voor jou als scheidsrechter:
‘Zoek’ vanaf het begin van de wedstrijd naar de eerste ‘gevaarlijk spel’ moment. Geef duidelijk aan
dat je dit gevaarlijk spel vindt (door je vrije hand schuin voor de borst te houden) en probeer daarin
consequent te blijven gedurende de rest van de wedstrijd.
Als scheidsrechter bepaal jij wat ‘gevaarlijk’ is (niet de coach/spelers of het publiek). Stem dit zo
nodig nader af met je collega in de rust.
Vragen, opmerkingen: mail arbitrage@hcathena.nl

