
1.2 Speelveld 

De afmetingen van het speelveld zijn maximaal 60 x 30 m en minimaal 40 x 20 m, verdeeld in twee 
gelijke vakken door een middellijn parallel aan de uiteinden van het veld (zie afbeelding 1). 

1.3 Grenslijnen  

Het speelveld wordt begrensd door de grenslijnen bestaande uit de eindlijnen, de zijlijnen en de 
middellijn, afgebakend door duidelijk zichtbare lijnen, 3,0 - 5,0 cm breed (zie afbeelding 1). 

Op grasvelden worden grenslijnen bepaald door linten die strak en vlak op de grond zijn bevestigd. 

1.6 Strafworp gebied 

Op grasvelden en reeds bestaande kunstgrasvelden is het strafworpgebied niet verplicht. Bij nieuw aan 
te leggen kunstgrasvelden is het verplicht. 

1.3 Vrije worp gebied  

Op grasvelden en reeds bestaande kunstgrasvelden is het vrije worp gebied niet verplicht. Bij nieuw 
aan te leggen kunstgrasvelden is het verplicht. 

1.7 Grensgebied 

Het grensgebied is minimaal 2 m breed en omsluit het speelveld. Het moet vrij van obstakels worden 
gehouden (zie afbeelding 1). 

3.1 Jurytafel 

n.v.t. 

3.2 Tijdklok 

Een tijdklok bestaat uit een tijdsaanduiding en mogelijk een geluidssignaalzoemer. De tijdsaanduiding 
moet, indien aanwezig, buiten het grensgebied worden geplaatst op een plek die duidelijk zichtbaar is 
vanaf het bankengebied en de toeschouwers.  

3.3 Schotklok  

n.v.t. 

3.4 Scorebord  

Een scorebord geeft de score weer. Het scorebord, indien aanwezig, moet buiten het grensgebied 
worden geplaatst op een plek die duidelijk zichtbaar is vanaf het bankengebied en toeschouwers.  

4.6 Scheidsrechter 

a) het vaststellen van de geschiktheid van het speelveld, materiaal en uitrusting 

Voorafgaand aan de wedstrijd stelt de scheidsrechter vast dat alle omstandigheden (volgens hoofdstuk 
1, 2 & 3) aan de eisen voldoen en dat deze omstandigheden tijdens de wedstrijd worden gehandhaafd. 
Hij mag in dit opzicht geen slordigheid tolereren. 

Gevaarlijke obstakels rondom het speelveld of een erg glad veldoppervlak zijn redenen om de 
wedstrijd niet te starten. 



De scheidsrechter moet zich bewust zijn van zijn verantwoordelijkheid met betrekking tot blessures en 
ziektes die de spelers kunnen oplopen als gevolg van ongunstige omstandigheden in het speelgebied. 
Hij mag ervan uitgaan dat de spelers in goede gezondheid verkeren. 

4.8 Juryvoorzitter 

n.v.t. 

4.9 Tijdwaarnemer 

n.v.t. 

4.10 Schotklokbediener 

n.v.t. 

4.11 Scorewaarnemer 

De scorewaarnemer is verantwoordelijk voor het bijhouden van de score van de wedstrijd en bedient 
het scorebord indien aanwezig, volgens 5.5. 

5.2 Speeltijd 

Een wedstrijd wordt gespeeld in twee (2) helften van 30 minuten. 

6.16 De toegestane tijdslimiet in de aanvalsvak te overschrijden 

n.v.t. 

 

 


