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Beste scheidsrechters, coaches, trainers en spelers,

 Ondertussen zal iedereen op de hoogte zijn dat er met ingang van het seizoen 2016-2017 een veran-
dering in de regelgeving zal worden doorgevoerd. Naar aanleiding van het rondsturen van de nieuwe 
regelgeving is er vanuit een aantal coaches en scheidsrechters de vraag gekomen of er een document 
kan worden gemaakt met de wijzigingen.

 Uiteraard is het belangrijk om zo nu en dan de spelregels weer een keer door te nemen, dus er ligt een 
stuk eigen verantwoording in het kennen en kunnen toepassen van de (nieuwe) regelgeving. Om jullie 
toch te ondersteunen in de uitvoering van jullie vak, ontvangen jullie een samenvatting van de wijzigin-
gen tot eerdere seizoenen.

 Succes met de voorbereiding op seizoen 2016-2017!

 Jeroen, Harmen, Pieter en Hetty.

Wijzigingen voor seizoen 2016-2017

B.3.1.  Middenpunt: de middenpunten van elke strafballijn

B.4.5. Met ingang van het seizoen 2017 moeten het doel worden aangepast naar een doel met een dropnet 
of een afhangend net

C.3.7. De T-stick heeft een lengte van 30 cm

D.2.9. Spelersnaam en nummer op de achterzijde van de rolstoel op A-3 formaat

D.3.4. Er wordt voor de openingsbal getosst. De winnaar bepaald of zij de bal uitnemen of een speelhelft 
kiezen

D.4.4. Een wissel wordt via de wedstrijdtafel geregeld, niet op een signaal van de coach

D.4.9. Een technische time-out duurt 1 minuut

D.5.3. De (assistent-) coach en teamassistenten blijven in het speler vak (naast de wedstrijdtafel) en niet 
achter het doel

E.1.3.  De wedstijdklok wordt gestopt wanneer de scheidsrechter de wedstrijd onderbreekt met een signaal 
voor een overtreding (met kaart), time-out, strafbal of aan het einde van een speelhelft

F.2.1. De bal mag alleen met de rolstoel of het blad van de stick worden gespeeld; dus niet met de steel van 
de stick

F.2.5. Een speler die een bal (on)opzettelijk plat rijdt, krijgt een vrije bal tegen; een vrije bal voor de tegen-
partij. Ook al is het een toevalligheid.

F.3.4. De stick mag niet onder de rolstoel, tussen de wielen of voor het voorwiel van een andere speler wor-
den gestoken

G.1. Een schot, welke vanaf de eigen helft wordt geschoten en een doelpunt veroorzaakt,  telt als een doel-
punt

G.1.4.  Wanneer de bal via de veldafscheiding terugkaatst en daarna via de keeper of een veldspeler de doel-
lijn volledig passeert, is dit een doelpunt.  
Uitzondering: Wanneer de bal de rolstoel hoger als 20 cm raakt en daarna de doellijn volledig pas-
seert, is dit een hoge bal en telt het doelpunt niet.

I.2.7. De duur van de tijdstraf is maximaal 2 minuten speeltijd, echter op het moment dat de tegenpartij 
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binnen de 2 minuten scoort is de tijdstraf voorbij en mag de speler, met toestemming van de scheids-
rechter, het veld betreden

 
 
 Wijziging in scheidsrechtersignaal:

 Alle overtredingen die met de rolstoel plaatsvinden (botsen, afsnijden, obstructie) worden aangeduid 
met signaal 12 (blz 23) 
Alle overtredingen die met een stick plaatsvinden (spelen met de steel, stickhaken, stickslaan) worden 
aangeduid met signaal 13 (blz 23) 

 Lees en bekijk sowieso de signalen eens (ook als coaches en spelers). Zo creëren we duidelijkheid 
voor de scheidsrechters, coaches, toeschouwers en bovenal spelers!
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Spelregels Elektrisch Rolstoelhockey HK & OK Vervallen signalen of gewijzigd

Signalen Scheidsrechters
 Algemene signalen

1. Tijd gaat in

2.  Ongeldig doelpunt

Signalen bij overtredingen

3. Platgereden bal

4. Uitbal
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Vervallen signalen of gewijzigd

5. Foutief stickgebruik
 Gewijzigd

6. Haken

7.  Hinderen
 Gewijzigd

8. Wegduwen

9. Botsen
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10. Obstructie

11. Doordringen

12. Afsnijden

13. Onopzettelijke overtreding

14. Dubbele fout
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Vervallen signalen of gewijzigd

15. Opzettelijke overtreding

16.  Zware opzettelijke overtreding/
wangedrag


