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33.3 Legale verdedigende positie

Een verdedigende speler heeft een legale verdedigende 
uitgangspositie ingenomen als:

> hij met zijn gezicht naar zijn tegenstander gericht staat, 
én

> hij met beide voeten op de speelvloer staat.

De legale verdedigende positie zet zich verticaal boven hem 
(cilinder) voort. Hij mag zijn armen en handen boven zijn 
hoofd uitstrekken of verticaal springen, maar hij moet ze 
in een verticale positie binnen de denkbeeldige cilinder 
houden.



33.4 Verdediging van een speler die balbezit heeft

Bij het verdedigen van een speler die balbezit heeft (houdt de bal vast of 
dribbelt ermee), zijn de elementen van tijd en plaats niet van toepassing.

De speler met de bal dient te verwachten, dat hij verdedigd wordt en moet 
derhalve voorbereid zijn te stoppen of van richting te veranderen als een 
tegenstander een legale verdedigende positie voor hem inneemt, ook in het 
geval dat dit in een fractie van een seconde gebeurt.



Om een charge-block situatie te beoordelen moeten de volgende 
uitgangspunten worden gehanteerd:

1. De verdedigende speler moet een legale verdedigende positie innemen door 
met zijn gezicht naar de speler met de bal te staan, terwijl hij beide 
voeten op de speelvloer heeft.

2. De verdediger mag, om zijn legale verdedigende positie te handhaven, stil 
blijven staan, verticaal opspringen of zich zijwaarts (lateraal) of 
achterwaarts bewegen.

3. Tijdens de beweging om zijn legale verdedigende positie te handhaven, 
mogen één of beide voeten zich gedurende een ogenblik van de speelvloer 
af zijn, mits de beweging zijwaarts (lateraal) of achterwaarts is, maar 
niet in de richting van de speler met de bal.

4. Het contact moet op de torso plaatsvinden, waardoor de verdedigende 
speler wordt beschouwd als eerste op de plaats van het contact aanwezig 
te zijn.



Samenvattend, om een charge te fluiten moet:

1. De verdediger een legale verdedigende positie hebben ingenomen.

2. De verdediger stil blijven staan of zijwaarts of achterwaarts bewegen, 
maar niet naar de aanvaller met de bal.

3. Het contact moet op de torso plaatsvinden.



1. legale verdedigende positie? JA
2. stil staan of zijwaarts of achterwaarts bewegen? JA
3. Contact op de torso? JA

De aanvaller is hier dus verantwoordelijk voor het contact. Het contact 
is echter marginaal zodat een “no-call” de beste beslissing is hier.



1. legale verdedigende positie? JA
2. stil staan of zijwaarts of achterwaarts bewegen? JA
3. Contact op de torso? JA

Hier moet een charge worden gefloten.



1. legale verdedigende positie? JA
2. stil staan of zijwaarts of achterwaarts bewegen? JA
3. Contact op de torso? NEE

Hier moet een block worden gefloten.



1. legale verdedigende positie? NEE
2. stil staan of zijwaarts of achterwaarts bewegen? JA
3. Contact op de torso? NEE

Hier moet een block worden gefloten.



1. legale verdedigende positie? JA (weliswaar op het laatste moment)
2. stil staan of zijwaarts of achterwaarts bewegen? JA
3. Contact op de torso? JA

Hier moet een charge worden gefloten.



1. legale verdedigende positie? JA 
2. stil staan of zijwaarts of achterwaarts bewegen? JA
3. Contact op de torso? JA

Hier moet een charge worden gefloten.



1. legale verdedigende positie? JA 
2. stil staan of zijwaarts of achterwaarts bewegen? NEE (beweegt naar de speler 

toe nadat deze heeft afgezet)

3. Contact op de torso? JA

Hier moet een block worden gefloten.



1. legale verdedigende positie? NEE
2. stil staan of zijwaarts of achterwaarts bewegen? JA
3. Contact op de torso? NEE

Hier moet een block worden gefloten.



1. legale verdedigende positie? JA
2. stil staan of zijwaarts of achterwaarts bewegen? JA
3. Contact op de torso? NEE

Hier moet een block worden gefloten.



1. legale verdedigende positie? JA 
2. stil staan of zijwaarts of achterwaarts bewegen? JA
3. Contact op de torso? JA

Hier moet een charge worden gefloten.

Zelfs als je op het hoogste niveau fluit, kan je fouten maken…


















