
Spelregels Racketbal 

 

Het volgende bevat spelregels die nog in ontwikkeling zijn. Scherpte ontbreekt nog op 

sommige plekken en er is volop ruimte voor aanpassing. Zeker op een simpel grasveld. 

 

Outfit 

Iedere speler heeft een racket bij zich. Misschien zijn hoofd- en tandbescherming handig. 

Vooral voor een keeper kunnen handschoenen goed van pas komen. 

 

Benodigdheden 

- Outfit 

- een bal ter grootte van tennisbal 

- 2 teams van nog te bepalen aantal spelers, waarvan elk een keeper heeft 

- Een zeker veld met 2 doelen 

- Scheidsrechter 

 

Het begin van het spel 

De scheidsrechter tost. Daarna mag een speler van een van de teams in het midden van de 

middencirkel / opgooicirkel staan en de andere spelers moeten buiten deze cirkel zijn. De 

spelers staan op eigen helft. De speler in de middencirkel gooit de bal op en slaat hem weg.  

 

Tijdens het spel 

Het is de bedoeling om zo veel mogelijk doelpunten te scoren op de de helft van de 

tegenstander. Veldspelers mogen niet van het veldspeelvlak af tijdens hooghouden van de 

bal, keeper wel. 

 

Wanneer is de bal voor de ander? 

Stel team A is aan de bal. De bal is voor team B als: 

- deze wordt afgepakt 

- deze via een racket van een speler van team A, op de grond terecht komt. Tenzij het 

een doelpunt is en met nog een uitzondering, zie hieronder. 

Gebeurt het op de grond komen op het veldspeelvlak, dan mag team B daar 

opgooien en wegslaan.  

Gebeurt dat nadat de bal over de veldspeellijn van team B is gegaan, dan mag de 

keeper van team B op zijn keepersgebied ergens naar wens de bal opgooien en 

wegslaan. Tenzij de bal in het doel terecht komt. 



Gebeurt dat nadat de bal over de eigen veldspeellijn is gegaan, dan is het een 

strafslag voor team B. Strafslagen zijn vanaf een gewenste plek op de strafslaglijn. 

Ook hier is het opgooien en wegslaan.  

Gebeurt dat nadat de bal over de veldspelergrens is gegaan, dan mag team B op de 

lijn waar de bal eroverheen ging, opgooien en wegslaan. 

Gebeurt dat nadat de keeper de bal slaat, maar de bal gaat niet via een veldspeellijn 

of veldspeelgrens (vanaf plattegrond gezien), dan mag de keeper opnieuw zijn 

opgooi doen en wegslaan. (*1) 

 

- team A een overtreding maakt (hangt wel vanaf wat voor overtreding het is). Gebeurt 

dat op het keepersgebied van team A of op de veldlijn van team A, dan is het een 

strafslag. Gebeurt dat op het veldspeelvlak, dan is de bal voor team B op dezelfde 

plek waar de overtreding was. Gebeurt dat op het keepersgebied van team B, dan 

mag de keeper opgooien en wegslaan op de gewenste plek binnen zijn 

keepersgebied. 

 

Als de bal voor de ander is en het is niet afgepakt, dan moet deze de bal opgooien en 

wegslaan. 

 

Regels over opgooien en wegslaan 

Pas na het opgooien en wegslaan mag de tegenstander proberen de bal af te pakken. Als 

een poging tot opgooien en wegslaan mislukt, dan mag de speler het zo lang opnieuw 

proberen tot het wel lukt en de tijd dat het niet lukte, telt niet mee. 

 

Overtredingen 

Afhankelijk van de ernst van een overtreding, kan de scheidsrechter waarschuwingen geven. 

Bij twee waarschuwingen moet een speler het veld verlaten. Doelpunten met behulp van 

overtredingen tellen niet. Voorbeelden van overtredingen zijn: 

- een keeper die tijdens het spel al hooghoudend het veld verlaat 

- een veldspeler die tijdens het spel al hooghoudend het veldspeelvlak verlaat 

- een speler op het veldspeelvlak die met opzet de bal met zijn lichaam aanraakt ipv 

met racket 

- een speler die met opzet tijd verspilt 



- te lang tegen de scheids ingaan 

- een speler die niet 1,5 meter afstand houdt als de ander mag opgooien en wegslaan 

- een ander pijn doen 

- een speler die de bal op z’n racket laat staan ipv hooghoudt 

- iemand of iemands racket klemzetten op welke manier dan ook 

 

De speeltijd 

De tijd begint te lopen vanaf de eerste opgooi vanuit de middencirkel. Bij spelmomenten 

waarop de spelers niet spelen (blessures, een bal die moet worden opgehaald…) wordt de 

tijd stopgezet. Enige andere vormen van tijdverspilling worden ook niet meegenomen in de 

speeltijd (wat bij voetbal wel het geval is). Tijdverspilling is inclusief de tijd tussen dat de 

keeper opgooit en dat hij opnieuw mag opgooien, op de manier (*1). 

 

Spelvoortgang na doelpunt 

Na een doelpunt begint het spel opnieuw, op het volgende na: 

- de score is anders 

- de verstreken tijd gaat van de speelduur af. 

- Spelers die door de scheidsrechter zijn weggestuurd, mogen niet terugkomen. 

 

Schematisch plaatje van het veld 

 



 


