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• Uitleg over de aangescherpte toepassing van spelregels
Géén discussie over die regels

• Geen keuzemenu: WR heeft dit wereldwijd opgelegd

• Geldt voor top- en breedtesport
- Hoe hoger het niveau hoe scherper de toepassing

• Ervaringen in buitenland: 
eerste wedstrijden meer PK’s, zakt daarna terug naar ‘normaal’

- Spelers en refs moeten wennen aan praktijk

• Geen reden om terughoudend te zijn: 
- Juistheid van toepassing is belangrijker dan lage PK aantallen

Spelregels & toepassing, seizoen 2020/2021 - Augustus 2020 3

• This is about information, not a 
Law discussion

• Worldwide implementation
• For Elite and Community rugby
• First few weeks we can expect 

more PK’s: players & refs need 
to adapt



De regels veranderen niet,
de toepassing wordt scherper

Enforcement of current law
NO law changes



• Breakdown is rommelig, onoverzichtelijk, complex, soms gevaarlijk

• Spelers & coaches zoeken grenzen van regels op, soms cynisch

• Referees te ‘vriendelijk’ in regeltoepassing / inconsistentie
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Gevolg: meer ‘rommel’ en gevaar

Slechter spel

Previous seasons

• Breakdown is messy, complex, sometimes dangerous

• Players & coaches play to the limit, sometimes cynical

• Referees too ‘friendly’ in application / inconsistency

Result: more mess & danger => lower quality game
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Aanscherping van toepassing
GEEN verandering van regels

Enforcement

OUR COMMITMENT TO THE GAME:
That the breakdown is 
• coached according to the spirit of the laws, 
• played in a positive and accurate manner,
• refereed consistently.
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Op de grond? 

Laat je handen zien

Op de grond?

Speel de bal, NU

Ga recht vooruit & blijf op je voeten 
Drive, not dive (met binding)

Rol weg, naar zijlijn, NU

Plaats de bal, NU

1. Tackler, on the ground? Roll away, to sideline, NOW
2. Assistant-tackler, show your hands
3. Ballcarrier, on the ground? Place the ball, NOW
4. Jackler, play the ball, NOW
5. Arriving players Go in straight & stay on your feet

Drive, not dive
Don’t ‘play’ opponent outside tackle/ruck

Summary / priorities

Tackelaar

Assistant-tackler

Baldrager

Jackler

Bijkomende spelers

Volgorde is
belangrijk
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SPELREGEL AANSCHERPING OPMERKING
Bal en baldrager 
loslaten, 
onmiddelijk

• Onmiddelijk = snelheid
• Zichtbaarheid van loslaten (armen)
• Knie baldrager op grond = tackle

Tackle afgerond? 
=> loslaten

Onmiddelijk 
wegrollen

• Onmiddelijk = geen vertraging, 
vloeiende doorgaande beweging

• Rollen richting zijlijn

Tackle afgerond? 
=> wegrollen, NU

Tackler

Law Enforcement Remark
Release ball 
& ballcarrier, 
immediately

• Immediately = quickness
• Visibility of release (arms)
• BC knee on ground = tackle

Tackle complete? 
=> release

Roll away 
immediately

• Immediately = no delay, continuous 
movement

• Roll away towards side-line

Tackle complete? 
=> roll away, NOW
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SPELREGEL AANSCHERPING OPMERKING
Bal en baldrager 
loslaten, 
onmiddelijk

• Onmiddelijk = snelheid
• Knie baldrager op grond 

= tackle => loslaten

• Loslaten => handen 
duidelijk zichtbaar

• Voor de bal gaan? 
Door de poort !

Tackler-assist

Law Enforcement Remark
Release ball 
& ballcarrier, 
immediately

• Immediately = quickness
• BC’s knee on ground 

= tackle => release

• Release => clear show of 
hands

• Go for the ball? Through the 
gate !
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SPELREGEL AANSCHERPING OPMERKING
Moet bal beschikbaar 
maken, onmiddelijk

Onmiddelijk = geen 
extra beweging zoals 
rollen, kruipen etc.

• Slechts 1 beweging toegestaan 
• Op de grond (definitie)? 

=> beschikbaar, onmiddellijk
• Squeeze ball? 

=> beschikbaar, onmiddelijk

Law Enforcement Remark
Make ball 
available, 
immediately

Immediately = no extra 
movement, like roll, crawl 
etc.

Only 1 movement allowed
On the ground (definition)? 

=> available, immediately
Squeeze ball? 

=>available, immediately

Ball carrier
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SPELREGEL AANSCHERPING OPMERKING
Moet door de 
poort

Door de poort = voorwaartse beweging, 
richting goalline

Vanuit on-side positie, niet 
scheef, niet achteruit 
bewegend

Moet op voeten 
blijven

Lichaamsgewicht op voeten, continu 
(support own bodyweight)
Geen ellebogen/onderarm op de grond
Niet eerst handen op grond en dan terug

Als eerst handen op de grond = 
voordeel of PK

Mag bal spelen Handen op de bal & pogen te spelen
Onderarmen om de bal = OK
Op de bal = niet voldoende, SPEEL!

‘Spelen’ is actief & direct/snel 
Langzaam ‘spelen’ = vertragen 
= negatief

Law Enforcement Remark
Through the gate Through the gate = forward motion, 

towards goal line
From on-side position, no angle

Stay on your feet Support your bodyweight throughout
No hands/elbows on the ground

Hands on the ground = 
advantage/PK

Allowed to play 
the ball

Hands on the ball & try to play
Arms/hands wrapping ball = OK
Hands on ball is not enough, play it!

‘Play’ is positive action – quickly
Slow play = slowing down = negative

First arriving player
/ jackler
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SPELREGEL AANSCHERPING OPMERKING
Moeten van recht 
achter komen

Rug naar eigen goalline, 
Niet naar zijlijn (= zijkant inkomen)

Vanuit on-side positie

Binden naast/ 
achter medespeler

Tegenstander wegduwen door ‘drive’ en binding 
met armen
Pas daarna contact met tegenstander

Veiligheid is prioriteit
Gebruik TJ’s/AR’s

Moeten op voeten 
blijven

Niet ‘duiken’ (=van de voeten af)
Niet met alleen schouder

Veiligheid is prioriteit
Let op hun positieve 
lichaamshouding

Law Enforcement Remark
Go straight Your back points to own goal line From on-side position

Binding on side/behind 
hindmost teamplayer

Drive - binding with arms 
First on teammate, then opponent

Safety is key
Use TJs / ARs

Stay on your feet No dive (stay on feet)
No shoulder-only

Safety is key
Plane taking off is OK

Other arriving players
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Op de grond? 

Laat je handen zien

Op de grond?

Speel de bal, NU

Ga recht vooruit & blijf op je voeten 
Drive, not dive (met binding)

Rol weg, naar zijlijn, NU

Plaats de bal, NU

1. Tackler, on the ground? Roll away, to sideline, NOW
2. Assistant-tackler, show your hands
3. Ballcarrier, on the ground? Place the ball, NOW
4. Jackler, play the ball, NOW
5. Arriving players Go in straight & stay on your feet

Drive, not dive
Don’t ‘play’ opponent outside tackle/ruck

Summary / priorities

Tackelaar

Assistant-tackler

Baldrager

Jackler

Bijkomende spelers

Print dit uit

Hang op in 

alle kleedkamers



Dit is een Nederlandstalige samenvatting van de 
belangrijkste aandachtspunten. 

Voor de complete, officiële teksten van World 
Rugby en voor meer achtergrond:
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This is Dutch language summary of primary points
For complete & official texts from World Rugby, follow that link.

Klik HIER voor website

https://laws.worldrugby.org/en/guidelines/15/detail
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Klik HIER voor websiteKlik HIER voor video

https://bit.ly/3hlwEsj
https://bit.ly/31kbwgI
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Workshop ‘Spelregels in de praktijk’

Klik HIER voor website

https://www.rugby.nl/sites/default/files/Powerpoint%20scheidsrechterproducten.pdf


RESPECT
KAMERAADSCHAP
DISCIPLINE
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