
Herziening spelregels 2009 – 2010



Regel 1 – Het speelveld

• VELDOPPERVLAK

• Nieuwe tekst
Wedstrijden mogen worden gespeeld op natuurlijke of kunstmatige 
oppervlakken overeenkomstig de competitiereglementen.

• De kleur van de kunstmatige oppervlakken is groen!
• Moet het oppervlak voldoen aan de eisen van de FIFA Quality

Concept for Football Turf, tenzij speciale dispensatie is verleend 
door de FIFA



Regel 1 – Het speelveld

• AFBAKENING

• Het is niet toegestaan om het speelveld af te bakenen met 
onderbroken lijnen of groeven.

• Wanneer een speler met zijn voet onrechtmatige markeringen 
aanbrengt op het speelveld;

• Moet hij een waarschuwing ontvangen wegens onsportief gedrag
• Eerstvolgende keer dat de bal uit het spel is.



Regel 2 - De bal

• EXTRA BALLEN OP HET SPEELVELD

• Wordt het spel niet onderbroken als de extra bal op het speelveld het spel niet 
beïnvloedt;

• Indien het spel wel is onderbroken, wordt het spel hervat met een 
scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd 
onderbroken;

• Wanneer een extra bal op het speelveld komt tijdens het spel zonder dat deze 
de loop van het spel beïnvloedt, moet de scheidsrechter deze zo snel mogelijk 
laten verwijderen.



Regel 3 - Het aantal spelers

• WISSELPROCEDURE

• Om een speler te vervangen door een wisselspeler, moet aan de 
volgende voorwaarden worden voldaan:

• De scheidsrechter moet op de hoogte zijn gebracht voordat een beoogde 
wissel plaatsvindt;

• De speler die vervangen wordt hoeft het speelveld niet ter hoogte van de 
middenlijn te verlaten;

• Een wisselspeler die de wissel nog niet heeft afgerond door het speelveld te 
betreden mag het spel niet hervatten door middel van een inworp of 
hoekschop.



Regel 4 - De uitrusting van de 
spelers
• SIERADEN

• ALLE sieraden zijn strikt verboden en moeten worden verwijderd;
• Het gebruik van tape om sieraden te bedekken is niet toegestaan.

• (Assistent) scheidsrechters en 4e officials mogen geen sieraden dragen 
behalve;

– Een horloge of iets soortgelijks om de tijd bij te houden.

NOOT: In het amateurvoetbal geldt dat sieraden die gevaar opleveren (denk 
aan zegelringen, ringen met een steen, oorbellen etc.)  verwijderd moeten 
worden. De enige uitzondering die door het amateurvoetbal is gemaakt 
zijn de gladde ringen, deze mogen wel afgeplakt en hoeven dus niet 
verwijderd te worden.



Regel 4 - De uitrusting van de 
spelers
• OVERIGE UITRUSTING

• Een speler mag naast de standaarduitrusting andere uitrusting 
gebruiken, mits het enige doel hiervan is om hem fysiek te 
beschermen en het geen gevaar oplevert voor enig andere 
speler.

– Aanvullende instructie werkgroep spelregels:
– Indien een speler die bijvoorbeeld vanuit zijn religie met een tulband 

speelt (kledingstuk), zal door de scheidsrechter moeten worden 
geïnspecteerd en zal vastgesteld moeten worden dat de tulband geen
gevaar zal opleveren.



Regel 5 – De Scheidsrechter

• BEVOEGDHEDEN EN PLICHTEN

• Indien een toeschouwer op een fluit blaast en naar het oordeel van 
de scheidsrechter ingrijpt in het spel:

• Wordt de wedstrijd onderbroken en het spel hervat met een 
scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd 
onderbroken;

• Wordt het spel onderbroken binnen het doelgebied; in dat geval 
wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal op de lijn van het 
doelgebied die evenwijdig loopt  aan de doellijn zo dicht mogelijk bij 
de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.



Regel 5 – De Scheidsrechter

• BEVOEGDHEDEN EN PLICHTEN

• Indien meer dan één overtreding gelijktijdig plaatsvindt

• Overtredingen begaan door twee spelers van hetzelfde team:
• De scheidsrechter moet de zwaarste overtreding bestraffen 

wanneer spelers tegelijkertijd meer dan één overtreding 
begaan;

• Het spel moet worden hervat al naar gelang de zwaarste 
overtreding.

• Overtredingen begaan door spelers van verschillende teams:
• De scheidsrechter moet het spel onderbreken en hervatten 

met een scheidsrechtersbal.



Regel 5 – De Scheidsrechter

• GEBLESSEERDE SPELER
• De scheidsrechter moet, conform het gestelde in Regel 5, de 

wedstrijd onderbreken indien, naar zijn oordeel, een speler ernstig
geblesseerd is.



Regel 6 – De assistent-
scheidsrechters
• PLICHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

• De assistent-scheidsrechters helpen de scheidsrechter de 
wedstrijd overeenkomstig de spelregels te leiden.

• Voor wat betreft wedstrijden in het amateurvoetbal, zie voor aanvullende 
informatie het protocol amateurvoetbal (informatie- en afsprakenboek seizoen 
2009/2010);

• Voor wat betreft wedstrijden in het betaalde voetbal, zie voor aanvullende 
informatie het protocol betaald voetbal (informatie- en afsprakenboek seizoen 
2009/2010).



Regel 8 – Het begin en de 
hervatting van het spel
• SCHEIDSRECHTERSBAL

• Wat betreft de uitvoering:

– De scheidsrechter moet beide partijen de gelegenheid geven bij de 
scheidsrechtersbal aanwezig te zijn;

– Er is geen minimum of maximum aantal spelers vereist om een 
scheidsrechtersbal uit te voeren;

– De scheidsrechter spelers niet kan verplichten bij de scheidsrechtersbal 
aanwezig te zijn;

– Hij moet de bal van borsthoogte laten vallen.



Regel 10 – Hoe wordt er 
gescoord
• GEEN DOELPUNT

• Wanneer de scheidsrechter fluit voordat de bal over de doellijn 
tussen de doelpalen gaat.

– Is het spel “dood”;
– Kan er geen doelpunt worden toegekend;
– Dient de scheidsrechter het spel te hervatten met een scheidsrechtersbal 

op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.



Regel 11 - Buitenspel

• INTERPRETATIE VOOR SCHEIDSRECHTERS

• Nieuwe tekst
• Elke verdediger die, om welke reden dan ook, het speelveld verlaat 

zonder toestemming van de scheidsrechter, wordt tot de volgende 
onderbreking van het spel geacht zich op zijn eigen doellijn of zijlijn te 
bevinden.

• Dit met het oog op het beoordelen van buitenspel. Als de speler het 
speelveld verlaat, moet hij de eerstvolgende keer dat de bal uit het 
spel is een waarschuwing ontvangen.



Regel 12- Overtredingen

• A – EEN DIRECTE VRIJE SCHOP

• Nieuwe tekst
• Bij overtredingen die met een directe vrije schop bestraft moeten 

worden zijn de volgende teksten als volgt gewijzigd:
• 2. een tegenstander laat vallen of probeert te laten vallen is gewijzigd 

in: “een tegenstander laat struikelen of probeert te laten struikelen.”
• 7. een tackle om de bal te veroveren zodanig uitvoert, dat de 

tegenstander eerder wordt geraakt dan de bal is gewijzigd in: “een 
tegenstander ten val brengt.”

• Tevens moet hier ook voldaan worden aan de beoordeling als 
onvoorzichtig, onbesuisd of gepaard gaande met buitensporige inzet.



Regel 13 – De vrije schoppen

• SPELHERVATTINGEN

• Gooien van een voorwerp
• Als een speler die buiten het speelveld staat, een voorwerp naar een 

tegenstander gooit die zich binnen het speelveld bevindt, dan hervat 
de scheidsrechter het spel:

• Met een directe vrije schop voor de tegenpartij;
• Vanaf de plaats waar het voorwerp de tegenstander raakte of geraakt 

zou hebben
• Met een strafschop wanneer de overtreding plaatsvond binnen het 

strafschopgebied van de overtreder.



Regel 13 – De vrije schoppen

• SPELHERVATINGEN

• Overtredingen en straffen
• Als een speler, tijdens het correct nemen van een vrije schop, de bal 

met opzet tegen een tegenstander aanschiet om de bal nogmaals te
kunnen spelen, zonder dit te doen op een onvoorzichtige of een 
onbesuisde wijze, of gepaard gaande met buitensporige inzet, dan
moet de scheidsrechter het spel door laten gaan.



Regel 14 – De strafschop

• PROCEDURE

• Nadat de scheidsrechter het teken voor het nemen van een 
strafschop heeft gegeven is het geoorloofd;

• Dat de nemer van de strafschoppen schijnbewegingen maakt.

• Nadat de scheidsrechter het teken voor het nemen van een 
strafschop heeft gegeven is het niet geoorloofd;

• Dat de nemer zijn aanloop onderbreekt. 
– Het onderbreken van de aanloop wordt niet gezien als een 

schijnbeweging maar als onsportief gedrag! 
– Dus een gele kaart!



Regel 15 – De inworp

• INTERPETATIE SPELREGELS EN RICHTLIJNEN

• Procedures – Overtredingen
• Als een speler, tijdens het correct nemen van een inworp, de bal met 

opzet tegen een tegenstander gooit om de bal nogmaals te kunnen 
spelen, zonder dit te doen op een onvoorzichtige of onbesuisde 
wijze, of gepaard gaande met buitensporige inzet, dan moet de 
scheidsrechter het spel door laten gaan.



Regeling om de winnaar van 
een wedstrijd te bepalen
• DE STRAFSCHOPPENSERIE

• Procedure
• De strafschoppenserie is geen onderdeel van de wedstrijd;
• Het strafschopgebied waar de strafschoppenserie wordt afgewerkt 

mag alleen worden veranderd wanneer het doel of het veldoppervlak 
onbruikbaar worden;

• De scheidsrechter moet de wedstrijd (strafschoppenserie) niet staken 
als een team tijdens de strafschoppenserie minder dan 7 spelers 
heeft;



Regeling om de winnaar van 
een wedstrijd te bepalen
• STRAFSCHOPPENSERIE

• Procedure
• Als een speler geblesseerd is geraakt of van het speelveld wordt

gezonden tijdens de strafschoppenserie en zijn team daardoor één 
speler minder heeft, hoeft de scheidsrechter het aantal spelers, dat 
aan de strafschoppenserie deelneemt van het andere team niet te 
verminderen;

• Een gelijk aantal spelers van elk team is alleen vereist bij het begin 
van de strafschoppen serie.



Regeling om de winnaar van 
een wedstrijd te bepalen
• STRAFSCHOPPENSERIE

• Nieuwe tekst
• Indien, bij het einde van de wedstrijd en voordat de strafschoppen 

worden genomen, een partij een groter aantal spelers heeft dan de 
tegenpartij, moet deze partij haar aantal spelers verminderen tot het 
aantal van de tegenpartij en de aanvoerder moet de scheidsrechter 
op de hoogte brengen van de naam en het nummer van elke 
uitgesloten speler.

• Elke speler die op deze wijze wordt uitgesloten mag niet 
deelnemen aan de strafschoppenserie!



De instructiezone

• ALGEMEEN

• Nieuwe tekst
• Slechts één persoon tegelijkertijd heeft de bevoegdheid om 

instructies te geven vanuit de instructiezone;
• De coach en de andere officials moeten binnen de grenzen van de 

instructiezone blijven, behalve bij bijzondere omstandigheden, zoals 
een verzorger of een arts die met toestemming van de scheidsrechter 
het speelveld betreedt om een geblesseerde speler te verzorgen;

• De coach en de overigen die zich binnen de instructiezone bevinden, 
moeten zich op een verantwoorde manier gedragen.



Overige wijzigingen

• HANDS
• Indien een speler de bal raakt door met een voorwerp te gooien  

(schoen, scheenbeschermer etc.) dan wordt dit gezien als 
overtreding.

• GEVAARLIJK SPEL
• Gevaarlijk spel houdt in dat er geen fysiek contact is tussen de 

spelers. Als er wel fysiek contact is dan wordt het een overtreding die 
met een directe vrije schop of een strafschop moet worden bestraft. 
In het geval van fysiek contact moet de scheidsrechter bovendien
vaststellen of er dan ook sprake is van onsportief gedrag.



Wijzigingen en Interpretaties

• RECLAME OP KLEDING ARBITRAGE
• Het is in het amateurvoetbal niet toegestaan dat op de kleding van 

assistent-scheidsrechters andere reclame uitingen voorkomen dan 
die welke door de KNVB zijn toegestaan. Dat geldt zowel voor de 
wedstrijdkleding als voor de kleding waarin de warming-up wordt 
uitgevoerd.

• SCHEIDSRECHTERSBADGE
• Scheidsrechters in het Amateurvoetbal zullen alleen het officiële 

scheidsrechtersbadge moeten dragen! Dit betreft een losse badge en 
NIET het ingeweven logo van de KNVB zoals in het Betaald Voetbal 
gebruikelijk is!



Bestuursbesluiten

• PERSONEN OP DE RESERVEBANK
• In het Amateurvoetbal mogen maximaal 12 personen op de 

reservebank/dug-out plaatsnemen, te weten;
• Trainer, elftalleider, verzorger, clubarts, verantwoordelijk bestuurslid, 

7 wisselspelers/uitgewisselde spelers en pupil van de week als 13e

persoon in de dug-out.

• GELE EN RODE KAARTEN AAN NIET-SPELERS
• In het Amateurvoetbal kan de scheidsrechter een gele en rode kaart 

tonen aan niet-spelers op de bank/dug-out.
• Dit geldt niet voor de assistent-scheidsrechters, aangezien het 

besluit uitsluitend van toepassing is op personen die op de bank
zitten.



Bestuursbesluiten

• GEZAG SCHEIDSRECHTER 

• Het gezag van de scheidsrechter begint en de uitoefening van 
de macht over de spelers en wisselspelers wordt effectief:

• Bij het verlaten van zijn kleedkamer op weg naar het speelveld om de 
wedstrijd te doen aanvangen.

• Het gezag van de scheidsrechter begint en de uitoefening van 
de macht over de spelers en wisselspelers eindigt:

• Op het moment bij het betreden van zijn kleedkamer na het laatste 
fluitsignaal.



Bestuursbesluiten

• MICROFOONS
• Het dragen van microfoons is in het Amateurvoetbal niet toegestaan.

• SIERADEN (Besluit FIFA)
• Het dragen van sieraden (halskettingen, ringen, bandjes van rubber 

of leer etc.) zijn strikt verboden en moeten worden verwijderd!
• Het gebruik van tape om sieraden te bedekken is niet toegestaan!
• Dit geldt ook voor scheidsrechters, behalve een horloge of iets 

soortgelijks om de tijd bij te houden.

• SPELERSPASSEN
• In het gehele Amateurvoetbal is door middel van spelerspassen een 

identificatieplicht.



Bestuursbesluiten

• TIJDSTRAFFEN
• In de hele B-categorie (Amateurvoetbal) is het mogelijk tijdstraffen te 

hanteren. (afhankelijk van het district)

• WEDSTRIJDKLEDING
• Indien twee elftallen waarvan de wedstrijdkleding naar het oordeel 

van de scheidsrechter te weinig van elkaar verschilt, dient de in het 
programma eerstgenoemde elftal verplicht andere wedstrijdkleding 
aan te trekken.

• Indien twee eerste elftallen senioren mannen standaardklasse
waarvan de wedstrijdkleding naar het oordeel van de scheidsrechter 
te weinig van elkaar verschilt, dient de in het programma tweede 
genoemde elftal verplicht andere wedstrijdkleding aan te trekken.
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