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SAMENVATTING VAN DE SPELREGELWIJZIGINGEN 2018/’19
Onderstaand een vereenvoudigde samenvatting van de belangrijkste veranderingen / toelichtingen.
Wijzigingen
• Er is geen maximum gesteld aan het aantal wissels die kunnen worden gebruikt in het
jeugdvoetbal
• Voor elke wijziging waarvoor geen toestemming is verleend is toestemming van de IFAB
vereist
• Tijdstraffen – Systeem B: een speler die twee tijdstraffen heeft gekregen en een
waarschuwing (gele kaart) mag niet worden gewisseld / vervangen
Regel 1
• Verduidelijkingen over de afmetingen van het speelveld
• Verwijzing naar gewisselde spelers die zich in de instructiezone mogen bevinden
• Commerciële reclame is niet toegestaan in de RRA
• Verwijzing naar de VOR (video operating room) en de RRA (referee review area)
Regel 3
• Competitiereglementen mogen het gebruik van een extra wissel tijdens de verlenging
toestaan (zelfs als niet alle toegestane wissels zijn gebruikt)
• Voor een vriendschappelijke ‘A’ interland mogen maximaal 12 wisselspelers worden
opgegeven
Regel 4
• Kleine ‘hand held’ (d.w.z. die in de hand gehouden kunnen worden) elektronische of
communicatie apparaten zijn toegestaan in de instructiezone als deze worden gebruikt om te
coachen / voor de tactiek of voor het welzijn van de spelers.
• Invoering van een FIFA-keurmerk voor EPVS en gegevens van de EPVS mogen tijdens de
wedstrijd worden ontvangen in de instructieruimte
• Gedetailleerde richtlijnen voor wat wel en niet mag verschijnen op de uitrusting van de spelers
• Een speler die het speelveld heeft verlaten vanwege zijn uitrusting die zonder toestemming
terugkeert en ingrijpt in het spel, wordt bestraft met een directe vrije schop (of strafschop)
Regel 5
• Verwijzing naar de videoscheidsrechters (VARs) en assistent VARs (AVARs) en de
mogelijkheid voor een scheidsrechter om, als onderdeel van het VAR-systeem,
videoherhalingen te gebruiken voor het nemen van een beslissing
• Sommige overtredingen die met een verwijdering bestraft moeten worden kunnen zelfs als het
spel is hervat, worden herzien
• Onderscheid tussen wedstrijdofficials op het speelveld en ‘video’ wedstrijdofficials
• Wedstrijdofficials mogen geen camera’s dragen
• Vermelding van de signalen van de scheidsrechter voor een controle en een herziening, zoals
deze gebruikt worden in het VAR-proces
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Regel 6
• Taken van de video assistent scheidsrechter (VAR) en de assistent VAR (AVAR)
Regel 7
• Drinkpauzes mogen niet langer duren dan één minuut; in de rust van een eventuele
verlenging is een drinkpauze toegestaan
• Tijd die verloren gaat aan drinkpauzes en aan controles of herzieningen door de VAR moet
worden bijgeteld
Regel 10
• Strafschoppenserie – een vervanger van de doelverdediger mag geen strafschop nemen in de
betreffende ronde als die doelverdediger al een strafschop heeft genomen
Regel 11
• Het eerste moment van contact wanneer de bal wordt gespeeld of geraakt, is het moment dat
de buitenspelpositie wordt beoordeeld
Regel 12
• Bijten wordt toegevoegd aan de overtreding die met een directe vrije schop en een
verwijdering moeten worden bestraft
• Het gooien van een voorwerp naar de bal of het raken van de bal met een voorwerp dat in de
hand wordt gehouden, zijn apart overtredingen die met een directe vrije schop moeten worden
bestraft (geen vorm van hands)
• Als de bal terugstuit van de doelverdediger weerhoudt dit de doelverdediger er niet van de bal
voor de tweede keer met de hand of arm te spelen, zelfs als de eerste poging om de bal te
vangen of vast te houden opzettelijk was
• Als de scheidsrechter voordeel geeft bij een ‘DOGSO’ dan ontvangt de verdediger een
waarschuwing (GK) of er nu wel of niet een doelpunt is gemaakt
• Het betreden van de RRA of het overdreven maken van het ‘tv-gebaar’ wordt bestraft met een
waarschuwing (GK)
• Als er kort na elkaar twee aparte overtredingen worden begaan die met een waarschuwing
(GK) moeten worden bestraft, dan moeten beide waarschuwingen worden gegeven; hetzelfde
geldt als één van de twee een overtreding is die met een verwijdering moet worden bestraft
• Het betreden van de VOR is een overtreding die met een verwijdering (RK) moet worden
bestraft
• Als een speler een overtreding begaat buiten het speelveld (bal in het spel) tegen iemand van
het eigen team (inclusief een teamofficial) is de hervatting een indirecte vrije schop op de
doel- of zijlijn
Regel 13
• Verduidelijking dat vrije schoppen ook kunnen worden toegekend voor overtredingen door een
wisselspeler, een gewisselde speler, een verwijderde speler, of een teamofficial
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Regel 15
• Een speler moet staan om een inworp te kunnen nemen (knielen, zitten etc. is niet
toegestaan)
Ter aanvulling: de volgende zinsnede is verwijderd en is niet langer relevant:
Regel 2:
Verwijzing naar voorgaande kwaliteitskenmerken van de bal:
Ballen die voorgaande kwaliteitskenmerken hadden, zoals “FIFA Approved”, FIFA Inspected”” of
“International Matchball Standard” mogen in de hiervoor genoemde competities gebruikt worden tot 31
juli 2017.
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DETAILS VAN DE SPELREGELWIJZIGINGEN (IN VOLGORDE VAN DE REGELS)
Onderstaand staan alle spelregelwijzigingen sinds de uitgave van 2017 – 2018. Voor elke wijziging
geldt dat de oude formulering (indien van toepassing) en de nieuwe / veranderde / aanvullende
formulering zijn weergegeven, gevolgd door een uitleg over de wijziging.
AANPASSINGEN AAN DE REGELS
Aanvullende tekst
(…) nationale bonden, confederaties en de FIFA hebben nu de mogelijkheid om sommige of alle
organisatorische terreinen van de Spelregels waarvoor zij verantwoordelijk zijn, aan te passen: (…)
Voor elk niveau, behalve bij competities waarbij 1ste elftallen in de hoogste divisie of ‘A’internationale teams zijn betrokken:
• Is het aantal wissels dat elk team mag gebruiken maximaal vijf, behalve in het jeugdvoetbal
waar het maximum bepaald zal worden door de nationale bond, de confederatie of de FIFA.
Toelichting
De JAV van 2017 stemde in met een ingrijpende herziening van de Spelregels, die erop gericht was
om deelname te versterken, maar die ongewild deelname in sommige landen verminderde waar al 7
wissels waren toegestaan in het jeugdvoetbal; deze verduidelijking maakt het derhalve mogelijk om
meer dan 5 wissels te gebruiken in het jeugdvoetbal
AANPASSINGEN AAN DE REGELS
Toestemming voor andere aanpassingen
Aanvullende tekst
Nationale bonden hebben de mogelijkheid om verschillende aanpassingen voor verschillende
competities goed te keuren – er is geen vereiste om ze generiek toe te passen of om ze allemaal toe
te passen. Er zijn echter geen andere aanpassingen toegestaan zonder toestemming van de IFAB.
Uitleg
Verheldert dat de IFAB in uitzonderlijke gevallen toestemming kan geven voor andere aanpassingen.
AANPASSINGEN AAN DE REGELS
Richtlijnen voor het toepassen van tijdstraffen
Tijdstrafsystemen (systeem B) (NB in Nederland gebruiken we alleen systeem A)
Aanvullende tekst
• Een speler die een tweede tijdstraf ontvangt in dezelfde wedstrijd zal de tweede tijdstraf
uitzitten en mag dan niet verder deelnemen aan de wedstrijd. De speler mag worden
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vervangen door een wisselspeler aan het eind van de tweede tijdstraf als het team van de
speler nog niet het maximum aantal wissels heeft gebruikt. Een speler die ook een gele kaart
heeft ontvangen waarop geen tijdstraf staat, mag echter niet worden vervangen of gewisseld.
Uitleg
Een speler die twee tijdstraffen krijgt mag worden vervangen / gewisseld aan het eind van de tweede
tijdstraf. Echter, een speler die ook een gele kaart ontvangt waarop geen tijdstraf staat (en dus 3 gele
kaarten heeft gekregen) mag niet worden vervangen / gewisseld.

REGEL 1 – HET SPEELVELD
Diagram met afmetingen speelveld
Aanvullende tekst
• Afmetingen worden gemeten vanaf de buitenkant van de lijnen, aangezien de lijnen behoren
tot het gebied dat ze begrenzen.
• De strafschopstip wordt gemeten vanaf het midden van de stip, tot de achterkant van de
doellijn.
Uitleg
Toevoeging aan het diagram over hoe de afstanden voor de markeringen gemeten moeten worden.
REGEL 1 – HET SPEELVELD
8. De instructiezone
Aanvullende tekst
De instructiezone heeft met name betrekking op wedstrijden welke gespeeld worden op voetbalvelden
met een bank/dug-out voor de technische staf en de wisselspelers en gewisselde spelers zoals
hieronder weergegeven: (…)
Uitleg
Verwijzing naar het feit dat gewisselde spelers ook in de instructiezone mogen zitten.
REGEL 1 – HET SPEELVELD
12. Commerciële reclame
Aanvullende tekst
Geen enkele vorm van reclame, zowel tastbaar als virtueel, is toegestaan op het speelveld, op de
grond in het gebied tussen de doellijn en het doelnet, binnen de instructiezone of de ‘referee review
area’ (RRA) (…)
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Uitleg
De RRA wordt toegevoegd aan de beperkingen voor commerciële reclame op de grond.

REGEL 1 – HET SPEELVELD
14. Videoscheidsrechters (VARs) (nieuwe paragraaf)

Aanvullende tekst
In wedstrijden waar gebruik wordt gemaakt van VARs moet een ‘video operating room’ (VOR)
aanwezig zijn en ten minste één ‘referee review area’ (RRA).
Video operating room (VOR)
De VOR is de ruimte waar de VAR, assistent VAR (AVAR) en ‘replay operator’ (RO) werken; deze kan
in of dichtbij het stadion zijn of op een locatie op afstand. Alleen geautoriseerde personen hebben
toegang tot de VOR of mogen tijdens de wedstrijd communiceren met de VAR, AVAR en RO.
Een speler, wisselspeler of gewisselde speler die de VOR betreedt, zal worden verwijderd van het
speelveld; een teamofficial die de VOR betreedt zal worden verwijderd uit de instructiezone
Referee Review Area (RRA)
In wedstrijden waar gebruik wordt gemaakt van VARs, moet ten minste één RRA aanwezig zijn, waar
de scheidsrechter een ‘on-field review’ (OFR) kan uitvoeren. De RRA moet:
• zich bevinden op een duidelijke plaats buiten het speelveld
• duidelijk gemarkeerd zijn
Een speler, wisselspeler of gewisselde speler die de RRA betreedt, ontvangt een waarschuwing; een
teamofficial die de RRA betreedt ontvangt publiekelijk een waarschuwing (dit kan met een gele kaart
wanneer deze wordt gebruikt voor teamofficials).
Uitleg
Het is nodig om in de spelregels te verwijzen naar de ‘werkruimtes’ die worden gebruikt in het proces
van werken met een VAR.
REGEL 3 – DE SPELERS
2. Aantal wissels – officiële competities
De competitiereglementen moeten aangeven:
• hoeveel wisselspelers mogen worden opgegeven, variërend van drie tot maximaal twaalf
• of een extra wissel gebruikt mag worden wanneer een wedstrijd overgaat in een verlenging
(het maakt niet uit of het team al dan niet het maximum aantal wissels al heeft gebruikt)
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Uitleg
Het twee jaar durende experiment met een 4de wisselmogelijkheid in wedstrijden met een verlenging is
succesvol geweest. Dit onafhankelijk van het maximum aantal wissels toegestaan tijdens de normale
speeltijd. Deze verandering geeft organisatoren van competities toestemming om toe te staan dat elk
team een extra wissel kan gebruiken tijdens de verlenging.

REGEL 3 – DE SPELERS
2. Aantal wissels – andere wedstrijden
Oude tekst
In wedstrijden tussen nationale A-teams mogen maximaal zes wisselspelers worden gebruikt.
Nieuwe tekst
In wedstrijden tussen nationale A-teams mogen maximaal twaalf wisselspelers worden opgegeven
waarvan zes wisselspelers mogen worden gebruikt.
Uitleg
Verheldert dat voor vriendschappelijke wedstrijden tussen nationale A-teams, maximaal 12
wisselspelers mogen worden opgegeven. Dit is in lijn met de beperking voor competitiewedstrijden en
voorkomt dat er onvoldoende zitplaatsen in de instructiezone zijn.
REGEL 4 – DE UITRUSTING VAN DE SPELERS
4. Overige uitrusting – elektronische communicatie
Oude tekst
Spelers (…).
Het gebruik van enige vorm van elektronische communicatie door teamofficials is niet toegestaan,
behalve wanneer het direct in verband staat met het welzijn of de veiligheid van de spelers.
Nieuwe tekst
Spelers (…).
Het gebruik van enige vorm van elektronische communicatie door teamofficials is niet toegestaan,
behalve wanneer het direct in verband staat met het welzijn of de veiligheid van de spelers of voor
tactische redenen of om te coachen. Dit mogen alleen kleine ‘hand held’ apparaten zijn (bijv.
microfoon, koptelefoon, oortje, mobiel, smartphone, smartwatch, tablet, laptop). Een teamofficial die
ongeoorloofde apparatuur gebruikt of die zich op een ongepaste manier gedraagt als gevolg van het
gebruik van elektronische of communicatie apparatuur, zal uit de instructiezone worden verwijderd.
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Uitleg
Omdat het niet mogelijk is om communicatie naar/vanuit de instructiezone te vermijden en omdat het
redelijk is dat er informatie-uitwisseling kan zijn met betrekking tot coaching / tactiek of het welzijn van
spelers (maar niet voor beslissingen van de wedstrijdofficials), zal de focus verlegd worden naar het
gedrag dat het gevolg is van het gebruik van dergelijke apparatuur.

REGEL 4 – DE UITRUSTING VAN DE SPELERS
4. Overige uitrusting – Elektronische prestatie en volgsystemen (EPVS)
Aanvullende (en gewijzigde) tekst
Daar waar draagbare technologie (DT) als onderdeel van elektronische prestatie en volgsystemen
(EPVS) wordt gebruikt in wedstrijden die worden gespeeld in een officiële competitie, georganiseerd
onder auspiciën van de FIFA, confederaties of nationale bonden, moet de organisator van de
competitie zich er van verzekeren dat deze technologie, die is bevestigd aan de uitrusting van de
speler, niet gevaarlijk is en het moet de volgende aanduiding hebben:

IMS

Deze aanduiding geeft aan dat het officieel is getest en voldoet aan de minimum

INTERNATIONAL

veiligheidseisen van de International Match Standard, zoals ontwikkeld door de FIFA

MATCH

en goedgekeurd door de IFAB. De instituten die de testen uitvoeren hebben

STANDARD

toestemming van de FIFA nodig. De overgangsperiode duurt tot 31 mei 2018.
Daar waar EPVS (Elektronische Prestatie & Volg Systemen) worden gebruikt (afhankelijk van de
toestemming van de betreffende bond of organisator van de competitie) moet de organisator van de
competitie zich ervan verzekeren dat de informatie en data die door de EPVS naar de instructiezone
wordt verzonden tijdens wedstrijden gespeeld in een officiële competitie, betrouwbaar en accuraat is.
Er is een professionele standaard ontwikkeld door FIFA en goedgekeurd door de IFAB, met als doel
de organisatoren van competities te ondersteunen in het proces van het goedkeuren van de
betrouwbare en accurate prestatie en volgsystemen. De professionele standaard wordt ingevoerd
gedurende de transitieperiode tot 1 juni 2019. De volgende aanduiding geeft aan dat een EPVS
apparaat / systeem officieel is getest en voldoet aan de eisen in termen van betrouwbaarheid en
accuraatheid van positiegegevens in het voetbal:

Uitleg
Beschrijft de veranderingen met betrekking tot het gebruik van EPVS gegevens en de ontwikkeling
van een FIFA kwaliteit standaard.
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REGEL 4 – DE UITRUSTING VAN DE SPELERS
5. Slogans, uitingen, afbeeldingen en reclame
Aanvullende tekst
Uitgangspunten
• Regel 4 geldt voor alle uitrusting (inclusief kleding) die gedragen wordt door spelers,
wisselspelers en gewisselde spelers; de uitgangspunten gelden ook voor alle teamofficials in
de instructiezone
• Het volgende is (doorgaans) toegestaan:
o Het nummer van de speler, naam, logo van het team, slogans / emblemen die het
voetbalspel, respect en integriteit bevorderen als ook enige vorm van reclame die is
goedgekeurd door de competitiereglementen of de nationale bond, confederatie of
FIFA reglementen
o De feitelijkheden van de wedstrijd: teams, datum, competitie / gebeurtenis, plaats van
handeling
• Toegestane slogans, uitingen of afbeeldingen moeten worden beperkt tot de voorkant van het
shirt en/of de mouw
• In sommige gevallen mag de slogan, uiting of afbeelding alleen voorkomen op de
aanvoerdersband
Interpreteren van de Regel
Bij het interpreteren of een slogan, uiting of afbeelding is toegestaan, moet rekening worden
gehouden met Regel 12 (overtredingen en onbehoorlijk gedrag), die van de scheidsrechter vraagt
om actie te ondernemen tegen een speler die zich schuldig maakt aan:
• Het gebruiken van grove, beledigende of ongepaste taal en/of gebaren
• Het maken van gebaren op een provocerende, spottende of opruiende wijze
Elke slogan, uiting of afbeelding die in een van deze categorieën valt is niet toegestaan.
Daar waar ‘religieus’ en ‘persoonlijk’ relatief gemakkelijk te definiëren zijn, is ‘politiek’ minder duidelijk,
maar slogans, uitingen of afbeeldingen met betrekking tot het volgende zijn niet toegestaan:
• Enig persoon, in leven of overleden (tenzij onderdeel van de officiële naam van de competitie)
• Enige lokale, regionale, nationale of internationale politieke partij / organisatie / groep etc.
• Enige lokale, regionale of nationale regering of zijn ministeries, bureaus of functies
• Enige organisatie die discriminerend is
• Enige organisatie waarvan het doel / handelen waarschijnlijk aanstootgevend is voor een
aanzienlijk aantal mensen
• Enige specifieke politieke handeling / gebeurtenis
Wanneer een belangrijke nationale of internationale gebeurtenis herdacht wordt, dan moeten de
gevoeligheden van de tegenstander (inclusief de supporters) en het publiek in het algemeen
nauwgezet in overweging worden genomen.
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Competitiereglementen kunnen verdere beperkingen inhouden, in het bijzonder met betrekking tot de
omvang, het aantal en de plaats van de toegestane slogans, uitingen of afbeeldingen. Het wordt
aangeraden om discussies met betrekking tot slogans, uitingen of afbeeldingen af te ronden voordat
de wedstrijd / competitie plaatsvindt.
Uitleg
Deze richtlijn is bedoeld om organisatoren van een competitie, nationale bonden, confederaties en de
FIFA te helpen wanneer ze moeten beslissen wat zichtbaar mag zijn op de uitrusting van de spelers.
REGEL 4 – DE UITRUSTING VAN DE SPELERS
6. Overtredingen en straffen
Aanvullende tekst
Een speler die het speelveld opnieuw betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter, ontvangt
een waarschuwing en als het spel is onderbroken door de scheidsrechter om een waarschuwing te
geven, wordt een indirecte vrije schop toegekend, vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd
onderbroken, tenzij er sprake was van ingrijpen in het spel. In dat geval wordt een directe vrije schop
(of strafschop) toegekend op de plaats van het ingrijpen.
Uitleg
Maakt de hervatting duidelijk als een speler terugkeert zonder de noodzakelijke toestemming en
ingrijpt in het spel (in overeenstemming met Regel 3).
REGEL 5 – DE SCHEIDSRECHTER
4. Videoscheidsrechter (VAR) (nieuwe paragraaf)
Het gebruik van videoscheidsrechters (VARs) is alleen toegestaan als de organisator van de wedstrijd
/ competitie heeft voldaan aan alle vereisten in het VAR protocol en de invoeringseisen (zoals
uiteengezet in het Handboek VAR) en schriftelijke toestemming heeft gekregen van de IFAB en de
FIFA.
De scheidsrechter mag worden geassisteerd door een VAR, maar alleen in het geval van een
‘duidelijke fout’ of ‘ernstig gemist incident’ met betrekking tot:
•
•
•
•

Doelpunt / geen doelpunt
Strafschop / geen strafschop
Directe rode kaart (geen tweede waarschuwing)
Persoonsverwisseling waarbij de scheidsrechter de verkeerde persoon van de overtredende
partij een waarschuwing geeft of deze verwijdert
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De ondersteuning van de VAR heeft betrekking op het gebruik maken van herhalingen van het
voorval. De scheidsrechter neemt de uiteindelijke beslissing die gebaseerd kan zijn enkel op de
informatie van de VAR en/of op het zelf bekijken van de beelden (on field review).
Behalve in het geval van een ‘ernstig gemist incident’, moet de scheidsrechter (en indien van
toepassing andere wedstrijdofficials op het veld) altijd een beslissing nemen (inclusief een beslissing
om een mogelijke overtreding niet te bestraffen); de beslissing wordt niet veranderd, tenzij het een
‘duidelijke fout’ is.
Herzieningen nadat het spel is hervat
Als het spel is onderbroken en hervat, mag de scheidsrechter alleen een herziening starten, en de
noodzakelijke disciplinaire straf geven, in het geval van een persoonsverwisseling of voor een
mogelijke overtreding die met een veldverwijdering moet worden bestraft waarbij het gaat om een
gewelddadige handeling, spuwen, bijten of uitzonderlijk grove, beledigende en/of ongepast(e) gebaar /
gebaren.
Uitleg
• Toevoegen van de mogelijkheid voor de scheidsrechter om videoassistentie te gebruiken (via
de VAR)
• Verwijzing naar het feit dat de scheidsrechter informatie uit videoherhalingen kan gebruiken in
het geval van bepaalde overtredingen die met een veldverwijdering moeten worden bestraft
en bij een persoonsverwisseling, zelfs als het spel is hervat.

REGEL 5 – DE SCHEIDSRECHTER
4. Uitrusting van de scheidsrechter – overige uitrusting
Aanvullende tekst
Scheidsrechters en overige wedstrijdofficials ‘op het veld’ mogen geen sieraden of enig ander
elektronisch apparaat dragen, inclusief camera’s
Uitleg
Maakt duidelijk dat scheidsrechters en overige wedstrijdofficials die zich op het speelveld bevinden
geen camera’s mogen dragen of gebruiken
REGEL 6 – DE OVERIGE WEDSTRIJDOFFICIALS
Aanvullende (en gewijzigde) tekst
Er kunnen overige wedstrijdofficials (twee assistent-scheidsrechters, 4e official, twee aanvullende
assistent scheidsrechters, een reserve assistent scheidsrechter, een videoscheidsrechter (VAR) en
tenminste één assistent VAR (AVAR)) bij wedstrijden worden aangesteld. Zij ondersteunen de
scheidsrechter in het leiden van de wedstrijd overeenkomstig de spelregels, maar de eindbeslissing
zal in alle gevallen worden genomen door de scheidsrechter.
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De scheidsrechter, assistent scheidsrechters, 4de official, aanvullende assistent scheidsrechters en de
reserve assistent scheidsrechter zijn de wedstrijdofficials die zich op het speelveld bevinden.
De VAR en de AVAR zijn de ‘video’ wedstrijdofficials en ze assisteren de scheidsrechter in
overeenstemming met het VAR protocol zoals vastgesteld door de IFAB.
(…)
Met uitzondering van de reserve assistent scheidsrechter, assisteren wedstrijdofficials die zich op het
speelveld bevinden de scheidsrechter bij (…)
De wedstrijdofficials die zich op het speelveld bevinden ondersteunen de scheidsrechter met de
inspectie van het veld, (…)
Uitleg
• Verwijzing in de Spelregels naar de wedstrijdofficials die worden gebruikt in het VAR systeem.
• Onderscheid gemaakt tussen de wedstrijdofficials die zich op het speelveld bevinden en de
‘video’ wedstrijdofficials.
REGEL 6 - DE OVERIGE WEDSTRIJDOFFICIALS
5. Video wedstrijdofficials (nieuwe paragraaf)

Aanvullende tekst
• Een videoscheidsrechter (VAR) is een wedstrijdofficial die de scheidsrechter kan assisteren bij
het nemen van een beslissing, door gebruik te maken van herhalingsbeelden. Dit alleen voor
een ‘duidelijke fout’ of een ‘ernstig gemist voorval’ in relatie tot een doelpunt / geen doelpunt,
strafschop / geen strafschop, directe rode kaart (geen tweede waarschuwing) of een geval
van persoonsverwisseling waarbij de scheidsrechter de verkeerde speler van het
overtredende team een waarschuwing geeft of verwijdert.
Een assistent videoscheidsrechter (AVAR) is een wedstrijdofficial die in eerste instantie de VAR
ondersteunt door:
• De tv beelden te bekijken als de VAR bezig is met een controle of een herziening
• Een verslag bij te houden van alle VAR-gerelateerde voorvallen en alle communicatie of
technologie problemen
• De communicatie van de VAR met de scheidsrechter te ondersteunen, met name door te
communiceren met de scheidsrechter als de VAR een controle/herziening uitvoert, bijv. om de
scheidsrechter te vertellen om het spel te onderbreken, of om de spelhervatting uit te stellen
etc.
• De verloren gegane tijd bij te houden wanneer het spel wordt opgehouden voor een controle
of een herziening
• Informatie over VAR gerelateerde beslissingen te communiceren aan relevante partijen
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Uitleg
Beschrijving van de belangrijkste taken van de ‘video’ wedstrijdofficials.
REGEL 7 – DE DUUR VAN DE WEDSTRIJD
2. De rust na de eerste helft
Aanvullende tekst
(…) een korte drinkpauze, die niet langer mag duren dan één minuut, tijdens de onderbreking
halverwege de verlenging is toegestaan.
Uitleg
Om te voorkomen dat drinkpauzes lange coach (commerciële) onderbrekingen worden, is de lengte
beperkt / omschreven. Deze beperking geldt niet voor medische ‘afkoelingsperiodes.
REGEL 7 – DE DUUR VAN DE WEDSTRIJD
3. Bijtellen van verloren gegane tijd
Aanvullende tekst
In elke helft wordt tijd bijgeteld die verloren is gegaan door:
(…)
•
Drinkpauzes (die niet langer mogen duren dan één minuut) of pauzes om medische redenen,
mits toegestaan door de competitiereglementen
•
Onderbrekingen met betrekking tot controles en herzieningen door de VAR
Uitleg
Verwijzing naar extra tijd voor drinkpauzes en controles / herzieningen door de VAR.
REGEL 10 – DE UITSLAG VAN DE WEDSTRIJD BEPALEN
3. De strafschoppenserie - procedure
Aanvullende tekst
• Een doelverdediger die niet in staat is om verder te gaan, voor of tijdens de
strafschoppenserie, mag worden vervangen (…) De vervangen doelverdediger neemt echter
verder niet meer deel en mag geen strafschop nemen. Als de doelverdediger al een
strafschop heeft genomen, mag de vervanger pas in de volgende ronde strafschoppen een
strafschop nemen.
Uitleg
Maakt duidelijk dat als een doelverdediger is vervangen en al een strafschop heeft genomen, de
vervanger dan geen strafschop mag nemen in dezelfde ‘ronde’ strafschoppen.
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REGEL 11 – BUITENSPEL
2. Strafbaar buitenspel
Aanvullende tekst
Een speler die zich in buitenspelpositie bevindt op het moment dat de bal wordt gespeeld of geraakt*
door een medespeler, wordt alleen gestraft als hij actief betrokken raakt bij het spel door:
* Het eerste moment van contact bij het spelen of raken van de bal moet gebruikt worden
Uitleg
Vertraagde beelden tonen een waarneembaar verschil tussen het eerste en laatste contact met de
bal. Daarom is een beschrijving van het precieze moment dat de bal wordt ‘gespeeld’ van belang bij
het beoordelen van een buitenspelpositie.
REGEL 12 – OVERTREDINGEN EN ONBEHOORLIJK GEDRAG
1. Directe vrije schop
Aanvullende tekst
Een directe vrije schop wordt toegekend, indien een speler één van de hieronder volgende
overtredingen begaat:
(…)
• een tegenstander iemand bijt of bespuwt.
• Een voorwerp gooit naar de bal, een tegenstander of wedstrijdofficial, of contact maakt met de bal
met een voorwerp dat in de hand wordt gehouden
Verwijderde tekst
Hands
• de bal raken met een voorwerp dat in de hand gehouden wordt (kleding, scheenbeschermer etc.)
wordt gezien als een overtreding;
• de bal raken door met een voorwerp te gooien (schoen, scheenbeschermer etc.) wordt gezien als
een overtreding.
Uitleg
• Verwijzing naar bijten (een niet veel voorkomende overtreding) als een overtreding die met een
directe vrije schop moet worden bestraft (en ook in de opsomming van overtredingen die met een
veldverwijdering worden bestraft)
• Het gooien van een voorwerp naar de bal of het maken van contact met de bal met een voorwerp
dat in de hand gehouden wordt is een aparte categorie overtredingen en geen vorm van hands.
Een doelverdediger kan dus worden bestraft voor dergelijk gedrag in het eigen strafschopgebied.
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REGEL 12 – OVERTREDINGEN EN ONBEHOORLIJK GEDRAG
2. Indirecte vrije schop
Gewijzigde tekst
Een doelverdediger wordt geacht de bal in bezit te hebben als:
• de bal zich tussen (…) door de bal met enig deel van de handen of armen te raken, behalve als de
bal per ongeluk terugkaatst van de doelverdediger (…)
Uitleg
Doelverdedigers proberen vaak vergeefs de bal te vangen / vast te houden / stoppen of pareren.
Omdat dit een opzettelijke aanraking met de handen is hebben ze technisch gesproken de bal in bezit
gehad, dus mogen ze deze niet meer oppakken. Dit is niet de bedoeling van de Regel en dit wordt niet
toegepast; het verwijderen van ‘per ongeluk’ verduidelijkt de Regel.
REGEL 12 – OVERTREDINGEN EN ONBEHOORLIJK GEDRAG
3. Disciplinaire straffen - voordeel
Gewijzigde tekst
Als de scheidsrechter de voordeelregel toepast bij een overtreding die zou zijn bestraft met een
waarschuwing of een veldverwijdering als het spel zou zijn onderbroken, dan moet deze
waarschuwing / veldverwijdering worden gegeven bij de volgende keer dat de bal uit het spel is,
behalve als vanwege het ontnemen van een duidelijke scoringskans uitmondt in een doelpunt In dit
geval ontvangt de speler een waarschuwing voor onsportief gedrag.
Uitleg
Als de scheidsrechter voordeel geeft bij het ontnemen van een duidelijke scoringskans en er wordt
een doelpunt gescoord, dan is het een gele kaart. Maar technisch gezien zou het volgens de Regels
een rode kaart moeten zijn als er geen doelpunt wordt gescoord. Dit wordt nooit toegepast en wordt
als niet ‘eerlijk’ beschouwd, omdat voordeel geven effectief betekent dat er een scoringskans blijft; als
gevolg hiervan is een gele kaart de eerlijkste straf, of er nu een doelpunt wordt gescoord of niet.
REGEL 12 – OVERTREDINGEN EN ONBEHOORLIJK GEDRAG
3. Disciplinaire straffen – overtredingen die met een waarschuwing worden bestraft
Aanvullende tekst
Een speler ontvangt een waarschuwing indien hij zich schuldig maakt aan:
(…)
• het betreden van de ‘referee review area’ (RRA)
• op overdreven wijze het herzieningsgebaar (TV scherm) maken
Een wisselspeler of gewisselde speler ontvangt een waarschuwing indien hij zich schuldig maakt aan:
(…)
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•
•

het betreden van de ‘referee review area’ (RRA)
op overdreven wijze het herzieningsgebaar (TV scherm) maken

Als er twee aparte overtredingen worden begaan (zelfs kort na elkaar), dan moet dit resulteren in twee
waarschuwingen. Bijv. als een speler het speelveld betreedt zonder de vereiste toestemming en een
onbesuisde tackle maakt of een veelbelovende aanval onderbreekt d.m.v. een overtreding / hands etc.
Uitleg
• Het betreden van de RRA of het op overdreven wijze maken van het herzieningsgebaar
toevoegen aan de lijst met overtredingen die met een waarschuwing moeten worden bestraft.
• Maakt duidelijk welke actie de scheidsrechter moet nemen als er 2 duidelijk gescheiden, met
elkaar te linken, overtredingen worden begaan die met een waarschuwing moet worden bestraft.
In het bijzonder als iemand het speelveld betreedt zonder toestemming (indien vereist) en dan een
overtreding begaat die met een waarschuwing moet worden bestraft. Dit principe geldt ook voor
overtredingen die met een veldverwijdering moeten worden bestraft.

REGEL 12 – OVERTREDINGEN EN ONBEHOORLIJK GEDRAG
3.Disciplinaire straffen – overtredingen die met een veldverwijdering worden bestraft
Aanvullende tekst
Een speler, wisselspeler of gewisselde speler wordt van het speelveld gezonden indien hij één van de
hieronder volgende overtredingen begaat:
(…)
• Een tegenstander of een ander persoon Iemand bijten of bespuwen
• de video operating room (VOR) betreden
Uitleg
Toevoeging van bijten en het betreden van de VOR als overtredingen die met een veldverwijdering
moeten worden bestraft.

REGEL 12 – OVERTREDINGEN EN ONBEHOORLIJK GEDRAG
4. Spelhervatting na overtredingen en onbehoorlijk gedrag – overtredingen die met een
veldverwijdering worden bestraft
Aanvullende tekst
Als, wanneer de bal in het spel is:
(…)
Een overtreding wordt begaan buiten het speelveld tegen een speler, wisselspeler, gewisselde speler
of teamofficial van het eigen team, dan wordt het spel hervat met een indirecte vrije schop op de doelof zijlijn zo dicht mogelijk bij de plaats waar de overtreding plaatsvond.
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Een speler contact maakt met de bal met een voorwerp dat in de hand wordt gehouden (schoen,
scheenbeschermer etc.) dan wordt het spel hervat met een directe vrije schop (of strafschop).
Uitleg
Verheldert:
• hoe het spel wordt hervat als een speler een overtreding begaat buiten het speelveld tegen
iemand van het eigen team (inclusief een teamofficial).
• dat het raken van de bal met een voorwerp dat in de hand wordt gehouden een aparte overtreding
is en geen vorm van hands. Een doelverdediger kan worden bestraft voor dergelijk gedrag in het
eigen strafschopgebied.

REGEL 13 – VRIJE SCHOPPEN
1. Soorten vrije schoppen
Aanvullende tekst
Directe en indirecte vrije schoppen worden toegekend aan de tegenpartij van de speler, wisselspeler,
gewisselde of verwijderde speler, of team official die schuldig is aan een overtreding of vergrijp.
Uitleg
De Regels staan toe dat wisselspelers, gewisselde en verwijderde spelers en teamofficials worden
bestraft met een vrije schop voor sommige overtredingen.

REGEL 15 – DE INWORP
1. Procedure
Gewijzigde tekst
Op het moment van inwerpen geldt voor de inwerper dat hij:
• zich met de voorzijde van zijn lichaam in de richting van het speelveld staat bevindt;
Uitleg
Verheldert dat een speler moet staan om een inworp te nemen. Zitten of knielen bijv. is niet
toegestaan.
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