
Aanpassingen ‘aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal’ juli 
2012 
 
 
Beste lezer,  
 
In dit document vindt u alle wijzigingen en aanvullingen die door de werkgroep spelregels zijn 
aangebracht op de aanvullende instructies van de werkgroep spelregels van januari 2012. De 
wijzigingen en aanvullingen zijn allemaal verwerkt in de nieuwste versie van deze instructies (juli 
2012).  
 
Werkgroep spelregels 
Juli 2012 
 
 
De belangrijkste aanpassingen: 
 

Pagina Onderdeel Feitelijke aanpassing 

4 Hfd. 1 par.2 „Wat te 
doen als materiaal en 
vereiste aanduidingen 
niet in orde zijn?‟ onder 

b 

Verwijderd:  
b. De plicht om te zorgen dat aan alle voorschriften van 

Regel 1 is voldaan, rust op de ontvangende vereniging. 
Hieruit volgt dat alleen de bezoekende vereniging 
bezwaar kan maken bij de scheidsrechter. 
 

c. Dergelijke bezwaren moeten, om in overweging te 
worden genomen, zo spoedig mogelijk kenbaar worden 
gemaakt, zodra de bezoekende club kennis heeft 
genomen of redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen 
van de tekortkoming. Indien geen bezwaren kenbaar 
worden gemaakt, verklaart de bezoekende club zich 
akkoord met de inrichting en uitrusting van het speelveld.  

 
d. Onjuiste afmetingen van doel- of strafschopgebied, 

ontbreken van bv. een strafschopstip of 
hoekschopgebied, kunnen voor aanvang van de 
wedstrijd worden geconstateerd en aan de 
scheidsrechter kenbaar worden gemaakt. Herstel van 
tekortkomingen is dan mogelijk. De mogelijkheid bestaat 
dat de vereniging zich kan beroepen op een schriftelijk 
verleende dispensatie voor afwijkende afmetingen van 
het speelveld, niet-volledige omrastering of voor tijdelijk 
gebruik van verplaatsbare doelen. 

 
e. De scheidsrechter moet na de wedstrijd aan de bond 

kennis geven van tekortkomingen, ook al 
 zijn geen bezwaren door de bezoekende club 
ingediend en ook al is de wedstrijd toch  
 uitgespeeld.  

 
Nieuwe tekst: 
b. Voor de bepalingen omtrent de inrichting van 

speelvelden en het maken van bezwaren   
wordt verwezen naar het Reglement Wedstrijden 
Betaald Voetbal, titel 7 en het Reglement 
Wedstrijden Amateur Voetbal, titel 2. 

5 Hfd. 1 par. 3 „Toestand 
van terrein en 
weersomstandigheden‟ 
kopje „Wat is de schade 
die door bespeling aan 

Verwijderd: 
D e  KNVB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
eventuele gevolgen van scheidsrechterlijke beslissingen ten 
aanzien van wel of niet spelen. 
Beslissingen van hogere instanties, een gemeente, een 



het terrein wordt 
aangebracht‟ 3

e
 alinea op 
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beheersstichting of zelfs instructies die in het geldende 
bewaarnummer  staan, dienen derhalve te worden 
geaccepteerd, ook al is men het er niet mee eens. In dat 
geval wordt men verzocht de KNVB hierover te rapporteren, 
waarbij de naam (namen) van de afkeurende en/of 
beslissende persoon (personen) wordt (worden) vermeld. 
Het komt steeds meer voor dat gemeentelijke instanties de 
verantwoordelijkheid en derhalve ook de aansprakelijkheid 
voor het gebruik van de velden bij de verenigingen leggen. 
Als de gemeente van mening is dat de velden 
“onverantwoordelijk” zijn gebruikt, kan de vereniging 
hiervoor fors beboet worden. Hoewel er op dit punt geen 
algemene richtlijnen zijn aan te geven hoe men moet 
handelen, dienen vooral scheidsrechters alert te zijn op 
dergelijke situaties. Het kan dus voorkomen dat de 
vereniging zich beroept op gemeentelijke bepalingen en bij 
de scheidsrechter aandringt op afkeuring of definitief staken 
van de wedstrijd wegens een slechte toestand van het veld. 
In dit verband merken wij op, dat sommige consuls of 
bestuursleden tevens als vertegenwoordiger van een 
gemeente en/of beheersstichting kunnen optreden. 

6 Hfd. 1 par. 3 „Toestand 
van terrein en 
weersomstandigheden‟ 
kopje „Onweer‟ 1

e
 alinea 

Met betrekking tot onweer is door het bestuur 
amateurvoetbal besloten dat de scheidsrechter bij onweer 
als volgt dient te handelen:…. 
 

6 Hfd. 1 par. 1 „Toestand 
van terrein en 
weersomstandigheden‟ 
kopje „Onweer‟ laatste 
alinea 

In het amateurvoetbal dient de wedstrijd ten hoogste 30 
minuten te worden onderbroken…. 

8 Hfd. 3 par. 1 „Spelers‟ 
onder c 1

e
 alinea 

 

Verwijderd: 

Bij bestuursbesluit is vastgesteld, …. 

Nieuwe tekst:  

De aanvoerder moet om de linker- of rechterbovenarm 
een band dragen, die afwijkt van de kleur van het shirt, 
zodat hij duidelijk te onderscheiden is van de andere 
spelers. 

10 Hfd. 3 par. 2 
„Wisselspelers‟ na g 

Toevoegen:  
h. Wisselspelers mogen alleen na toestemming van de 

scheidsrechter aan het spel deelnemen. 
 

-  Als een wisselspeler vanaf het begin van de wedstrijd 
deelneemt aan de wedstrijd zonder toestemming van de 
scheidsrechter, dan dient de scheidsrechter deze 
wisselspeler verder te laten meespelen, niet te bestraffen, 
maar dit wel kenbaar te maken aan de KNVB. Het 
meespelen dient niet als een wissel te worden geteld.  

-     Als een wisselspeler na de rust van de wedstrijd 
deelneemt aan de wedstrijd zonder kennisgeving aan de 
scheidsrechter, dan dient de scheidsrechter deze 
wisselspeler verder te laten meespelen, niet te bestraffen, 
maar dit wel kenbaar te maken aan de KNVB. Het 
meespelen dient wél als een wissel te worden geteld. 

11 Hfd. 3 par. 2 kopje 
„Wisselspelers‟ par. 
Categorie 2 

Toevoegen: 
Als een wisselspeler zonder toestemming van de 
scheidsrechter het veld betreedt en de bal speelt om daarmee 
een doelpunt van de tegenpartij te voorkomen, maar deze 
verdwijnt alsnog in het doel, dan moet de scheidsrechter het 
doelpunt annuleren en het spel met een indirecte vrije schop 
voor de tegenpartij laten hervatten vanaf  de lijn van het 



doelgebied, die evenwijdig loopt aan de doellijn, vanaf een plek 
zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding.  

12 Hfd. 3 par. 2 kopje 
„Wisselspelers‟ par. 
Categorie 3 

Toevoegen: 
Als een uitgewisselde speler zonder toestemming van de 
scheidsrechter het veld betreedt en de bal speelt om daarmee 
een doelpunt van de tegenpartij te voorkomen, maar deze 
verdwijnt alsnog in het doel, dan moet de scheidsrechter het 
doelpunt annuleren en het spel hervatten met een 
scheidsrechtersbal vanaf de lijn van het doelgebied, die 
evenwijdig loopt aan de doellijn, vanaf een plek zo dicht 
mogelijk bij de plaats van de overtreding.  

13 Hfd. 4  „De uitrusting van 
de spelers‟ na f 

Toevoegen: 
g. Wanneer een speler per ongeluk zijn schoen(en) verliest en 

onmiddellijk daarna de bal speelt en/of een doelpunt scoort, 
dan is dit geen overtreding en zal het doelpunt worden 
toegekend. 
Zodra de gelegenheid zich voordoet zal de speler zijn 
uitrusting in orde moeten maken. Het spel dient hiervoor 
niet te worden onderbroken.  
 
Als het spel is onderbroken en de speler heeft  zijn 
schoeisel nog niet in orde gebracht, dan moet de 
scheidsrechter opdracht geven dit te doen. Als een 
correctie niet onmiddellijk mogelijk is, dan dient de speler 
het speelveld te verlaten om zijn uitrusting in orde te 
brengen. 

17 Hfd. 5 par. 2. „De 
scheidsrechter als 
wedstrijdleider‟ onder Ad 
5. 

Toevoegen: 
Ad 5 eind van de alinea: …..De scheidsrechter mag de 
voordeelregel toepassen bij elke overtreding van de regels. 
Voorbeeld: Als een speler net buiten zijn eigen 
strafschopgebied een vrije schop neemt en hij speelt de bal 
voor de tweede keer richting eigen doel zonder dat de deze 
is aangeraakt door een andere speler en de bal verdwijnt 
dan in het eigen doel, dan kan de scheidsrechter de 
voordeelregel toepassen en dus een doelpunt toekennen in 
plaats van een indirecte vrije schop toe te kennen wegens 
het voor de tweede keer spelen van de bal. 

17 Hfd. 5 par. 4. „Protesten‟ Verwijderen: 
Protesten kunnen uitsluitend worden ingediend tegen een 
onjuiste toepassing van de invallerbepalingen. Een dergelijk 
protest kan slechts tegen de reglementaire bepalingen 
gelden en niet tegen de technische uitvoering. 
Volgens een uitspraak van de FIFA zijn er echter meer 
zaken die niet zonder meer kunnen worden afgedaan met 
de opmerking dat het een scheidsrechterlijke beslissing is 
en dat daar niet tegen geprotesteerd kan worden. 
 
Toevoegen: 
De wedstrijd staat onder leiding van een scheidsrechter, 
die het volledige gezag heeft om de spelregels toe te 
passen met betrekking tot de wedstrijd waarvoor hij is 
aangesteld. Wanneer de scheidsrechter tijdelijk niet in 
staat is, om welke reden dan ook de wedstrijd te leiden, 
dan mag het spel doorgaan onder de supervisie van de 
assistent-scheidsrechters tot het volgende moment dat 
de bal uit het spel is. 



17 Hfd. 5 par. 4. „Protesten‟ Voorvallen tijdens de wedstrijd die door de scheidsrechter bij 
de bond moeten worden gemeld zijn o.a.: 

 onjuiste toepassing van de invallersbepalingen  

 te lang laten spelen; 

 te kort laten spelen; 

 tweede gele kaart tonen aan één speler zonder deze 
van het speelveld te zenden door het tonen van de 
rode kaart; 

 veldverwijdering middels rode kaart aan verkeerde 
speler; 

 teveel spelers bij één of beide elftallen. 
Het zal duidelijk zijn, dat een scheidsrechter nooit naar één of 
beide teams een uitspraak over de afloop kan doen. De KNVB 
zal het protest of de melding van het voorval uiteindelijk 
honoreren of afwijzen.  
 
Voor de bepalingen waartegen bezwaar kan worden 
gemaakt wordt verwezen naar de reglementen Betaald- en  
Amateur Voetbal. 
Protesten tegen een onjuiste toepassing van de 
reglementen zullen door de daartoe bevoegde 
commissie(s) van de KNVB worden beoordeeld.  

18 Hfd. 5 par. 6. 
„Terugkomen op een 
beslissing‟ 

De scheidsrechter mag alleen op een beslissing terugkomen 
wanneer hij inziet dat de beslissing onjuist was of, naar zijn 
oordeel, op advies van een assistent-scheidsrechter of de 
vierde official, vooropgesteld dat hij het spel nog niet heeft 
hervat of heeft gefloten voor het einde van de eerste of 
tweede helft van de reguliere speeltijd of de verlenging. 
Indien de scheidsrechter na de rust, doch voor aanvang 
van de 2de helft, een onmiddellijk  voor het rustsignaal 
genomen foutieve beslissing wil herstellen, dan moet hij 
pas van speelhelft laten wisselen nadat de beslissing is 
hersteld.  
 
Voorbeelden: 
a. Er wordt door een speler in zijn eigen 

strafschopgebied een overtreding gemaakt waarvoor 
de scheidsrechter een strafschop zou moeten 
toekennen. De scheidsrechter ontgaat echter de 
overtreding, dus hij laat doorspelen, maar fluit dan 
voor het einde van de eerste helft. Op dat moment 
ziet de scheidsrechter dat de assistent-
scheidsrechter met de vlag in de lucht staat. Als de 
scheidsrechter er dan - na overleg met de assistent-
scheidsrechter - van overtuigd is dat hij voor een 
strafschop had moeten fluiten, dan dient hij de 
strafschop alsnog te laten nemen, eventueel de 
daarbij behorende disciplinaire straf toe te kennen en 
met een fluitsignaal de rust aan te geven zodra de 
strafschop zijn uitwerking heeft gehad.  

 
b. Er wordt een doelpunt gescoord op slag van rust. De 

scheidsrechter kent het doelpunt toe en fluit 
onmiddellijk af voor de rust. Vervolgens wordt de 
scheidsrechter er door de assistent-scheidsrechter 
op geattendeerd dat het doelpunt door de aanvaller 
met de hand is gescoord. Als de scheidsrechter er 
dan van overtuigd is dat er inderdaad sprake was van 
opzettelijk hands van de aanvaller, dan dient de 
scheidsrechter het doelpunt te annuleren en de 



aanvaller een gele kaart te tonen.  
 

c. Als de scheidsrechter een gele of rode kaart heeft 
getoond dan kan hij dit herstellen als hij inziet dat hij 
de kaart ten onrechte of aan de verkeerde speler 
heeft getoond als hij het spel nog niet heeft hervat of 
heeft gefloten voor het einde van de reguliere 
speeltijd of de verlenging. 

22 Hfd 7 par. „Speeltijd‟ 
onder 4 

Het tijdelijk staken van een wedstrijd bij onweer mag in het 
amateurvoetbal niet langer duren dan 30 minuten. Dit geldt 
voor het totaal van de onderbrekingen (tijdelijk staken). 

23 Hfd 8 par. 2 
„Scheidsrechtersbal‟ 
onder c 

Toevoegen:  
c. Om te voorkomen dat er, al dan niet met opzet, een 

doelpunt wordt gescoord door de speler die de bal 
trapt nadat scheidsrechtersbal door de 
scheidsrechter is uitgevoerd, is bepaald  dat een 
doelschop moet worden toegekend als de bal bij een 
scheidsrechtersbal rechtstreeks in het doel van de 
tegenpartij wordt getrapt en een hoekschop aan de 
tegenpartij moet worden toegekend als de bal 
rechtstreeks in het eigen doel wordt getrapt. 

26 Hfd 11 „Buitenspel‟ Toevoegen: 
Een aanvaller die door een spelsituatie achter de doellijn, 
dus buiten het speelveld staat op het moment van raken of 
spelen van de bal door een medespeler, staat niet in een 
buitenspelpositie omdat hij buiten het speelveld is. 
Als deze aanvaller echter daarna het veld inkomt om de 
bal te spelen of – naar het oordeel van de scheidsrechter – 
ingrijpt in het spel, dan behaalt hij oneerlijk voordeel door 
opnieuw het veld te betreden. De scheidsrechter dient dit 
te bestraffen met een indirecte vrije schop voor de 
tegenpartij op de plaats waar de bal was toen het spel 
werd onderbroken en als de scheidsrechter van oordeel is 
dat er sprake is van onsportief gedrag dan dient aan de 
aanvaller tevens een gele kaart te worden getoond. 

28 Hfd. 12 par. 4 „Een 
tegenstander aanvalt‟ 
onder b 

Toevoegen: 
…..Hetzelfde kan zich voordoen bij te hoog trappen waarbij 
niet alleen de bal maar ook de tegenstander wordt geraakt. 
Als de tegenstander hierbij wordt geraakt, dan is er sprake 
van het onreglementair aanvallen van een tegenstander en 
is de spelhervatting een directe vrije schop, dan wel 
strafschop. 

34 Hfd. 12 onder C par. 
„Overtredingen die met 
een veldverwijdering 
worden bestraft‟ onder 2 
„Zich schuldig maakt aan 
een gewelddadige 
handeling‟ 

Correctie blz. 79 spelregels veldvoetbal: 
Een speler maakt zich schuldig aan een gewelddadige 
handeling als hij buitensporige inzet of geweld gebruikt t.o.v. 
een tegenstander zonder dat dit in strijd om de bal is. 

41 Hfd. 14 onder par.1 
„Uitvoering van de 
strafschop‟ 

Toevoegen: 
De speler die de strafschop neemt, moet binnen het 
strafschopgebied blijven of binnen de 9.15 meter van de 
strafschopstip, tot het fluitsignaal is gegeven om de schop 
te nemen. Na het fluitsignaal mag hij een grotere aanloop 
nemen, hoewel hij niet kan verlangen dat de tegenstanders 
hem daarvoor vrij baan geven. Het maken van een 
schijnbeweging tijdens de aanloop van een strafschop is 
geoorloofd. Echter, het maken van een schijnbeweging nadat 
de aanloop is afgerond wordt beschouwd als een overtreding 
van regel 14, zijnde onsportief gedrag, waarvoor de nemer 



een gele kaart dient te worden getoond. Het onderbreken 
van de aanloop wordt gezien als een schijnbeweging en is 
toegestaan, het maken van een schijnbeweging als de 
aanloop is afgerond is niet toegestaan. De bal moet in 
voorwaartse richting (richting doel tegenstander) worden 
getrapt. 
Bij een strafschop dient de bal te worden getrapt, dus 
met (een deel van) de voet. Ook achterwaarts trappen 
met de hak is toegestaan, tenzij dit via een 
schijnbeweging wordt gedaan als de aanloop al is 
afgerond. 

 

 


