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Aanpassingen ‘aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal’ juli 2014 
 

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 juni 2013. De wijzigingen 
en aanvullingen zijn allemaal verwerkt in de nieuwste versie van deze instructies (juli 2014).  

 

Werkgroep spelregels 

Juli 2014 

 

De belangrijkste aanpassingen: 

 

Pagina Onderdeel Feitelijke aanpassing 

11 Hfd. 3 par. 2 

‘Wisselspelers’ (categorie 

1) 

Dikgedrukte tekst is toegevoegd 
Het zal duidelijk zijn dat de indirecte vrije schop alleen dan de 
spelhervatting is, als verder geen overtreding heeft 
plaatsgevonden. Een directe vrije schop of een strafschop kan 
worden gegeven, als één van de tien overtredingen 
waardoor een directe vrije schop kan worden gegeven in 
het geding is tijdens het onreglementaire verblijf op het 
speelveld. Een extra persoonlijke straf is dan mogelijk. 

13 Hfd. 4 onder a  Dikgedrukte tekst is toegevoegd 
Het is aan de scheidsrechter om te bepalen of hij/zij het 
onderscheid goed genoeg vindt. Dit is terug te vinden in 
het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal. 

13 Hfd. 4 onder g Dikgedrukte tekst is toegevoegd 
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 de speler die zijn schoen verliest en in de actie waarin 

hij bezig was nog een paar passen loopt en dan de bal 

speelt, dan is dit geoorloofd. Als hij echter opnieuw aanzet 

of een duel aan gaat, dan is dat niet toegestaan. 

 

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. 

14 Hfd. 4 h is toegevoegd Dikgedrukte tekst is toegevoegd 
h. Als tape of soortgelijk materiaal is aangebracht op de 

buitenkant van de kousen moet deze van dezelfde 
kleur zijn als dat deel van de kousen waarop het is 
aangebracht. 
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16 Hfd. 5 paragraaf 2 onder 

‘Wat is nu precies 

voordeel?’ 

Dikgedrukte tekst is toegevoegd 

Er is geen sprake van voordeel als dit voordeel is ontstaan 
na een foutieve spelhervatting of wanneer blijkt dat de bal 
voorafgaand aan het voordeel buiten het speelveld is 
geweest.  

19 Hfd. 5 paragraaf 5 Dikgedrukte tekst is toegevoegd 

Scheidsrechters in het amateurvoetbal dienen de officiële 
scheidsrechtersbadge te dragen (dit betreft een losse badge 
of een shirt met opgedrukt of ingeweven logo van de 
KNVB). 

19 Hfd. 5 paragraaf 6 Dikgedrukte tekst is toegevoegd aan de gegeven voorbeelden 
onder a, b en c 
Dit kan alleen als de spelers nog op het veld zijn en niet 
meer als men al naar binnen richting kleedkamers gaat. 

20 Hfd. 6 paragraaf 1 onder 

b 

Dikgedrukte tekst is toegevoegd 

Indien een clubassistent-scheidsrechter door de 
scheidsrechter van zijn taak ontheven is, dan moet 
getracht worden om voor een vervanger zorg te dragen. 
Indien dit niet mogelijk is, zal de wedstrijd toch door 
moeten gaan. 

22 Hfd. 6 paragraaf 3 Dikgedrukte tekst is toegevoegd 

De club-assistent-scheidsrechter moet zich in zijn kleding 
onderscheiden van de spelers. Uitsluitend een neutrale, 
door de KNVB aangewezen, assistent-scheidsrechter mag 
dient het officiële scheidsrechterstenue (met KNVB-
embleem of gedrukt/ ingeweven logo) te dragen. 

23 Hfd. 7 onder punt 4 De dikgedrukte tekst is verwijderd 

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) 

24 Hfd. 8 paragraaf 2 onder 

c 

Dikgedrukte tekst is toegevoegd 

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. Met ‘rechtstreeks’ wordt 

bedoeld dat de speler die de bal trapt de bal maar één 

keer heeft gespeeld en ook niet meer door andere 

spelers is aangeraakt voordat deze in het doel verdwijnt.  

25 Hfd. 9 paragraaf 3 wordt 

toegevoegd 

Dikgedrukte tekst is toegevoegd 
3. Bal raakt scheidsrechter of assistent-scheidsrechter 
 
Wanneer de bal in het spel is en deze raakt de 
scheidsrechter of de assistent-scheidsrechter die op dat 
moment binnen het speelveld is, dan gaat het spel door.  
Als de bal uit een vrije schop of inworp, naar het oordeel 
van de scheidsrechter, bewust tegen de scheidsrechter of 
assistent-scheidsrechter wordt getrapt of geworpen en de 
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bal in het spel is, dan dient dit te worden beschouwd als 
onsportief gedrag (gele kaart) of als een gewelddadige 
handeling (rode kaart), te bepalen door de scheidsrechter. 
Het spel dient te worden hervat met een indirecte vrije 
schop voor de tegenpartij op de plaats van de overtreding. 

27 Hfd. 11 onderaan Dikgedrukte tekst is toegevoegd 

Elke verdediger die, om welke reden dan ook, het speelveld 

verlaat of buiten het speelveld terecht is gekomen, wordt 

geacht zich op zijn eigen doellijn of zijlijn te bevinden. Dit 

met het oog op het beoordelen van buitenspel. Als de 

speler het speelveld met opzet verlaat moet hij de 

eerstvolgende keer, dat de bal uit het spel is, een 

waarschuwing ontvangen. 

 

Bewust spelen van de bal  

Als er een muur wordt geformeerd bij een vrije schop en 
een speler in de muur kopt de bal door omhoog te springen 
en de bal komt terecht bij een aanvaller die, op het moment 
dat de vrije schop werd genomen in een buitenspelpositie 
stond, dan is er géén sprake van strafbaar buitenspel. De 
verdediger staat immers op minimaal 9.15 m en speelt 
bewust de bal. 

39 Schema ‘Enkele 

bijzondere overtredingen’ 

onder 3 

Ander 

persoon 

binnen het 

speelveld 

Scheidsrechtersbal Waar de 

bal was 

*1 

Ander 

persoon 

buiten het 

speelveld 

Indirect Waar de 

bal was 

*1 

 

47 De Strafschoppenserie is 

toegevoegd 

De navolgende tekst is toegevoegd 
De Strafschoppenserie 
Alleen spelers die op het speelveld zijn aan het einde van 
de wedstrijd mogen, de tijd van een eventuele verlenging 
inbegrepen, deelnemen aan de strafschoppenserie. 
De strafschoppenserie is geen onderdeel van de wedstrijd. 
 
In het amateurvoetbal is in de B-categorie een 
tijdstrafregeling (10 minuten) van toepassing. In die 
regeling (zie onder) is opgenomen dat als de tijdstraf nog 
niet om is bij het einde van de wedstrijd, de rest van de tijd 
aan die speler wordt kwijtgescholden. 
  
Op basis van bovenstaande mag een speler in de A-
categorie dus niet deelnemen aan de strafschoppenserie, 
maar in de B-categorie wél. 
  
Amateurvoetbal - Tijdstrafregeling (10 minuten) m.i.v. 
seizoen 2013-2014 
  
In de categorie B wordt gewerkt met een tijdstrafregeling 
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zoals hieronder aangegeven. De scheidsrechter is verplicht 
deze tijdstrafregeling toe te passen.  
  

1. Tijdstraf kan niet worden opgelegd aan elftallen die 
uitkomen in de categorie A van het veldvoetbal. Tot 
de categorie A behoren: 

- mannen veldvoetbal standaard topklasse t/m 
de 6e klasse 

- mannen veldvoetbal reserve hoofdklasse t/m 
de reserve 3e klasse (voor district Zuid II ligt 
de grens bij de reserve 4e klasse) 

- vrouwen veldvoetbal eredivisie t/m 3e klasse 

- A-, B-, C-junioren eredivisie t/m de 1e klasse 

- D-pupillen 1e divisie t/m hoofdklasse 

2. Een tijdstraf duurt 10 minuten. Voor alle pupillen, met 
uitzondering van de D-pupillen categorie A (geen 
tijdstrafregeling), geldt een tijdstraf van 5 minuten.  

3. Het opleggen van een tijdstraf heeft geen verdere 
gevolgen voor de betrokken speler, dat wil zeggen dat 
er later geen andere straf uitgesproken kan worden.  

4. Het toezicht op de speler aan wie tijdstraf is opgelegd, 
is in handen van de scheidsrechter. Hij houdt ook de 
tijd bij en noteert de naam van de speler aan wie 
tijdstraf is opgelegd. Als de tijdstraf om is, mag na een 
teken van de scheidsrechter de speler het speelveld 
weer betreden.  

5. Een speler moet zich op het moment dat hij een 
tijdstraf ontvangt ophouden buiten het speelveld, doch 
binnen de omrastering van het speelveld, in een door 
de scheidsrechter aan te geven gebied.  

6. De tijdstraf gaat in bij het hervatten van het spel. Als 
de scheidsrechter de tijd stil zet, staat ook de tijdstraf 
stil.  

7. De tijdstraf kan slechts eenmaal per speler per 
wedstrijd worden opgelegd bij een waarschuwing. 
Hierbij moet de scheidsrechter wel de gele kaart 
tonen. Krijgt een speler een tweede waarschuwing 
dan volgt de rode kaart. De speler aan wie tijdstraf is 
opgelegd, blijft onder de rechtsbevoegdheid van de 
scheidsrechter.  

8. Een speler, aan wie tijdstraf is opgelegd, kan 
gedurende zijn tijdstraf niet worden vervangen.  

9. Indien aan de aanvoerder van een elftal tijdstraf is 
opgelegd, moet zijn taak gedurende de tijdstraf aan 
een andere speler worden overgedragen. Hij mag ook 
geen toelichting aan de scheidsrechter vragen op de 
genomen beslissingen.  

10. Indien een wisselspeler of de trainer/coach een 
waarschuwing krijgt, toont de scheidsrechter direct de 
rode kaart.  

11. Als een doelverdediger tijdstraf krijgt opgelegd, dan 
moet een andere speler zijn plaats als doelverdediger 
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innemen. De als doelverdediger optredende 
veldspeler zal door het aantrekken van afwijkende 
kleding als doelman herkenbaar moeten zijn.  

12. Als een speler zijn tijdstraf van 10 minuten niet kan 
volmaken, omdat de rust aanbreekt, dan zal hij het 
resterende gedeelte van de tijdstraf in de tweede helft 
dienen te ondergaan. Is de tijdstraf van een speler 
nog niet om bij het einde van de wedstrijd, wordt hem 
de rest kwijtgescholden.  

13. Indien een speler zijn tijdstraf van 10 minuten niet kan 
volmaken omdat de wedstrijd wordt gestaakt, dient hij 
het restant te ondergaan vanaf de spelhervatting. Dit 
betekent dat, indien de wedstrijd alsnog uitgespeeld 
dient te worden op een later tijdstip, de 
desbetreffende speler aan wie een tijdstraf was 
opgelegd niet aan het restant van de wedstrijd mag 
deelnemen totdat de volledige tijdstraf is uitgezeten. 
Mocht deze speler niet meer aan de wedstrijd 
meedoen, dient een andere speler zijn tijdstraf uit te 
zitten. 

14. Als het aantal spelers vanwege het aantal tijdstraffen 
onder de 7 daalt, moet de wedstrijd worden gestaakt. 
Het betreffende team is dan schuldig aan het staken 
van de wedstrijd.  

15. Wordt een tijdstraf gegeven aan het einde van de 
reguliere speeltijd en wordt de wedstrijd direct gevolgd 
door strafschoppen, dan is het de betreffende speler 
toegestaan deel te nemen aan de strafschoppenserie. 
Ditzelfde is van toepassing wanneer een tijdstraf wordt 
gegeven vlak voor het einde van de tweede helft van de 
verlenging. Ook dan mag een speler deelnemen aan de 
strafschoppenserie. 

 
 


