Aanpassingen ‘aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal’ juli
2015
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 juli 2014. De
wijzigingen en aanvullingen zijn allemaal verwerkt in de nieuwste versie van deze instructies (juli
2015).
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Juli 2015
De belangrijkste aanpassingen:
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Onderdeel
Hfd. 3 par. 2
„Wisselspelers‟ (categorie
1)

Feitelijke aanpassing
Dikgedrukte tekst is toegevoegd
Als een speler, die zonder toestemming van de
scheidsrechter zijn team heeft gecompleteerd, in het
strafschopgebied van de tegenpartij door een tegenstander
tegen de benen wordt geschopt en de scheidsrechter
hiervoor het spel heeft onderbroken, dan dient de
scheidsrechter aan de schoppende speler een rode kaart te
tonen en aan de speler die zonder toestemming zijn team
heeft gecompleteerd een gele kaart te tonen. Hij laat het
spel hervatten met een strafschop tegen de schoppende
speler.
Als een doelpunt is gescoord en de scheidsrechter komt
vervolgens tot de ontdekking dat het doelpunt is
gescoord door een speler die zonder zijn toestemming
zijn team heeft gecompleteerd, dan moet de
scheidsrechter het doelpunt goedkeuren maar wel aan de
betreffende speler een gele kaart tonen.
Dit is ook het geval als deze speler rechtstreeks uit een
hoekschop zou hebben gescoord.
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Hfd. 3 par. 2
„Wisselspelers‟ (categorie
2)

Als een geblesseerde speler, die buiten het speelveld en
naast zijn doel behandeld wordt, zonder toestemming van
de scheidsrechter plotseling het veld in rent om in het
doelgebied de bal tegen te houden die anders in zijn doel
zou rollen, dan dient de scheidsrechter de speler de gele
kaart te tonen en het spel te laten hervatten met een
indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de lijn van het
doelgebied, die evenwijdig loopt aan de doellijn, vanaf een
plek zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding.
Dikgedrukte tekst is toegevoegd
Als een wisselspeler, die zonder toestemming van de
scheidsrechter het veld in is gekomen, in het
strafschopgebied van de tegenpartij door een tegenstander
tegen de benen wordt geschopt en de scheidsrechter
hiervoor het spel heeft onderbroken, dan dient de
scheidsrechter aan de schoppende speler een rode kaart te
tonen en aan de speler die zonder toestemming het veld in
is gekomen een gele kaart te tonen. Hij laat het spel
hervatten met een indirecte vrije schop tegen de
wisselspeler op de plaats waar de bal was toen het spel
werd onderbroken.
Als een doelpunt is gescoord en de scheidsrechter komt
vervolgens tot de ontdekking dat het doelpunt is
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Hfd. 3 par. 2
„Wisselspelers‟ (categorie
3)
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Hfd. 5 par. 6
„Terugkomen op een
beslissing‟

20/21

Hfd. 5 par. 6
„Terugkomen op een
beslissing‟ onder
voorbeelden sub c
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Hfd. 12 paragraaf B Een indirecte vrije
schop onder punt 7.
„ Voorkomt dat de
doelverdediger de bal uit
zijn handen in het spel
kan brengen.‟
Hfd. 12 onder
„Overtredingen die met
een veldverwijdering
worden bestraft‟ onder
punt 6 „Grove,
beledigende taal of een
scheldwoord gebruikt
en/of gebaren maakt‟
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gescoord door een wisselspeler die zonder zijn
toestemming het veld in is gekomen, dan moet de
scheidsrechter aan deze wisselspeler een gele kaart
tonen, het doelpunt afkeuren en het spel laten hervatten
met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij
vanaf een willekeurige plaats in het doelgebied. Dit is
ook het geval als deze wisselspeler rechtstreeks uit een
hoekschop zou hebben gescoord.
Dikgedrukte tekst is toegevoegd

Als een speler, die eerder door de scheidsrechter met
een rode kaart van het veld is gezonden, tijdens het
spel het veld in rent om de bal tegen te houden die
anders in het doel zou rollen, dan dient de
scheidsrechter het spel te onderbreken, de al eerder
weggezonden speler (wederom) van het speelveld te
sturen en het spel te hervatten met een
scheidsrechtersbal op de lijn van het doelgebied, die
evenwijdig loopt aan de doellijn. Vanzelfsprekend
dient de scheidsrechter dit ook te rapporteren.
Dikgedrukte tekst is toegevoegd
Indien de scheidsrechter na het rustsignaal, 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.
Dit kan alleen als de spelers nog op het veld zijn en niet
meer als men al naar binnen richting kleedkamers gaat.
Dikgedrukte tekst is toegevoegd
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. Dit kan dus alleen
als de spelers nog op het veld zijn en niet meer als men al
naar binnen richting kleedkamers gaat. Als de spelers het
veld hebben verlaten kan de scheidsrechter de onterecht
gegeven kaart enkel nog rapporteren aan de Bond.
Dikgedrukte tekst is toegevoegd
Onder “in bezit hebben” valt niet alleen de bal in de handen
houden, opzettelijk pareren van de bal, het laten stuiten van
de bal maar ook het “laten dansen” op de hand, evenals het
op de grond liggend, met één of enkele vingers de bal
vasthouden.
Dikgedrukte tekst is toegevoegd
Als de scheidsrechter het spel hiervoor heeft
onderbroken en de overtreding is begaan tegenover de
scheidsrechter, de assistent-scheidsrechter, een
medespeler of een tegenspeler, dan dient het spel
hervat te worden met een indirecte vrije schop voor de
tegenpartij op de plaats waar de speler stond die de
overtreding maakte.
Als de overtreding is begaan tegenover personen op
de bank of tegenover toeschouwers buiten het
speelveld, dan dient het spel hervat te worden met een
indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats
waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
Als de overtreding is begaan tegenover een
toeschouwer die het speelveld heeft betreden, dan
dient het spel hervat te worden met een
scheidsrechtersbal, op de plaats waar de bal was toen
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Schema „Enkele
bijzondere overtredingen‟
onder 3

het spel werd onderbroken, tenzij het spel werd
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.
Dikgedrukte tekst is toegevoegd
3a. Als de bal in het spel is en een speler begaat een gewelddadige overtreding
binnen het speelveld
Tegen:
Spelhervatting:
Plaats:
Straf:
Een medespeler
Indirect
Overtreding
Rood
De scheidsrechter
Indirect
Overtreding
Rood
of assistentscheidsrechter
Een wisselspeler
Indirect
Waar de bal was
Rood
of gewisselde
speler
Ander persoon
Scheidsrechtersbal Waar de bal was
Rood
binnen het
speelveld
3b. Als de bal in het spel is en een speler gebruikt grove of beledigende taal of
gebruikt een scheldwoord en/of maakt dergelijke gebaren
Tegen:
Spelhervatting:
Plaats:
Straf:
Een (mede)speler
Indirect
Overtreding
Rood
De scheidsrechter
Indirect
Overtreding
Rood
of assistentscheidsrechter
Een wisselspeler
Indirect
Waar de bal was
Rood
of gewisselde
speler
Ander persoon
Scheidsrechtersbal Waar de bal was
Rood
binnen het
speelveld
Ander persoon
Indirect
Waar de bal was
Rood
buiten het
speelveld

