Belangrijkste Spelregelwijzigingen seizoen 2020/2021 met toelichting
De belangrijkste Spelregelwijzigingen/ toelichtingen die zijn goedgekeurd door de
JAV zijn:
• Hands:
Onopzettelijk hands door een aanvaller moet alleen worden bestraft als het
‘onmiddellijk’ leidt tot een doelpunt of een duidelijke mogelijkheid voor de speler en/of
zijn team, om een doelpunt te maken (d.w.z. na de handsbal, gaat de bal nog een
klein stukje verder en/of er zijn heel weinig passes).
Met het oog op het bepalen van overtredingen m.b.t. hands, eindigt de ‘arm’ bij
onderkant van de oksel
o Strafschoppen en de strafschoppenserie:
Als de doelverdediger een overtreding maakt, maar de bal het doel mist of
terugkomt van doelpaal of –lat, dan wordt de strafschop niet overgenomen,
tenzij de nemer duidelijk werd beïnvloed door de overtreding van de
doelverdediger;
o Als een doelverdediger bestraft wordt en de strafschop wordt overgenomen,
dan ontvangt de doelverdediger een vermaning voor de eerste overtreding
(tijdens de wedstrijd of tijdens de strafschoppenserie) en een waarschuwing
(GK) voor elke volgende overtreding;
o Voor alle spelers geldt dat gele kaarten niet worden meegenomen in de
strafschoppenserie. Als een speler een GK ontvangt tijdens de wedstrijd en
tijdens de strafschoppenserie dan moet dit worden genoteerd als twee gele
kaarten, niet als een veldverwijdering (RK);
o Als de doelverdediger en de nemer op exact hetzelfde moment een
overtreding begaan, dan moet de nemer worden bestraft;
Overige belangrijke toelichtingen
De volgende toelichtingen op de Spelregels zijn ook goedgekeurd door de JAV:
•
•
•

•

•
•

Doelpalen en doellat mogen ook een combinatie van de vier basisvormen zijn
(vierkant, rechthoekig, rond of ovaal)
Opzettelijk hands door een verdediger wordt beschouwd als ‘bewust spelen
van de bal’ voor de beoordeling van buitenspel
Als de doelverdediger bestraft wordt voor het onreglementair voor de tweede
keer raken van de bal bij een spelhervatting, dan wordt de bijbehorende
disciplinaire straf gegeven, zelfs als het tweede keer raken met de hand of
arm gebeurde
Als de scheidsrechter een ‘snelle vrije schop’ toestaat of voordeel geeft in het
geval van een overtreding die een veelbelovende aanval verhinderde of
onderbrak, dan wordt de gele kaart niet gegeven
Een speler die niet de vereiste 4m afstand in acht neemt bij een
scheidsrechtersbal, moet een gele kaart ontvangen
Als de doelverdediger de bal opwipt bij een doelschop of vrije schop en deze
wordt naar hem terug gekopt of met borst teruggespeeld door een
ploeggenoot zodat de doelverdediger de bal in zijn handen kan nemen, dan
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moet de schop worden overgenomen maar er hoeft geen disciplinaire straf
gegeven te worden tenzij dit aanhoudend gebeurt

SAMENVATTING VAN DE SPELREGELWIJZIGINGEN 2020/’21 met toelichting
Onderstaand een vereenvoudigde opsomming van de belangrijkste
veranderingen/aanpassingen.
Regel 1 - Het speelveld
•

Doelpalen en de doellat mogen ook een combinatie van de vier basisvormen
zijn (vierkant, rechthoekig, rond of ovaal)

Regel 10 - De uitslag van de wedstrijd bepalen
•
•

Gele kaarten (GK) en vermaningen worden niet meegenomen in de
strafschoppenserie
Zie ook de spelregelwijzigingen van regel 14 met betrekking tot de
strafschoppenserie

3. De strafschoppenserie
Gewijzigde tekst:
De strafschoppenserie wordt gehouden nadat de wedstrijd is afgelopen. Tenzij
anders aangegeven, zijn de betreffende Spelregels van toepassing. Een speler die is
verwijderd tijdens de wedstrijd mag niet deelnemen; waarschuwingen en
vermaningen die tijdens de wedstrijd zijn gegeven worden niet meegenomen in de
strafschoppenserie.
Toelichting:
Waarschuwingen (GK) en vermaningen die tijdens de wedstrijd zijn gegeven
(inclusief de verlenging) worden niet meegenomen in de strafschoppenserie omdat
de strafschoppenserie geen onderdeel van de wedstrijd is. Een speler die een GK
ontvangt zowel tijdens de wedstrijd alsook tijdens de strafschoppenserie, wordt niet
verwijderd (tijdens de strafschoppenserie of wegens disciplinaire redenen)
3. De strafschoppenserie
Gewijzigde tekst:
Tijdens de strafschoppenserie (...)
•

Als de doelverdediger een overtreding begaat en, als gevolg hiervan, de
strafschop moet worden overgenomen, dan ontvangt de doelverdediger een
vermaning voor de eerste overtreding en een waarschuwing (GK) voor (een)
volgende overtreding(en)
(...)
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•

Als zowel de doelverdediger als de nemer tegelijkertijd een overtreding
begaan wordt de strafschop genoteerd als gemist en de nemer ontvangt een
waarschuwing(GK).

Toelichting:
•

•

De meeste overtredingen door de doelverdediger worden veroorzaakt door
het verkeerd inschatten wanneer de bal getrapt zal worden. Daarom moet de
doelverdediger vermaand worden voor de eerste overtreding en
gewaarschuwd voor (een) volgende overtreding(en) bij de overgenomen of
volgende strafschop(pen).
Als (komt zelden voor) de doelverdediger en de nemer op exact hetzelfde
moment een overtreding maken, dan moet de nemer worden bestraft, omdat
het misleiden van de nemer de overtreding van de doelverdediger
veroorzaakt.

Regel 11 - Buitenspel
• Opzettelijk hands door een verdediger wordt beschouwd als ‘bewust spelen van de
bal’ voor de beoordeling van buitenspel
2. Strafbaar buitenspel
Gewijzigde tekst:
Een speler die zich in buitenspelpositie bevindt en die de bal ontvangt van een
tegenstander die de bal bewust speelt, inclusief opzettelijk hands, wordt niet
beschouwd als een speler die voordeel trekt, tenzij het een bewuste redding door
een tegenstander was.
Toelichting:
Dit is een verduidelijking dat opzettelijk hands door een verdediger wordt beschouwd
als ‘bewust spelen van’ voor de beoordeling van buitenspel. Omdat ‘geoorloofd’
bewust spelen van de bal (bijv. trappen of koppen) als gevolg heeft dat een speler in
een buitenspelpositie niet langer buitenspel is, moet ‘ongeoorloofd’ spelen van de bal
dezelfde uitkomst hebben.
Regel 12 - Overtredingen en onbehoorlijk gedrag
• Hands
o De grens tussen de schouder en de arm wordt beschreven als de onderkant van
de oksel (zie het diagram op pagina 21)
o ‘Onopzettelijk’ hands door een aanvaller (of teamgenoot) wordt alleen bestraft als
het gebeurt onmiddellijk’ voor een doelpunt of een duidelijke scoringskans
•

•

Een doelverdediger kan een gele kaart ontvangen of worden verwijderd
wegens het onreglementair voor de tweede keer raken van de bal na een
spelhervatting (bijv. doelschop, vrije schop etc.) zelfs als het aanraken met de
hand of arm gebeurt
Elke overtreding (niet enkel een fysieke overtreding) die een veelbelovende
aanval beïnvloedt of stopt, moet worden bestraft met een gele kaart
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•
•

Een speler die niet de vereiste 4m afstand in acht neemt bij een
scheidsrechtersbal moet een gele kaart ontvangen
Als de scheidsrechter voordeel geeft, of een ‘snelle’ vrije schop toestaat, in het
geval van een overtreding die een veelbelovende aanval verhindert of
onderbreekt, dan wordt de gele kaart niet gegeven

Regel 12 – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag
1. Directe vrije schop – hands
Nieuwe tekst en diagram
Voor het vaststellen van overtredingen m.b.t. hands, is de bovengrens van de arm in
lijn met de onderkant van de oksel.
Toelichting:
Om hands duidelijker te maken begint de arm bij de onderkant van de oksel, zoals
getoond in het diagram op pagina 21.
1. Directe vrije schop – hands
Gewijzigde tekst:
Het is een overtreding als een speler:
•
•
•

de bal opzettelijk raakt met zijn hand of arm, zoals door het bewegen van de
hand of arm richting de bal
scoort in het doel van de tegenstander rechtstreeks vanaf de hand of arm,
zelfs als dit onopzettelijk gebeurt; dit geldt ook voor de doelverdediger
nadat de bal zijn hand of arm heeft geraakt of de hand of arm van een
ploeggenoot, zelfs als dit onopzettelijk gebeurt, en vervolgens direct
daarop:- scoort in het doel van de tegenpartij
- een scoringskans creëert

•

de bal met hand of arm raakt als:

(...)
Met uitzondering van bovenstaande overtredingen, is het geen overtreding als de bal
de hand of arm van een speler raakt:
(...)
Toelichting: Verduidelijking dat:
•

•

als een aanvaller de bal per ongeluk raakt met hand of arm waarna de bal
naar een andere aanvaller gaat waarop het aanvallende team een doelpunt
maakt, is dit een overtreding m.b.t. hands;
het is geen overtreding als de bal, na een niet opzettelijke handsbal, enige
afstand aflegt (pass of dribbel) en/of er meerdere passes zijn voor het
doelpunt of de scoringskans.

1. Directe vrije schop - hands
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Gewijzigde tekst:
Buiten het strafschopgebied gelden voor de doelverdediger dezelfde restricties met
betrekking tot het spelen van de bal met de hand of arm als voor alle andere spelers.
Als de doelverdediger binnen zijn eigen strafschopgebied de bal met hand of arm
speelt terwijl dit niet is toegestaan, dan wordt een indirecte vrije schop toegekend,
maar geen disciplinaire straf.
Echter, als de overtreding het spelen van de bal voor de tweede keer is (met of
zonder de hand/arm) na een spelhervatting, voordat deze wordt geraakt door een
andere speler, dan moet de doelverdediger worden bestraft als de overtreding een
veelbelovende aanval onderbreekt of de tegenstander of de tegenpartij een doelpunt
of een duidelijke scoringskans ontneemt.
Toelichting:
Als de doelverdediger de bal opzettelijk voor een tweede keer speelt bij een
spelhervatting (voordat deze is geraakt door een andere speler) en een
veelbelovende aanval onderbreekt of een doelpunt of scoringskans voorkomt, dan
moet de doelverdediger een waarschuwing (GK) ontvangen of worden verwijderd
(RK). Dit geldt zelfs als de tweede aanraking met hand/arm was, omdat de
overtreding dan geen ‘hands’ is maar ongeoorloofd spelen van de bal voor de
tweede keer.
3. Disciplinaire straffen – de spelhervatting uitstellen om een kaart te tonen
Gewijzigde tekst:
Als de scheidsrechter heeft besloten om een speler te waarschuwen of van het
speelveld te verwijderen, dan mag de wedstrijd niet worden hervat voordat de sanctie
is opgelegd, tenzij het team dat niet de overtreding maakte een snelle vrije schop
neemt, een duidelijke scoringskans heeft en de scheidsrechter de procedure om de
disciplinaire straf te geven nog niet is begonnen. De straf wordt opgelegd bij de
volgende onderbreking; als de overtreding inhield dat een duidelijke scoringskans
werd ontnomen aan de tegenpartij, dan ontvangt de speler een waarschuwing; als de
overtreding een veelbelovende aanval beïnvloedde of deze onderbrak, dan ontvangt
de speler geen waarschuwing.
Toelichting:
Als de scheidsrechter een ‘snelle’ vrije schop toestaat na het ontnemen van een
duidelijke scoringskans, dan wordt de (uitgestelde) RK een GK. Om consistent te zijn
moet een (uitgestelde) GK niet worden gegeven als de scheidsrechter een ‘snelle’
vrije schop toestaat na een overtreding die een veelbelovende aanval beïnvloedde of
onderbrak.
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. Echter als de overtreding inhield dat een duidelijke
scoringskans werd ontnomen aan de tegenpartij, dan ontvangt de speler een
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waarschuwing; als de overtreding een veelbelovende aanval beïnvloedde of deze
onderbrak, dan ontvangt de speler geen waarschuwing.
Toelichting:
Als de scheidsrechter voordeel geeft na het ontnemen van een duidelijke
scoringskans, dan wordt de (uitgestelde) RK een GK. Om consistent te zijn moet een
(uitgestelde) GK niet worden gegeven als de scheidsrechter voordeel geeft na een
overtreding die een veelbelovende aanval beïnvloedde of onderbrak.
3. Disciplinaire straffen – overtredingen die met een waarschuwing worden
bestraft
Gewijzigde tekst:
Een speler ontvangt een waarschuwing indien hij zich schuldig maakt aan:
(...)
• niet de vereiste afstand in acht nemen bij een scheidsrechtersbal, hoekschop, vrije
schop of inworp;
Toelichting:
De scheidsrechtersbal wordt toegevoegd aan de overtredingen die met een
waarschuwing moeten worden bestraft als niet de vereiste afstand in acht wordt
genomen.
3. Disciplinaire straffen – waarschuwingen wegens onsportief gedrag
Gewijzigde tekst:
Er zijn verschillende omstandigheden waarbij een speler een waarschuwing moet
ontvangen wegens onsportief gedrag, zoals wanneer een speler:
(...)
•

een andere overtreding begaat die een veelbelovende aanval verhindert of
onderbreekt, behalve als de scheidsrechter een strafschop toekent voor een
overtreding waarbij geprobeerd werd de bal te spelen;

Toelichting:
Een veelbelovende aanval kan worden onderbroken of verhinderd door een
overtreding die geen fysieke overtreding is (bijv. ongeoorloofd spelen van de bal voor
de tweede keer bij een spelhervatting). De tekst omvat nu al deze overtredingen
naast hands, dat in het voorafgaande punt is meegenomen.
Regel 14 - De strafschop
•

•
•

Een overtreding door de doelverdediger wordt niet bestraft als de strafschop
het doel mist of terugkomt van paal of lat (zonder aanraking van de
doelverdediger) tenzij de overtreding de nemer duidelijk beïnvloedde
De doelverdediger krijgt een vermaning voor de eerste overtreding; het is een
gele kaart voor elke volgende overtreding(en)
De nemer wordt bestraft als de doelverdediger en de nemer op exact
hetzelfde moment een overtreding begaan
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Regel 14 – De Strafschop
2. Overtredingen en straffen
Gewijzigde tekst:
(...)
Als, voordat de bal in het spel is, één van de volgende situaties zich voordoet:
(...)
• De doelverdediger maakt een overtreding:
Als de bal in het doel gaat, wordt een doelpunt toegekend
Als de bal naast of over het doel gaat of terugkomt van paal of lat, dan
wordt de strafschop alleen overgenomen als de overtreding door de
doelverdediger de nemer duidelijk beïnvloedde
Als de doelverdediger voorkomt dat de bal in het doel gaat, dan wordt
de strafschop overgenomen
Als de overtreding van de doelverdediger ertoe leidt dat de strafschop wordt
overgenomen, dan ontvangt de doelverdediger een vermaning voor de eerste
overtreding tijdens de wedstrijd en een waarschuwing voor elke volgende
overtreding.
• Een ploeggenoot van de doelverdediger maakt een overtreding:
als de bal in het doel gaat, wordt een doelpunt toegekend;
als de bal niet in het doel gaat, dan wordt de strafschop overgenomen;
(...)
• Zowel de doelverdediger als de nemer begaan tegelijkertijd een overtreding:
dan ontvangt de nemer een waarschuwing (GK) en het spel wordt
hervat met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij.
Toelichting:
•

•

•

Bevestiging (zoals beschreven in IFAB circulaire no. 17 – augustus 2019) dat
als een doelverdediger bij het nemen van een strafschop een overtreding
begaat en de bal naast of over gaat of terugkomt van paal of lat (d.w.z. de
doelverdediger verricht geen redding), dan wordt de doelverdediger niet
bestraft tenzij de actie(s) van de doelverdediger de nemer duidelijk beïnvloedt
dan wel beïnvloeden.
De meeste overtredingen door een doelverdediger komen voort uit een
verkeerde inschatting van wanneer de bal getrapt zal worden. Daarom moet
de doelverdediger niet gewaarschuwd worden voor de eerste overtreding
maar gewaarschuwd worden voor (een) volgende overtreding(en) bij de
overgenomen of volgende strafschop(pen).
Als de nemer en de doelverdediger op exact hetzelfde moment een
overtreding maken (zal zelden voorkomen), dan wordt de overtreding van de
doelverdediger meestal veroorzaakt door de ongeoorloofde schijnbeweging
van de nemer. Daarom moet de nemer worden bestraft.

7

3. Schematische samenvatting:

Resultaat van de strafschop:
Doelpunt

Resultaat van de strafschop:
Geen doelpunt

Overtreding door aanvaller

Strafschop overnemen

Indirecte vrije schop

Overtreding door verdediger

Doelpunt

Strafschop overnemen

Overtreding door verdediger en aanvaller

Strafschop overnemen

Strafschop overnemen

Overtreding door doelverdediger

Doelpunt

Geen redding: strafschop
wordt niet overgenomen (tenzij
de nemer duidelijk beïnvloed
werd)
Wel een redding: strafschop
overnemen + vermaning voor
doelverdediger; waarschuwing
voor elke volgende overtreding

Doelverdediger en nemer maken
tegelijkertijd een overtreding

Indirecte vrije schop en
waarschuwing voor nemer

Indirecte vrije schop en
waarschuwing voor nemer

Bal achterwaarts trappen

Indirecte vrije schop

Indirecte vrije schop

Ongeoorloofde schijnbeweging

Indirecte vrije schop +
waarschuwing voor de nemer

Indirecte vrije schop +
waarschuwing voor de nemer

Verkeerde nemer

Indirecte vrije schop +
waarschuwing voor de
verkeerde nemer

Indirecte vrije schop +
waarschuwing voor de
verkeerde nemer
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