NIEUWS VANUIT DE
SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE

NIEUWE SPELREGELS VOOR HET SEIZOEN 2017-2018
Voor het seizoen 2017 – 2018 zijn door de spelregelcommissie van de FIFA de spelregels
flink aangepast. Zowel inhoudelijk als tekstueel zijn er diverse wijzigingen doorgevoerd.
De gewijzigde spelregels zijn per 1 juni 2017 van kracht en gelden dus ook voor de aanvang
van het nieuwe voetbalseizoen.
De KNVB heeft de diverse documenten gestructureerd op de website geplaatst zodat ze
door officials, spelers, begeleiders en toeschouwers in te zien zijn.
Kijk daarom op de onderstaande website voor de informatie:
http://www.knvb.nl/assist/assist-scheidsrechters/spelregels/spelregeldocumenten
Onderstaand een aantal belangrijke wijzigingen:
Spelregel 3 - De spelers
▪ Als er een doelpunt wordt gescoord en het scorende team blijkt met een extra
persoon op het veld te staan, dan wordt het doelpunt afgekeurd en wordt het spel
hervat op de plaats waar de extra persoon zich bevond.
Spelregel 8 - Het begin en hervatten van het spel
▪ Bij het nemen van een aftrap moeten alle spelers op de eigen helft staan, behalve
de speler die de aftrap neemt. Die mag ook op de helft van de tegenstander staan
om de aftrap te nemen.
▪ Uit een aftrap kan direct gescoord worden in het doel van de tegenstander; als de
bal vanaf de aftrap rechtstreeks in het eigen doel gaat, dan wordt het spel hervat
met een hoekschop voor de tegenpartij.
Spelregel 11 - Buitenspel
▪ Er was al sprake van strafbaar buitenspel indien een buitenspel staande speler
voordeel trok uit zijn positie als de bal terugkomt van, of van richting is veranderd
door de doelpaal, de doellat of een tegenstander (bij het maken van een redding).
Daar is nu de ‘wedstrijdofficial’ aan toegevoegd.
▪ Als op een buitenspel staande speler die naar de bal beweegt met de bedoeling
deze te spelen, een overtreding wordt gemaakt vóór deze de bal speelt of probeert
te spelen, dan wordt de overtreding bestraft zoals beschreven in spelregel 12.
▪ Als de overtreding op de buitenspel staande speler wordt gemaakt nadat deze de
bal speelt of probeert te spelen, óf een tegenstander aanvalt om de bal te
veroveren, dan wordt het buitenspel bestraft omdat dat gebeurde vóór de
overtreding werd gemaakt.
Spelregel 12 - Overtredingen en onbehoorlijk gedrag
▪ Als een speler een overtreding begaat of met de hand speelt om een veelbelovende
aanval te onderbreken ontvangt de speler een waarschuwing (gele kaart), BEHALVE
als de scheidsrechter een strafschop toekent voor een overtreding waarbij
geprobeerd werd om de bal te spelen. Dan dus wél de strafschop, maar géén
waarschuwing (gele kaart).
▪ Als een speler in een poging om de bal te spelen een overtreding begaat ten
opzichte van een tegenstander en daarmee de tegenstander een duidelijke
scoringskans ontneemt en de scheidsrechter bestraft dit met een strafschop, dan
ontvangt de overtredende speler een waarschuwing (gele kaart). Een rode kaart
wordt gegeven als er een duidelijke scoringskans wordt ontnomen waarbij er sprake
is van vasthouden, duwen, trekken, niet de mogelijkheid om de bal te spelen etc.
Dit betreft alleen een duidelijker formulering, er is geen wijziging in regel of
toepassing.

▪

Als een speler diagonaal beweegt (van het doel af) om de doelverdediger of laatste
verdediger te passeren, dan kan dit –naar het oordeel van de scheidsrechter- nog
steeds beschouwd worden als het ontnemen van een duidelijke scoringskans.
Voorheen moest de actie van de aanvaller richting het doel gaan om als een directe
scoringskans te gelden.

Spelregel 13 - De vrije schoppen:
▪ Als een vrije schop binnen het eigen strafschopgebied snel wordt genomen en de
tegenstander het gebied nog niet heeft kunnen verlaten of het strafschopgebied
betreedt voordat de bal in het spel is (lees: buiten het strafschopgebied is
gekomen), dan laat de scheidsrechter doorspelen. De tegenstander mag de bal dan
echter niet raken of proberen te spelen voordat deze is geraakt door een andere
speler. Doet hij dit wel, dat wordt de vrije schop overgenomen.
Spelregel 16 - De doelschop:
▪ Als een doelschop wordt genomen en de tegenstander bevindt zich nog in het
strafschopgebied of de tegenstander betreedt het strafschopgebied voordat de bal
in het spel is (lees: buiten het strafschopgebied is gekomen), dan laat de
scheidsrechter doorspelen. De tegenstander mag de bal dan echter niet raken of
proberen te spelen voordat deze is geraakt door een andere speler. Doet hij dit wel,
dan wordt de doelschop overgenomen.

