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Circulaire nr. 1262 
Zurich, 12 mei 2011  
 
Spelregelwijzigingen 2011 – 2012 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
De 125

ste
 Jaarlijks Algemene Vergadering van de International Football Association Board (IFAB) vond 

plaats op 5 maart 2011. De tijdens deze vergadering goedgekeurde spelregelwijzigingen en de 
diverse instructies en richtlijnen staan hieronder weergegeven. 
 
 
Spelregelwijzigingen en besluiten van de Board 
 
1.  Regel 1 – Het speelveld 
 (ingediend door FIFA) 
 
a) Interpretatie spelregels en richtlijnen voor scheidsrechters - Afbakening 
 

Huidige tekst  Nieuwe tekst 

 
Alleen de lijnen die staan aangegeven in Regel 
1 mogen zijn aangebracht op het speelveld. 
 

 
Alleen de lijnen die staan aangegeven in Regel 1 
mogen zijn aangebracht op het speelveld. 
Wanneer gebruik wordt gemaakt van 
kunstgrasvelden, zijn andere lijnen toegestaan, 
mits deze een andere kleur hebben en duidelijk 
zijn te onderscheiden van de lijnen die voor 
voetbal worden gebruikt. 
 

 
Toelichting 
Er bestaat een duidelijke behoefte om het mogelijk te maken dat kunstgrasvelden belijningen hebben 
voor andere sporten dan enkel voetbal. Aangezien deze lijnen niet verwijderd kunnen worden van een 
voetbalveld, is het problematisch om onder de huidige spelregels een basis te vinden om toe te staan 
dat een competitiewedstrijd in het voetbal wordt gespeeld op een veld dat voor meerdere sporten 
gebruikt wordt. 
 
b) Doelen 
 

Huidige tekst  Nieuwe tekst 

  
De stand van de doelpalen ten opzichte van de 
doellijn moet in overeenstemming zijn met 
onderstaande illustraties. 
 

 
 
Als de doelpalen vierkant van vorm zijn (van bovenaf gezien), moeten de zijkanten parallel aan of 
haaks op de doellijn staan. De zijkanten van de doellat moeten parallel aan of haaks ten opzichte van 
het speelveld liggen. 
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Als de doelpalen elliptisch van vorm zijn (van bovenaf gezien), moet de langste as haaks op de 
doellijn staan. De langste as van de doellat moet haaks liggen ten opzichte van het speelveld. 
 

 
 
Als de doelpalen rechthoekig van vorm zijn (van bovenaf gezien), moet de langste zijde haaks op de 
doellijn staan. De langste zijde van de doellat moet haaks liggen ten opzichte van het speelveld. 
 

 
 
Toelichting 
Het is noodzakelijk om de positie van de doelpalen ten opzichte van de doellijn nader te bepalen om 
verschillen tussen het ene veld en het andere te vermijden. 
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2.  Regel 2 – De bal 
 (ingediend door FIFA) 
 
Vervanging van een onbruikbare bal 

Huidige tekst Nieuwe tekst 

 
Indien de bal barst of onbruikbaar wordt tijdens 
de wedstrijd: 

 wordt de wedstrijd onderbroken; 

 wordt hervat met het laten vallen van de 
reservebal op de plaats waar de eerste 
bal onbruikbaar werd, 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. 

 

 
Indien de bal barst of onbruikbaar wordt tijdens 
de wedstrijd: 

 wordt de wedstrijd onderbroken; 

 wordt hervat met het laten vallen van de 
reservebal op de plaats waar de eerste 
bal onbruikbaar werd, 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. 

 
Als de bal barst of onbruikbaar wordt tijdens het 
nemen van een strafschop of tijdens een 
strafschoppenserie, terwijl de bal in voorwaartse 
richting beweegt en voordat de bal een speler, de 
doelpaal of doellat raakt: 

 wordt de strafschop overgenomen 
 

 
 
Toelichting 
Het wordt als onredelijk beschouwd dat het spel wordt hervat met een scheidsrechtersbal als de bal 
barst of onbruikbaar wordt tijdens het nemen van een stafschop of tijdens een strafschoppenserie, 
zoals in de huidige tekst van Regel 2 staat vermeld. 
 
 
3.  Regel 3 – Het aantal spelers 
(ingediend door FIFA) 
 

Huidige structuur Nieuwe structuur 

 

 Spelers 

 Officiële competities 

 Andere wedstrijden 

 Alle wedstrijden 

 Wisselprocedure 

 Vervangen van de doelverdediger 

 Overtredingen/straffen 

 Spelers en wisselspelers die verwijderd 
zijn 

 

 

 Aantal spelers 

 Aantal wissels 
o Officiële competities 
o Andere wedstrijden 

 Wisselprocedure 

 Vervangen van de doelverdediger 

 Overtredingen/straffen 

 Spelers en wisselspelers die verwijderd 
zijn 

 

 
Toelichting  
De tekst van Regel 3 is herschikt door de technische commissie van de IFAB om een duidelijker 
structuur van de Spelregels te krijgen en om huidige misverstanden te vermijden. 
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b) Aanvulling op de huidige tekst van Interpretatie spelregels en richtlijnen voor 
scheidsrechters – Extra personen op het speelveld 
 

Huidige tekst Nieuwe tekst 

 
Extra personen op het speelveld 
Onbevoegde personen 
Een ieder die niet als speler, wisselspeler of 
teamofficial op de elftallijst is opgegeven wordt 
gezien als een ‘onbevoegd persoon’; dit geldt 
tevens voor een speler die van het speelveld is 
gezonden. 
 
Teamofficials 
Wanneer een teamofficial het speelveld betreedt: 

 
Extra personen op het speelveld 
Onbevoegde personen 
Een ieder die niet als speler, wisselspeler of 
teamofficial op de elftallijst is opgegeven wordt 
gezien als een ‘onbevoegd persoon’; dit geldt 
tevens voor een speler die van het speelveld is 
gezonden. 
 
Teamofficials 
De trainer/coach en andere officials die op de 
elftallijst staan vermeld (met uitzondering van 
spelers of wisselspelers) worden beschouwd als 
teamofficials.  
Wanneer een teamofficial het speelveld betreedt: 
 

 
 
Toelichting 
Er zijn enkele verwijzingen naar het begrip teamofficials in de Spelregels, maar de definitie staat niet 
beschreven. Het herschikken van Regel 3 is een goede gelegenheid om de definitie van de term 
teamofficials op te nemen om het begrip te vergroten. 
 
4.  Regel 4 – De uitrusting van de spelers 
 (ingediend door de voetbalbond van Wales) 
 
Standaarduitrusting 
 

Huidige tekst Nieuwe tekst 

 
Een korte broek – wanneer een zogenaamde 
slidingbroek wordt gedragen, moet deze van 
dezelfde hoofdkleur zijn als de korte broek 

 
Een korte broek – wanneer een zogenaamde 
slidingbroek of maillot wordt gedragen, moet 
deze van dezelfde hoofdkleur zijn als de korte 
broek 
 

 
 
Toelichting  
De huidige Regel staat het toe dat er een maillot wordt gedragen die niet van dezelfde hoofdkleur is 
als de korte broek. Dit kan mogelijk leiden tot verwarring voor tegenstanders en wedstrijd officials. 
Deze verandering beoogt eenduidigheid te bereiken met de huidige tekst waarin staat dat 
slidingbroeken, indien gedragen, van de zelfde hoofdkleur moeten zijn als de korte broek. Op deze 
wijze wordt de hiervoor genoemde verwarring voorkomen. 
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5. Regel 5 - De scheidsrechter 
 (ingediend door FIFA) 
 
Interpretatie spelregels en richtlijnen voor scheidsrechters – Bevoegdheden en plichten 
 

Huidige tekst Nieuwe tekst 

  
Wanneer een extra bal, een ander voorwerp of 
dier, op het speelveld komt tijdens het spel, moet 
de scheidsrechter het spel alleen onderbreken 
als het de loop van het spel beïnvloedt. Het spel 
moet worden hervat met een scheidsrechtersbal 
op de plaats waar de bal was toen 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. 
Wanneer een extra bal, een ander voorwerp of 
dier, op het speelveld komt tijdens het spel 
zonder dat het de loop van het spel beïnvloedt, 
moet de scheidsrechter het zo snel mogelijk laten 
verwijderen. 
 

 
 
Toelichting 
Het is in de huidige tekst van de Spelregels niet duidelijk welke beslissing de scheidsrechter moet 
nemen wanneer een voorwerp op het speelveld komt en de loop van het spel beïnvloed wordt, en 
welke beslissing de scheidsrechter moet nemen wanneer een voorwerp op het speelveld komt en de 
loop van het spel niet beïnvloed wordt. 
 
Omdat dit wijzigingsvoorstel is goedgekeurd, is onderstaand stuk tekst geschrapt: 
 
Regel 2 – De bal 
 
Interpretatie spelregels en richtlijnen voor scheidsrechters – extra ballen op het speelveld 
 

Huidige tekst Nieuwe tekst 

 
Wanneer een extra bal op het speelveld komt 
tijdens het spel, moet de scheidsrechter het spel 
alleen onderbreken als deze bal de loop van het 
spel beïnvloedt. Het spel moet worden hervat 
met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de 
bal was toen 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. 
Wanneer een extra bal op het speelveld komt 
tijdens het spel zonder dat deze de loop van het 
spel beïnvloedt, moet de scheidsrechter deze zo 
snel mogelijk laten verwijderen. 
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6.  Regel 8 – Het begin en de hervatting van het spel 
 (ingediend door FIFA) 
 

a) Structurele wijziging 
 

Huidige structuur Nieuwe structuur 

 
Regel 8 

 Voor de beginschop 

 De aftrap 

 Procedure 

 Overtreding en straffen 

 Scheidsrechtersbal 

 Procedure 

 Overtredingen en straffen 
 

 
Regel 8 

 Definitie van de aftrap 

 Procedure 
o Voor de aftrap bij het begin van 

de wedstrijd of verlenging 
o De aftrap 

 Overtreding en straffen 

 Definitie van een scheidsrechtersbal 

 Procedure 

 Overtredingen en straffen 
 

 
 
Toelichting 
Een nieuwe indeling van de tekst van Regel 8 is voorbereid door de technische commissie van de 
IFAB om een duidelijker structuur van de Spelregels te krijgen en om huidige misverstanden te  
vermijden. 
 

b) Aanvulling op de huidige tekst 
 

Huidige tekst Nieuwe tekst 

 
Scheidsrechtersbal 
Als de scheidsrechter, wanneer de bal in het spel 
is, het noodzakelijk acht om het spel tijdelijk te 
onderbreken voor een reden die niet elders in de 
Spelregels wordt genoemd, dan wordt het spel 
hervat met een scheidsrechtersbal. 
 

 
Definitie van de scheidsrechtersbal 
Een scheidsrechtersbal is een manier om het 
spel te hervatten wanneer, als de bal in het spel 
is, de scheidsrechter het noodzakelijk acht om 
het spel tijdelijk te onderbreken voor een reden 
die niet elders in de Spelregels wordt genoemd. 
 

 
 
Toelichting  
Met het oog op de algemene structuur van definitie, procedure en overtredingen in de Spelregels, 
wordt het noodzakelijk geacht om een definitie van de scheidsrechtersbal toe te voegen.  
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Overige besluiten van de IFAB 
 
1. Aanvullende Assistent Scheidsrechter (AASR) 
 
a) Experimentele status 
Het voorstel om de positie van de AASR van links naar rechts te wijzigen, om het mogelijk te maken 
dat de scheidsrechter terug kan keren naar zijn ‘traditionele’ diagonaal, moet worden goedgekeurd, 
vooropgesteld dat een dergelijke verandering niet ingaat voor de start van een nieuw seizoen (bijv. 
2011/2012 in Europa). 
 
Het wordt toegestaan dat het experiment met de AASR doorgaat tot de geplande einddatum, waarna 
de IFAB een definitief besluit zal nemen. 
 
b) Inzet van Aanvullende Assistent Scheidsrechters tijdens EURO 2012 
De IFAB heeft unaniem besloten om de UEFA toestemming te geven om AASRs in te zetten tijdens 
het eindtoernooi van EURO 2012. 
 
2. Doellijntechnologie (DLT) 
De IFAB is overeengekomen om het DLT-project voort te zetten. Een definitief besluit over DLT moet 
worden genomen tijdens de speciale IFAB vergadering, die zal worden uitgeschreven na afronding 
van UEFA EURO 2012. 
 
3. Regel 4 – De uitrusting van de spelers 
 
a) Overige uitrusting: gebruik van radiocommunicatie 
De IFAB is overeengekomen dit onderwerp ter overweging moet worden meegegeven aan de FIFA 
Task Force Football 2014. 
 
b) Overige uitrusting: dragen van losse cols  
De IFAB heeft besloten dat kledingstukken zoals losse cols en soortgelijke kleding, niet voldoen aan 
de definitie van ‘overige uitrusting’ in Regel 4 en derhalve niet zijn toegestaan. 
 
4. Regel 12 – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag 
 
Overtredingen die met een veldverwijdering worden bestraft 
De IFAB is overeengekomen dit onderwerp ter overweging moet worden meegegeven aan de FIFA 
Task Force Football 2014. 
 
5. Oplosbare verfspray  
De IFAB heeft het gebruik van oplosbare verfspray door CONMEBOL (Voetbalbond Zuid Amerika – 
red.) goedgekeurd bij wijze van proef. 
 
Invoering  
De besluiten van dit jaar van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Board met betrekking tot de 
Spelregels zijn bindend voor confederaties en bonden met ingang van 1 juli 2011. Echter, 
confederaties en bonden waarvoor geldt dat het huidige seizoen nog niet is afgelopen op 1 juli, mogen 
de invoering van de aangenomen Spelregelwijzigingen in hun competities uitstellen tot het begin van 
hun nieuwe seizoen. 
 
 
De Werkgroep Spelregels 
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Aanvullend bericht van de KNVB werkgroep spelregels 
 
De werkgroep spelregels wil u nog op het volgende wijzen: 
Er is in onderstaande situatie geen sprake van een spelregelwijziging, maar wel een belangrijke 
wijziging in de aanvullende instructies van de werkgroep spelregels. 
 
 
Regel 14 De Strafschop 
 
2. Bijzondere strafschoppen 
 

Huidige tekst Nieuwe tekst 

 
Als de bal terugstuit van de doellat, daarna vóór 
de doellijn de grond raakt en vervolgens de 
doellijn passeert, kan geen doelpunt worden 
toegekend. De strafschop heeft zijn uitwerking 
gehad op het moment dat de bal de grond raakt 
vóór de doellijn. 
 

 
Als de bal terugstuit van de doellat of de 
doelpaal, daarna vóór de doellijn de grond raakt 
en vervolgens de doellijn passeert, dan moet een 
doelpunt worden toegekend. 

 
Toelichting 
 
De werkgroep spelregels heeft de FIFA uitleg gevraagd over de spelsituatie waarbij de speeltijd wordt 
verlengd voor het nemen van een strafschop of bij een strafschoppenserie, of een doelpunt moet 
worden toegekend als de bal terugstuit van de doellat of doelpaal, daarna voor de doellijn de grond 
raakt en vervolgens de doellijn passeert? 
 
De FIFA heeft laten weten dat ook in deze situatie een doelpunt moet worden toegekend, dit in 
tegenstelling tot wat de werkgroep spelregels eerder heeft aangegeven in aanvullende instructies op 
de spelregels veldvoetbal, uitgave juli 2009. 
 


