Koninklijke Nederlandse Voetbalbond

SPELREGELWIJZIGINGEN – SEIZOEN 2010 - 2011
De 124ste jaarlijkse algemene vergadering van de International Football Association Board (IFAB) vond
plaats in Zurich op 6 maart 2010. De spelregelwijzigingen die tijdens deze bijeenkomst zijn
goedgekeurd en de diverse instructies en richtlijnen staan hieronder vermeld.

Spelregelwijzigingen en besluiten van de Board

1.

Regel 1 - Het speelveld
(ingediend door de FIFA)
De doelen

Huidige tekst

Nieuwe tekst

De doelpalen en doellat moeten zijn
gemaakt van hout, metaal of ander
goedgekeurd materiaal. Ze mogen vierkant,
rechthoekig, rond of ovaal van vorm zijn en
mogen geen gevaar opleveren voor de
spelers.

De doelpalen en doellat moeten zijn gemaakt
van hout, metaal of ander goedgekeurd
materiaal. Ze moeten vierkant, rechthoekig,
rond of ovaal van vorm zijn en mogen geen
gevaar opleveren voor de spelers.

Toelichting
De huidige definitie is verhelderd om aan te geven dat doelpalen met een andere vorm niet zijn
toegestaan.

2.

Regel 5 – De Scheidsrechter
(ingediend door de Schotse voetbalbond)
Interpretatie van de spelregels en richtlijnen voor scheidsrechters
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Geblesseerde spelers

Huidige tekst

Nieuwe tekst

Uitzondering op het voorafgaande kunnen
alleen worden gemaakt wanneer:

Uitzondering op het voorafgaande kunnen
alleen worden gemaakt wanneer:

 een doelverdediger geblesseerd is.

 een doelverdediger geblesseerd is.

 een doelverdediger en een veldspeler
met elkaar in botsing zijn gekomen en
onmiddellijke verzorging nodig hebben.

 een doelverdediger en een veldspeler met
elkaar in botsing zijn gekomen en
onmiddellijke verzorging nodig hebben.

 er sprake is van een ernstige blessure,
bijv. een ingeslikte tong,
hersenschudding, gebroken been.

 spelers van hetzelfde team met elkaar in
botsing zijn gekomen en onmiddellijke
verzorging nodig hebben.
 er sprake is van een ernstige blessure,
bijv. een ingeslikte tong, hersenschudding,
gebroken been.

Toelichting
Het werd als onredelijk beschouwd dat spelers van hetzelfde team, die met elkaar in botsing waren
gekomen, het speelveld moesten verlaten om verzorgd te worden, met als gevolg dat hun team met
een ondertalsituatie geconfronteerd werd.

3.

Regel 5 – De Scheidsrechter
(ingediend door de Schotse voetbalbond)
Interpretatie van de spelregels en richtlijnen voor scheidsrechters
Geblesseerde spelers

Huidige tekst

Nieuwe tekst

De dragers van de brancard moeten het veld
opkomen met een brancard tegelijkertijd met
de artsen, zodat de speler zo snel mogelijk
verwijderd kan worden.

De dragers van de brancard moeten het
veld opkomen met een brancard na een
teken van de scheidsrechter.

Toelichting
Het verplicht betreden van het speelveld door de dragers van de brancard voor alle blessures waarbij
een arts nodig is, veroorzaakte onnodige verstoring van de wedstrijd.

Overige besluiten van de IFAB
1.

Regel 1 – Het speelveld
Interpretatie van de spelregels en richtlijnen voor scheidsrechters
Logo’s en emblemen

De IFAB herhaalde dat de, zowel tastbare als virtuele, reproductie van representatieve logo's of
emblemen van de FIFA, confederaties, nationale bonden, competities, clubs of andere lichamen is
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verboden op het speelveld, de doelnetten en de netruimtes, de doelen, de vlaggenstokken en de
bijbehorende vlaggen tijdens de wedstrijd

Speciale nadruk werd gelegd op het feit dat dergelijke logo’s niet op hoekvlaggen mogen staan.

2.

Doellijn technologie
(vervolg van de discussies tijdens de 122e jaarlijkse algemene vergadering)

Het gebruik van doellijn technologie als ook technologie in het algemeen tijdens de wedstrijd is bij
meerderheid verworpen.

3.

Officiële taal voor de spelregels

Bevestigd werd dat in het geval van verschillen tussen de vertalingen van de spelregels, de Engelse
tekst de officiële is.

4. Aanvullende instructies voor wedstrijd officials

Opgemerkt werd dat sommige bonden en confederaties eenzijdig hun eigen instructies en
aanbevelingen met betrekking tot het toepassen van de spelregels aan scheidsrechters uit hun gebied
hebben gegeven. Hierdoor wordt de kans dat er verschillen in interpretaties ontstaan op de wereld
groter. We willen herhalen dat de International Football Association Board (of FIFA namens hen) het
enige lichaam is dat de bevoegdheid heeft een dergelijke aanvullende instructie met betrekking tot de
spelregels uit te vaardigen. Dit om een uniforme toepassing wereldwijd te garanderen

Bovendien vond op 18 mei 2010 een speciale vergadering van de IFAB plaats in Zurich. De
goedgekeurde spelregelwijzigingen staan hieronder vermeld.

Spelregelwijzigingen en besluiten van de Board
1.

Regel 14 – De Strafschop
(ingediend door de FIFA)
Procedure
Huidige tekst

Nieuwe tekst

Het maken van een schijnbeweging bij het
nemen van een strafschop is geoorloofd.
Als naar het oordeel van de scheidsrechter,
het misleiden als onsportief gedrag wordt
gezien, dan moet de nemer een
waarschuwing ontvangen.

Het maken van een schijnbeweging tijdens
de aanloop bij het nemen van een strafschop
is geoorloofd. Echter, het maken van een
schijnbeweging nadat de aanloop is afgerond
wordt beschouwd als een overtreding van
Regel 14, zijnde onsportief gedrag, waarvoor
de nemer een waarschuwing moet
ontvangen.

Toelichting
Met het oog op een toename van het aantal gevallen waarbij spelers schijnbewegingen maken bij het
nemen van een strafschop om de doelverdediger te misleiden, is het noodzakelijk om duidelijk te
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maken wat geoorloofd is en welke actie de scheidsrechter moet nemen in het geval van een
overtreding

2.

De vierde official
(ingediend door de Schotse voetbalbond)
De vierde official en de reserve assistent – scheidsrechter (7de punt)

Huidige tekst

Nieuwe tekst

Hij moet aan de scheidsrechter aangeven
wanneer de verkeerde speler wordt
gewaarschuwd vanwege een
persoonsverwisseling; of wanneer een
speler niet van het speelveld wordt
gezonden terwijl hij gezien heeft dat deze
een tweede waarschuwing heeft
ontvangen; of wanneer een gewelddadige
handeling plaatsvindt buiten het
gezichtsveld van de scheidsrechter en de
assistent-scheidsrechters. De
scheidsrechter behoudt evenwel de
bevoegdheid om te beslissen over alle
spelaangelegenheden.

Hij assisteert de scheidsrechter om de
wedstrijd overeenkomstig de spelregels te
leiden. De scheidsrechter behoudt evenwel
de bevoegdheid om te beslissen over alle
spelaangelegenheden.

Toelichting
Het bereik van de taak van de vierde official om de scheidsrechter te assisteren moet worden
uitgebreid zodat hij steun en advies kan geven in meer situaties dan in de huidige spelregels
beschreven.

In werking treden van de spelregels 2010 – 2011
De IFAB heeft unaniem besloten dat de besluiten van de 124ste IFAB jaarlijkse algemene vergadering
en van de speciale vergadering van de IFAB van kracht worden per 1 juni 2010 en derhalve van
toepassing zijn tijdens het WK van 2010.

Namens
De werkgroep Spelregels Veldvoetbal KNVB
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