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Regel 1 – Het speelveld

9. Het Doel (blz. 9)

(...)

Het wordt aanbevolen dat alle doelen, die gebruikt worden in een officiële competitie die wordt
georganiseerd onder auspiciën van de FIFA of KNVB, geen extra structuren bevat (d.w.z behalve de
doelpalen en doellat – bijv. extra steunen) die zouden kunnen voorkomen dat de bal in het doel gaat.

10. Doel verplaatst (blz. 10)

• In het geval dat een speler van het verdedigende team (inclusief de doelverdediger) opzettelijk of per 
ongeluk zijn eigen doel verplaatst of om laat vallen voordat de bal de doellijn gaat, moet het doelpunt 
worden toegekend als de bal in het doel zou zijn gegaan tussen de originele positie van de doelpalen



Regel 1 – Het speelveld

Als een speler van het verdedigende team zijn eigen doel beweegt of om laat vallen en:

● de bal niet in het doel gaat of het doel raakt, wordt het spel onderbroken en: 
- als het per ongeluk was, wordt de wedstrijd hervat met een scheidsrechtersbal; 
- als het opzettelijk was, wordt de wedstrijd hervat met een indirecte vrije schop en moet de overtredende 
speler worden gewaarschuwd.

● de bal het doel raakt en niet in het doel gaat, wordt het spel onderbroken en:
- als het per ongeluk was, wordt de wedstrijd hervat met een scheidsrechtersbal;
- als het opzettelijk was, wordt de wedstrijd hervat met een strafschop en moet de overtredende speler 
van het speelveld worden gezonden omdat hij het andere team een doelpunt of een duidelijke 
scoringskans ontnomen.

● de bal in het doel gaat (over de doellijn) tussen de originele positie van de doelpalen, met of zonder het 
doel te raken, een doelpunt wordt toegekend en de overtredende speler moet worden gewaarschuwd als 
het opzettelijk was.



Regel 5 – De Scheidsrechters

3. Bevoegdheden en plichten (blz. 30 + 31)
De scheidsrechters:
(…)

onderbreken het spel als, naar hun mening, een speler ernstig geblesseerd is en zorgen ervoor dat: de speler 
van het speelveld verlaat. Een geblesseerde speler, tevens een doelverdediger, mag niet behandeld worden op 
het speelveld, mag alleen terugkeren op het speelveld nadat de wedstrijd is hervat en moet het speelveld 
betreden opnieuw vanuit zijn eigen wisselzone. De enige uitzonderingen op het vereiste om het speelveld te 
verlaten zijn wanneer

een doelverdediger en een veldspeler met elkaar in botsing zijn gekomen en verzorging nodig hebben;
(…)



Regel 6  – De overige wedstrijdofficials

• Reserve-assistent-scheidsrechter (RAR) (blz. 37)

In toernooien of competities waarin een reserve-assistent-scheidsrechter is aangesteld,
Volgens het competitiereglement kan een reserve-assistent-scheidsrechter worden aangesteld. Zijn rol en
plicht moet in overeenstemming zijn met de bepalingen die zijn vastgelegd in de spelregels
Zaalvoetbal/Futsal.

De reserve assistent-scheidsrechter:
∙ vervangt de derde scheidsrechter als één van de scheidsrechters of de derde scheidsrechter niet in staat is
te aan de wedstrijd te beginnen of voort te zetten en tevens kan hij kan ook de tijdwaarnemer vervangen
indien nodig;
∙ assisteert te allen tijde de scheidsrechters en de derde scheidsrechter, ook met eventuele administratieve
taken voor, tijdens en na de wedstrijd, zoals verzocht door de scheidsrechters;

(…)

• neemt plaats in de buurt van de tijdwaarnemer om de scheidsrechters en de derde scheidsrechter te kunnen 
assisteren met alle relevante informatie over de wedstrijd.



Regel 8  – Het begin en de hervatting van het spel

Procedure

∙ De scheidsrechter tost met een munt en de winnaar van de toss kiest voor de aftrap in de eerste of tweede 
periode.
∙ Tenzij anders vermeld in het competitiereglement, kiest het thuisspelende team welk doel zij in de eerste 
periode verdedigen.
∙ Het team dat de aftrap in de eerste periode niet neemt, neemt de aftrap om de tweede periode te starten.

• Het team dat beslist welk doel te willen verdedigen in de eerste periode, neemt de aftrap om de tweede 
periode te starten. 



Regel 10  – De uitslag van de wedstrijd bepalen

3. De Strafschoppenserie (blz. 49)

Procedure

Voorafgaand aan de strafschoppenserie

(…)

∙ Als, aan het einde van de wedstrijd en/of verlenging, en voordat de strafschoppenserie begint, een team
een groter aantal spelers (inclusief wisselspelers) heeft dan het andere team, mag het ervoor kiezen om het
aantal terug te brengen tot hetzelfde aantal als het andere team. De scheidsrechters moeten worden
geïnformeerd over de naam en nummer van elke uitgesloten speler, indien van toepassing. Elke uitgesloten
speler komt niet in aanmerking om deel te nemen aan de strafschoppenserie, niet als nemer, niet als
doelverdediger (behalve zoals hieronder beschreven).

(…)



Regel 10 – De uitslag van de wedstrijd bepalen

Tijdens de strafschoppenserie
(…)

∙ Als de doelverdediger een overtreding begaat en als gevolg daarvan de strafschop wordt overgenomen, wordt 
de doelverdediger vermaand voor de eerste overtreding en als dezelfde speler een volgende overtreding(en) 
begaat, ontvangt hij een waarschuwing.

(…)

∙ Als, tijdens de strafschoppenserie, het aantal spelers van één team wordt verminderd, mag het team met 
meer spelers mag ervoor kiezen om het aantal terug te brengen tot hetzelfde aantal als het andere team. De 
scheidsrechters moeten worden geïnformeerd over de naam en nummer van elke uitgesloten speler, indien 
van toepassing. Elke uitgesloten speler komt niet in aanmerking om deel te nemen aan de strafschoppen, niet 
als nemer, niet als doelverdediger (behalve zoals hieronder beschreven).



Regel 10  – De uitslag van de wedstrijd bepalen
Tijdens de strafschoppenserie

(…)

Wissels en wegzenden spelers tijdens de strafschoppenserie 

Een speler, wisselspeler of teamofficial kan een waarschuwing ontvangen of van het speelveld worden 
gestuurd.

• Een weggezonden doelverdediger moet worden vervangen door een in aanmerking komende speler of 
wisselspeler.

• Een speler of wisselspeler anders dan de doelverdediger die niet verder kan spelen, mag niet worden 
vervangen.

• De scheidsrechters mogen de wedstrijd niet staken als een team wordt teruggebracht tot minder dan

drie spelers



Regel 12  – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag

1. Directe vrije schop (blz. 53)

Een directe vrije schop wordt ook toegekend aan het andere team, indien een speler één van de hieronder 
genoemde overtredingen begaat:

∙ een overtreding m.b.t. hands die opzettelijk is en/of waarbij de hand/arm het lichaam van de speler
onnatuurlijk groter maakt (behalve voor de doelverdediger binnen zijn strafschopgebied)



Regel 12  – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag

Het spelen van de bal met de hand/arm

(…)

Een directe vrije schop moet worden toegekend als een speler een volgende overtreding begaat: 
• de bal opzettelijk met de hand/arm aanraakt, bijvoorbeeld door de hand/arm naar de bal toe te bewegen.
• de bal met zijn hand/arm aanraakt wanneer hij zijn lichaam onnatuurlijk groter maakt. Een speler wordt
beschouwd het lichaam op onnatuurlijke wijze groter te hebben gemaakt als de positie van de hand/arm
geen gevolg is van, of kan worden gerechtvaardigd door, de beweging van het lichaam van de speler voor
die specifieke situatie. Door de hand/arm in een dergelijke positie te hebben, neemt de speler het risico dat
de hand/arm geraakt wordt door de bal en dat dit bestraft wordt



Regel 12  – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag

De doelverdediger heeft dezelfde beperkingen bij het spelen van de bal als elke andere speler buiten het 
strafschopgebied. Als de doelverdediger de bal binnen zijn strafschopgebied speelt terwijl dit niet is 
toegestaan, wordt een indirecte vrije schop toegekend, maar er volgt geen disciplinaire sanctie. Als de 
overtreding is het voor de tweede keer spelen van de bal (met of zonder de hand/arm) na een hervatting van 
het spel voordat het een andere speler raakt, moet de doelverdediger worden bestraft wegens het 
onderbreken van een veelbelovende aanval of het andere team een doelpunt of een duidelijke scoringskans 
ontnemen.



Regel 12  – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag

2. Indirecte vrije schop (blz. 55)

Een indirecte vrije schop wordt toegekend indien een speler:

(…)

∙ scoort in het doel van het andere team:

- rechtstreeks met de hand/arm (inclusief door de doelverdediger), mits het onopzettelijk is en de hand/arm 
het lichaam niet onnatuurlijk groter maakt;

- onmiddellijk na het onopzettelijk raken van de bal met de hand/arm, op voorwaarde dat de hand/arm 
het lichaam niet onnatuurlijk groter heeft gemaakt.

Als een speler niet onmiddellijk scoort nadat hij de bal per ongeluk met zijn hand/arm heeft aangeraakt, 
moet het spel worden voortgezet, op voorwaarde dat de hand/arm het lichaam van de speler niet 
onnatuurlijk groter heeft gemaakt.



Regel 12  – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag

Een indirecte vrije schop wordt ook toegekend als een doelverdediger een van de volgende overtredingen 
begaat:

(…)

Hij raakt opnieuw de bal op eigen speelhelft, nadat hij deze gespeeld heeft in gecontroleerd balbezit (vanaf 
elke willekeurige plaats op het speelveld) nadat de bal met opzet rechtstreeks naar hem toe wordt gespeeld 
door een medespeler zonder dat de bal wordt geraakt of gespeeld door een speler van het andere team, er 
volgt geen disciplinaire sanctie;



Regel 12  – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag

Disciplinaire maatregelen (blz. 56)

(…)

Als, voor het betreden van het speelveld om de wedstrijd aan te vangen, een speler of teamofficial een 
overtreding begaat die met wegzenden bestraft wordt, hebben de scheidsrechters de bevoegdheid om de 
speler of teamofficial te verbieden deel te nemen aan de wedstrijd. De scheidsrechters zullen dit wangedrag 
melden aan de KNVB.

Als de scheidsrechters een speler, wisselspeler of teamofficial waarschuwen voordat de wedstrijd begint, 
moeten ze dit mondeling doen in plaats van een gele kaart te tonen, en dit na de wedstrijd melden aan de 
KNVB.

Als dezelfde persoon tijdens de wedstrijd opnieuw een waarschuwing krijgt, waarschuwen de scheidsrechters 
hem door een gele kaart te tonen. Deze persoon wordt dan niet weggezonden, aangezien het de eerste 
waarschuwing is die tijdens de wedstrijd aan het overtredende persoon wordt getoond.



Regel 12  – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag

Overtredingen die met wegzenden moeten worden bestraft

Een speler of wisselspeler wordt van het speelveld gezonden indien hij één van de hieronder volgende 
overtredingen begaat:

• het andere team een doelpunt of een duidelijke scoringskans ontneemt, door middel van een handsbal 
overtreding (dit geldt niet voor de doelverdediger binnen zijn eigen strafschopgebied) of door opzettelijk 
het doel te verplaatsen of om te gooien (zodat dit voorkomt dat er een doelpunt gescoord wordt).



Regel 12  – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag

Het ontnemen van een doelpunt of een duidelijke scoringskans (DOGSO) (blz 59)

Als een speler het andere team een doelpunt of duidelijke scoringskans ontneemt door een handsbal 
overtreding, wordt de speler weggestuurd door het tonen van een rode kaart, ongeacht waar de overtreding 
plaatsvindt (behalve de doelverdediger binnen zijn eigen strafschopgebied).

De volgende criteria moeten in overweging worden genomen om te bepalen of het gaat om een duidelijke 
scoringskans (DOGSO) situatie:

∙ de afstand tussen de overtreding en het doel

∙ de algemene richting van het spel

∙ de mogelijkheid om de bal in bezit te houden of te krijgen

∙ de plaats en het aantal verdedigende veldspelers, evenals de doelverdediger
ongeacht of het doel "onbewaakt" is



Regel 12  – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag

Als een doelverdediger vlak voor zijn eigen doel staat om het te bewaken, kan er geen DOGSO-overtreding
worden begaan (duidelijke scoringskans ontnemen), ook al voldoet de situatie aan alle andere criteria voor
een DOGSO-overtreding.

(…)

Als het aantal spelers van het aanvallende team gelijk is aan of groter is dan het aantal spelers van het
verdedigende team (de doelverdediger niet meegeteld) wanneer het doel niet wordt bewaakt door de
doelverdediger en aan de andere criteria voor DOGSO wordt voldaan, kan dit als een DOGSO-situatie
worden beschouwd.

Als een speler van het verdedigende team een overtreding begaat zonder te proberen te spelen de bal
(bijv. vasthouden, trekken, duwen, geen mogelijkheid om de bal te spelen, e.d.) en het aantal aanvallende
spelers is groter dan het aantal verdedigende spelers, moet dit als een DOGSO-situatie worden beschouwd,
zelfs als het doel bewaakt wordt door de doelverdediger.



Regel 12  – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag

Hervattingen na overtredingen en onbehoorlijk gedrag (blz. 62)

(…)

Indien, wanneer de bal in het spel is:

∙ een speler begaat een overtreding tegen een wedstrijdofficial of een speler van het andere team,
wisselspeler, of weggezonden speler, of teamofficial buiten het speelveld of;

∙ een wisselspeler, of verwijderde speler of teamofficial een overtreding begaat tegen, of ingrijpt in het spel 
van, een speler van het andere team of wedstrijdofficial buiten het speelveld:

Het spel wordt hervat met een vrije schop op de doel- of zijlijn het dichtst bij de plaats waar de
overtreding/het ingrijpen plaatsvond. Een strafschop wordt toegekend als dit een overtreding is waarvoor
een directe vrije schop moet worden toegekend, binnen het strafschopgebied van de overtreder.



Regel 12  – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag

∙ een wisselspeler, weggezonden speler of teamofficial een overtreding begaat tegen een wisselspeler, 
weggestuurde speler of teamofficial van één van beide teams, wordt het spel hervat met een 
scheidsrechtersbal (zie regel 8).

(…)

Als de scheidsrechters het spel onderbreken wegens een overtreding begaan door een speler, binnen of 
buiten het speelveld, tegen een onbevoegd persoon wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal, tenzij 
een indirecte vrije schop wordt toegekend voor het verlaten van het speelveld zonder toestemming van de 
scheidsrechters. De indirecte vrije schop wordt genomen vanaf het punt op de zijlijn waar deze speler het 
speelveld verliet.



Regel 13  – De vrije schoppen

2. Procedure (blz. 65)

Alle vrije schoppen moeten worden genomen:

(…)

∙ vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond, behalve in de volgende situaties:

(…)

o indirecte vrije schoppen voor overtredingen waarbij een speler het speelveld betreedt, opnieuw 
betreedt of verlaat zonder toestemming, deze vrije schop wordt genomen vanaf de plaats waar de bal toen het 
spel werd onderbroken, tenzij het spel werd onderbroken met de bal binnen het strafschopgebied, in dat geval 
moet de vrije schop worden genomen vanaf de lijn van het strafschopgebied op het punt dat het dichtst bij de 
plaats waar de bal zich bevond toen het spel werd onderbroken, langs een denkbeeldige lijn evenwijdig aan de 
zijlijn Echter, als een speler een overtreding begaat buiten het speelveld (behalve tegen een onbevoegd 
persoon), wordt het spel hervat met een vrije schop genomen vanaf het punt op de zijlijn het dichtst bij de 
plaats van de overtreding; een strafschop wordt toegekend als het een overtreding betreft, die met een directe 
vrije schop moet worden bestraft, indien deze plaatsvond het dichtst bij de doellijn die behoort tot het 
strafschopgebied van de overtreder



Regel 13  – De vrije schoppen

5. DIRECTE VRIJE SCHOP VANAF DE 6E ACCUMULATIEVE OVERTREDING VAN IEDER TEAM (DFKSAF)/10-
METERTRAP (blz. 67)

Overtredingen en straffen
(…)
• Als de overtreding van de doelverdediger ertoe leidt dat de trap opnieuw wordt genomen, wordt de 
doelverdediger vermaand voor de eerste overtreding in de wedstrijd en wordt dezelfde speler gewaarschuwd 
voor elke volgende overtreding.

(…)

• een teamgenoot van de verdedigende doelverdediger begaat een overtreding:

- als de bal in het doel gaat, wordt een doelpunt toegekend;

- als de bal niet in het doel gaat, wordt de trap opnieuw genomen; de overtreder wordt vermaand 
voor de eerste overtreding in de wedstrijd en wordt dezelfde speler gewaarschuwd voor elke volgende 
overtreding.



Regel 14  – De Strafschop

1. Procedure
(…)
Als de bal wordt getrapt, moet de verdedigende doelverdediger ten minste een deel van één voet op, boven 
of achter de doellijn hebben.

2. Overtredingen en straffen
(…)

Als, voordat de bal in het spel is, één van de volgende situaties zich voordoet:
(…)

Als de overtreding van de doelverdediger ertoe leidt dat de strafschop opnieuw wordt genomen, wordt de 
doelverdediger vermaand voor de eerste overtreding in de wedstrijd en wordt dezelfde speler gewaarschuwd 
voor elke volgende overtreding.



Regel 15  – De Intrap 

1. Procedure (blz. 77)

(…)

Als de intrap wordt genomen en daarna, nadat de bal in het spel is geweest, de bal het speelveld verlaat over dezelfde
zijlijn als waar hij intrap werd genomen zonder een andere speler te raken, wordt een intrap toegekend aan het
andere team, te nemen vanaf het punt waar de bal het speelveld verliet.

2. Overtredingen en straffen (blz. 77)

(…)

Een speler van het andere team die de nemer op onreglementaire wijze afleidt of hindert (inclusief het dichterbij gaan
staan dan de minimaal vereiste 5 meter afstand van het punt op de zijlijn waar de intrap moet worden genomen),
wordt gewaarschuwd voor onsportief gedrag en als de intrap is genomen, wordt een indirecte vrije schop toegekend.

Als een teamgenoot van de nemer zich buiten het speelveld bevindt om een speler van het andere team te misleiden 
of om een gunstigere positie te krijgen wanneer de intrap wordt genomen, wordt een intrap toegekend aan het 
andere team en krijgt de overtredende speler een waarschuwing.

Voor elke andere overtreding, ook als de intrap niet binnen vier seconden wordt genomen, wordt een intrap 
toegekend aan het andere team.



Regel 17 – De Hoekschop

2. Overtredingen en straffen (blz. 81)

(…)

Als een speler, terwijl hij correct een hoekschop neemt, opzettelijk de bal trapt tegen een speler van het 
andere team om de bal opnieuw te spelen, maar niet op een onvoorzichtige of onbesuisde wijze of met 
buitensporige inzet doet, dan laten de scheidsrechters doorspelen.

Als een teamgenoot van de nemer zich buiten het speelveld bevindt om een speler van het andere team te 
misleiden of om een gunstigere positie te krijgen wanneer de hoekschop wordt genomen, wordt een 
doelworp toegekend aan het andere team en krijgt de overtredende speler een waarschuwing.

Voor elke andere overtreding door het team dat de hoekschop neemt, wordt een doelworp toegekend aan 
het verdedigende team. 



Zaalvoetbal aanbevelingen

Positionering

5) POSITIONERING IN SITUATIES ALS DE BAL UIT HET SPEL IS

De beste positie is een positie van waaruit de scheidsrechters de juiste beslissing kunnen nemen en waar ze 
een optimaal zicht hebben op het spel en de spelers. Alle aanbevelingen over positionering zijn gebaseerd op 
waarschijnlijkheden. Deze kunnen worden aangepast door specifieke informatie over de teams, de spelers en 
de gebeurtenissen in de wedstrijd tot op dat moment. 



Zaalvoetbal aanbevelingen

Interpretatie en aanbevelingen  

Regel 5 – De scheidsrechters  

(…) 

Voordeel  

(…) 

Als de overtreding een waarschuwing vereist, moet deze worden gegeven bij de volgende onderbreking. Als
er geen duidelijk voordeel is, wordt aanbevolen dat de scheidsrechters het spel onderbreken en de speler
onmiddellijk waarschuwen. Wordt de waarschuwing niet gegeven bij de eerstvolgende onderbreking, kan
deze later niet alsnog worden gegeven.



Zaalvoetbal aanbevelingen

Als de overtreding het andere team een duidelijke scoringskans ontneemt, wordt de speler gewaarschuwd 
voor onsportief gedrag. Als de overtreding een veelbelovende aanval hinderde of stopte, wordt de speler niet 
gewaarschuwd (zie Regel 12 – Voordeel). 
Echter:

∙ Als de overtreding een gepleegd werd op een onbesuisde wijze of vasthouden was, moet de overtredende
speler worden gewaarschuwd (zie de paragraaf gewijd aan spelregel 12 hieronder).

∙ Als het een overtreding met buitensporige inzet is, moet de overtredende speler van het veld worden 
gestuurd.



Zaalvoetbal aanbevelingen

Regel 12 – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag

HET SPELEN VAN DE BAL MET DE HAND

Als een speler in het doel van het andere team scoort onmiddellijk nadat hij de bal per ongeluk met zijn
hand/arm heeft aangeraakt, wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenstanders. Echter:

∙ Als er geen doelpunt wordt gemaakt en de hand/arm heeft het lichaam van de speler niet onnatuurlijk groter 
gemaakt, dan moet het spel worden voortgezet. 

∙ Als de bal over de doellijn van het veld gaat, wordt een doelworp toegekend. 

Als een speler een doelpunt maakt nadat een teamgenoot de bal per ongeluk met zijn hand/arm heeft 
aangeraakt, ook onmiddellijk daarna, wordt het doelpunt toegekend. 

• (…)


