
SPELREGELWIJZIGINGEN 2007  
 
 
De 121e jaarlijkse vergadering van de International Football Association Board (IFAB) in 2007 vond plaats in 
Manchester, Engeland, op 3 maart 2007. De spelregelwijzigingen die tijdens deze bijeenkomst zijn opgesteld 
en de diverse instructies en richtlijnen staan hieronder vermeld. 
 
Waar wordt verwezen naar paginanummers, heeft dat betrekking op het boekje "Spelregels Veldvoetbal" 
2006/2007. 
 
 
 

1. SPELREGELWIJZIGINGEN EN OFFICIËLE BESLISSINGEN  
 
REGEL 1 - HET SPEELVELD  
 
Pagina 6 (pag. 13 “Handleiding voor Scheidsrechters ”- oktober 2005)- OB 4 
Oude tekst  
Geen enkele vorm van reclame is toegestaan 
binnen de instructiezone, c.q. binnen één meter 
vanaf de zijlijn, alsmede op de grond buiten het 
speelveld. 
Eveneens is geen reclame toegestaan in het gebied 
tussen de doellijn en het doelnet. 

Nieuwe tekst  
Geen enkele vorm van reclame is toegestaan op de 
grond binnen de instructiezone of binnen één meter 
vanaf de zijlijn. 
Eveneens is geen reclame toegestaan in het gebied 
tussen de doellijn en het doelnet. 

 
 
 
REGEL 4 - DE UITRUSTING VAN DE SPELERS  
 
Pagina 10 (pag. 36 “Handleiding voor Scheidsrechter s”- oktober 2005)- Standaarduitrusting  
Oude tekst 
De verplichte standaarduitrusting van een speler 
bestaat de volgende afzonderlijke onderdelen: 
• een trui of shirt; 
 
 
 

Nieuwe tekst  
De verplichte standaarduitrusting van een speler 
bestaat uit de volgende afzonderlijke onderdelen: 
• een trui of shirt - wanneer onderkleding wordt 

gedragen, moeten de mouwen van dezelfde 
hoofdkleur zijn als de mouwen van de trui of het 
shirt; 

 
(Noot werkgroep spelregels: Bedoeld wordt, dat de 
mouwen van het ondershirt niet zichtbaar mogen 
zijn indien deze van een andere kleur zijn dan de 
mouwen van het wedstrijdshirt.  

 
Pagina 10 (pag. 37 “Handleiding voor Scheidsrechter s”- oktober 2005), OB 1 
Oude tekst  
• De spelers mogen geen ondershirts tonen, die 

van slogans of reclame zijn voorzien. Een speler 
die zijn shirt omhoog of uittrekt om slogans of 
reclame te tonen, zal worden gestraft door de 
organisator van de competitie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• De shirts dienen mouwen te hebben. 

Nieuwe tekst  
• De spelers mogen geen ondershirts tonen, die 

zijn voorzien van slogans of reclame. De 
verplichte standaarduitrusting mag geen enkele 
politieke, religieuze of persoonlijke uitingen 
bevatten. 

• Een speler die zijn shirt omhoog of uittrekt om 
slogans of reclame te tonen, zal worden gestraft 
door de organisator van de competitie. De partij 
van een speler wiens verplichte 
standaarduitrusting politieke, religieuze of 
persoonlijke uitingen bevat, zal worden gestraft 
door de organisator van de competitie of door 
de FIFA. 

• De shirts dienen mouwen te hebben. 
 



 
 
DE VIERDE OFFICIAL 
 
Pagina 33 (pag. 139 “Handleiding voor Scheidsrechte rs” - oktober 2005), eerste alinea  
Oude tekst  
• De vierde official kan worden aangesteld op 

grond van de competitiereglementen en hij kan 
als vervanger van elk van de overige leden van 
het team fungeren, als één van hen niet langer 
in staat is zijn taak uit te oefenen. Hij assisteert 
de scheidsrechter te allen tijde. 

Nieuwe tekst  
• De vierde official kan worden aangesteld op 

grond van de competitiereglementen en hij kan 
als vervanger van elk van de overige leden van 
het team fungeren, als één van hen niet langer 
in staat is zijn taak uit te oefenen, tenzij een 
reserve assistent-scheidsrechter is 
aangewezen. Hij assisteert de scheidsrechter te 
allen tijde. 

• Er kan ook een reserve assistent-scheidsrechter 
worden aangesteld volgens de 
competitiereglementen. Zijn enige taak is het 
vervangen van een assistent-scheidsrechter die 
niet langer in staat is zijn taak uit te oefenen, of 
het vervangen van een vierde official wanneer 
dit nodig is. 

 
 
 

2. AANVULLENDE INSTRUCTIES VOOR SCHEIDSRECHTERS, 
ASSISTENT-SCHEIDSRECHTERS EN VIERDE OFFICIALS  

 
Pagina 37 (pag. 148 “Handleiding voor Scheidsrechte rs”- oktober 2005), Het vieren van een 
doelpunt  
Oude tekst  
Een speler moet worden gewaarschuwd indien hij: 
• naar het oordeel van de scheidsrechter gebaren 

maakt die provocerend, kleinerend of opruiend 
zijn; 

• in de omrastering klimt om een gemaakt 
doelpunt te vieren. 

 
Het speelveld verlaten om een doelpunt te vieren is 
op zich geen overtreding welke met een 
waarschuwing moet worden bestraft, maar het is 
noodzakelijk dat de spelers zo spoedig mogelijk op 
het speelveld terugkeren. 

Nieuwe tekst  
Een speler moet worden gewaarschuwd indien hij: 
• naar het oordeel van de scheidsrechter gebaren 

maakt die provocerend, kleinerend of opruiend 
zijn; 

• in de omrastering klimt om een gemaakt 
doelpunt te vieren; 

• zijn shirt uittrekt, over het hoofd trekt of zijn 
hoofd ermee bedekt, maar het shirt niet geheel 
uittrekt, om een gemaakt doelpunt te vieren. 

• zijn hoofd of gezicht bedenkt met een masker of 
soortgelijk voorwerp om een gemaakt doelpunt 
te vieren. 

 
Het speelveld verlaten om een doelpunt te vieren is 
op zich geen overtreding welke met een 
waarschuwing moet worden bestraft, maar het is 
noodzakelijk dat de spelers zo spoedig mogelijk op 
het speelveld terugkeren. 

 
 
 

NADERE INFORMATIE WERKGROEP SPELREGELS VELDVOETBAL  
 
Voordeelregel bij ontnemen doelpunt of scoringskans  
Indien een speler (veldspeler of doelverdediger) op onreglementaire wijze een doelpunt of een duidelijke 
scoringskans van de tegenpartij voorkomt, dient door de scheidsrechter bekeken te worden of er sprake kan 
zijn van het geven van voordeel, omdat de bal het zij bij een andere speler van de aanvallende partij 
terechtkomt (de bal blijft dus in het bezit van het team waartegen de overtreding wordt begaan) of bij 
dezelfde speler blijft, die een duidelijke scoringskans heeft behouden. Indien dat het geval is, kan de 



scheidsrechter volstaan met het tonen van de gele kaart, omdat de scheidsrechter hier de voordeelregel 
heeft gehanteerd. 
Indien na het geven van voordeel door deze speler(s) de bal bijvoorbeeld naast wordt geschoten, kan de 
scheidsrechter niet meer terugkomen op zijn eerder genomen beslissing. De persoonlijke straf blijft de gele 
kaart. 
 
Reclame op kleding (assistent-)scheidsrechters  
Het is in het amateurvoetbal niet toegestaan dat op de kleding van (assistent-)scheidsrechters reclame-
uitingen voorkomen. Dat geldt zowel voor de wedstrijdkleding als voor de kleding waarin de warming-up 
wordt uitgevoerd. 
 
Aantal personen op de bank / in de dug-out  
In het amateurvoetbal mogen maximaal 11 personen op de reservebank / in de dug-out plaatsnemen, t.w.: 
- de trainer 
- de manager 
- de verzorger 
- de clubarts 
- een verantwoordelijk bestuurslid 
- wisselspelers/uitgewisselde spelers 
- pupil van de week 
 
 


