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1. PUNTSGEWIJZE SAMENVATTING VAN DE SPELREGELWIJZIGINGEN 

Regel 3 – De spelers 

• De tijdelijke aanpassing om in ‘top’-competities de mogelijkheid te bieden om 

5 wisselspelers te gebruiken (met beperkt aantal wisselmomenten), wordt 

onderdeel van Regel 3. 

 

Regel 8 – Het begin en de hervatting van het spel 

• Verduidelijking dat de scheidsrechter een muntstuk opwerpt om te bepalen 

welk doel wordt verdedigd en wie de aftrap neemt. 

 

Regel 10 – De uitslag van een wedstrijd bepalen 

• Verduidelijking dat een teamofficial een waarschuwing kan ontvangen of 

verwijderd kan worden tijdens de strafschoppenserie. 

 

Regel 12 – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag 

• Verduidelijking over overtredingen m.b.t. tot hands door de doelverdediger in 

het eigen strafschopgebied. 

 

Regel 12 – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag 

• Verduidelijking over de plaats ven een vrije schop die is toegekend in het 

geval een speler zonder toestemming van de scheidsrechter het speelveld 

verlaat en vervolgens een overtreding begaat tegen een invloed van buitenaf. 

 

Regel 14 – De strafschop 

• Verduidelijking over de positie van de doelverdediger voor en gedurende het 

nemen van een strafschop. 

  



 
 
Spelregelwijzigingen | 1 juni 2022 

 
   P. 3 

 

2. DETAILS VAN ALLE SPELREGELWIJZIGINGEN 

In dit document staan de spelregelwijziging voor de editie van 2022/23. Bij elke 

wijziging wordt de nieuwe, gewijzigde of aanvullende tekst weergegeven, samen met 

de oude tekst en, indien op zijn plaats, gevolgd door een toelichting op de 

verandering. 

 

Regel 3 – De spelers: aanvullende wissels voor topcompetities 

2. aantal wissels 

 

Gewijzigde tekst 

 

Officiële competities 

Het aantal wisselspelers, tot een maximum van vijf, dat tijdens een wedstrijd in een 

officiële competitie ingezet mag worden, wordt vastgesteld door de FIFA, de 

confederatie of de nationale bond. Dit geldt niet Voor heren en dames competities 

van de eerste elftallen van clubs op het hoogste niveau of senioren ‘A’ nationale 

teams, waarvoor  het maximum aantal wissels drie is. de competitiereglementen het 

mogelijk maken dat er maximaal 5 wisselspelers ingezet mogen worden, geldt voor 

elk team: 

• Dat het maximaal drie wisselmomenten heeft* 

• Dat het in aanvulling hierop ook mag wisselen tijdens de rust 

* Daar waar beide teams tegelijk een wissel toepassen, geldt dit als een 

wisselmoment voor elk team. Meerdere wissels (en verzoeken) door een team 

gedurende dezelfde onderbreking tijdens het spel, gelden als één gebruikt 

wisselmoment. 

 

Verlenging  

• Als een team nog niet het maximale aantal wissels en/of wisselmomenten 

heeft gebruikt, dan mogen alle niet gebruikte wissels en wisselmomenten 

worden gebruikt tijdens de verlenging 

• Daar waar competitiereglementen het toestaan om een extra wissel te 

gebruiken tijdens de verlenging, heeft elk team ook een extra wisselmoment 

• Wissels kunnen ook plaatsvinden in de periode tussen het einde van de 

reguliere speeltijd en de verlenging, en tijdens de rust in de verlenging – deze 

gelden niet als gebruikt wisselmoment 

(…) 

 

Toelichting 

De tijdelijke wijziging van Regel 3 om competities van de eerste elftallen van clubs op 

het hoogste niveau of senioren ‘A’ nationale teams de mogelijkheid te bieden om toe 
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te staan dat er tijdens een wedstrijd tot een maximum van 5 wisselspelers mogen 

worden gebruikt (met een limiet aan het aantal wisselmomenten), wordt nu onderdeel 

van Regel 3. 

 

 

Regel 8 – Het begin en de hervatting van het spel 

 

1 De aftrap 

 

Gewijzigde tekst 

Procedure 

• De scheidsrechter werpt een muntstuk op en het team dat de toss wint 

bepaalt (…..) 

 

Toelichting 

Het opwerpen van een muntstuk (de toss) om te bepalen welk doel er verdedigd 

wordt alsook wie de aftrap neemt, is de verantwoordelijkheid van de scheidsrechter 

en de formulering moet in lijn zijn met Regel 10.   

 

 

Regel 10 – De uitslag van een wedstrijd bepalen: teamofficials 

 

3 De strafschoppenserie 

 

Gewijzigde tekst 

Wissels en veldverwijderingen tijdens de strafschoppenserie 

• Een speler, wisselspeler, of gewisselde speler of teamofficial kan een 

waarschuwing krijgen of van het speelveld worden gezonden; 

 

Toelichting 

Bevestiging dat een teamofficial een waarschuwing kan ontvangen of verwijderd kan 

worden tijdens de strafschoppenserie. 
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Regel 12 – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag: het spelen van de bal met de 

hand of arm door de doelverdediger 

 

3 Disciplinaire straffen 

Het ontnemen van een doelpunt of een duidelijke scoringskans  

Als een speler de tegenpartij een doelpunt of een duidelijke scoringskans ontneemt 

door een overtreding door middel van het spelen van de bal met de hand te maken, 

dan wordt de speler van het speelveld verwijderd, ongeacht de plaats van de 

overtreding (dit geldt niet als dit gebeurt door de doelverdediger in het eigen 

strafschopgebied). 
 

 

Toelichting 

De verwijzing naar overtredingen door middel van het spelen van de bal met de hand 

in het ‘ontnemen van een duidelijke scoringskans deel’ van Regel 12, kan verkeerd 

worden geïnterpreteerd als dat dit betekent dat de doelverdediger verwijderd kan 

worden wegens een overtreding door middel van het spelen van de bal met de hand 

in het eigen strafschopgebied. Daarom is dit voorbehoud toegevoegd aan het 

onderdeel ‘overtredingen die met een verwijdering moeten worden bestraft’ in Regel 

12. 

 

 

Regel 12 – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag: het speelveld verlaten om 

een overtreding te begaan tegen een invloed van buitenaf 

 

4 Spelhervatting na overtredingen en onbehoorlijk gedrag 

 

Gewijzigde tekst 

(…) 

Als de scheidsrechter het spel onderbreekt vanwege een overtreding begaan door 

een speler, binnen of buiten het speelveld, tegen een ‘invloed van buitenaf’, dan 

wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal, tenzij er een indirecte vrije schop 

wordt toegekend vanwege het verlaten van het speelveld zonder de toestemming 

van de scheidsrechter. De indirecte vrije schop wordt genomen vanaf die plaats op 

de doel- of zijlijn waar de speler het speelveld verliet. 

 

Toelichting 

De Spelregels zijn duidelijk over het feit dat er geen vrije schop kan worden 

toegekend wegens een overtreding tegen een invloed van buitenaf. Echter, als een 

speler het speelveld zonder toestemming van de scheidsrechter verlaat en 
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vervolgens een dergelijke overtreding maakt, terwijl de bal in het spel is, dan wordt 

de vrije schop toegekend wegens het zonder toestemming van de scheidsrechter 

verlaten van het speelveld. Deze vrije schop wordt genomen vanaf die plaats op de 

doel- of zijlijn waar de speler het speelveld verliet.  

 

 

Regel 14 – De strafschop: positie van de doelverdediger 

 

Procedure 

 

Gewijzigde tekst 

 

(…) Als de bal wordt getrapt, moet de doelverdediger van de verdedigende partij ten 

minste een deel van één voet op, of boven of achter de doellijn hebben. 

Toelichting 

Tot nu toe moest de doelverdediger ten minste een deel van elke voet op / boven de 

doellijn hebben op het moment van nemen van de strafschop. Dit had als gevolg dat 

als de doelverdediger één voet voor en één voet achter de doellijn had, dit technisch 

gesproken een overtreding was ook al werd er geen oneerlijk voordeel behaald. De 

tekst is gewijzigd om te voorkomen dat een dergelijke positie bestraft wordt. 

 

Uitleg van deze aanpassing moet benadrukken dat de geest van de Regel vereist dat 

de doelverdediger beide voeten op/boven de lijn heeft op het moment dat de 

strafschop wordt genomen. D.w.z. dat de doelverdediger niet achter (of voor) de 

doellijn mag staan. 
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