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De 122ste jaarlijkse algemene vergadering 2008 van de International Football 
Association Board (IFAB) vond plaats in Perthshire (Schotland) op 8 maart 
2008. De spelregelwijzigingen die tijdens deze bijeenkomst zijn opgesteld 
houden maar één echte wijziging in. De diverse instructies en richtlijnen staan 
hierna vermeld. 
 
Spelregelwijziging: 
Regel 2: De bal 
In aanvulling op de eisen gesteld in regel 2 mogen tijdens officiële competitiewedstrijden 
georganiseerd onder auspiciën van de FIFA of de confederaties alleen ballen worden gebruikt, 
waarop één van de volgende aanduidingen is aangebracht: 
• het officiële “FIFA APPROVED” logo of, 
• het officiële “FIFA INSPECTED” logo of, 
• het “ÏNTERNATIONALE MATCHBALL STANDAARD” logo 
 
Een dergelijk logo op de bal geeft aan dat deze officieel is getest en in overeenstemming is bevonden 
met specifiek technische eisen, verschillend voor elk logo en aanvullend aan de minimumeisen 
gesteld in regel 2. De lijst met aanvullende eisen, specifiek voor elke categorie, moet zijn goedgekeurd 
door de Internationale F.A. Board. De instituten die de testen uitvoeren zijn onderworpen aan de 
goedkeuring van de FIFA. Voor competities van nationale bonden mag ook worden verlangd dat de te 
gebruiken ballen één van deze drie logo’s hebben. In alle andere wedstrijden moet de bal voldoen aan 
de eisen van regel 2. 
 
Verder willen wij iedereen attent maken op het volgende: 
Richtlijnen en instructies uitgevaardigd door de IFAB 
Omgaan met geblesseerde spelers 
Het blijkt dat wereldwijd tijdens wedstrijden verschillend wordt omgegaan met geblesseerde spelers. 
Wanneer de bal in het spel blijft nadat een speler geblesseerd is geraakt stelt de IFAB het volgende: 
Regel 5 geeft aan dat de scheidsrechter de bevoegdheid heeft het spel te onderbreken wanneer een 
speler, naar zijn oordeel, ernstig geblesseerd is. Maar hij mag het spel ook door laten gaan wanneer 
de speler, naar zijn oordeel, slechts licht geblesseerd is. 
Bovendien doet de IFAB een beroep op de voetbalfamilie zich te verenigen in het uitbannen van het 
voorwenden van een blessure en er aan te werken deze plaag uit het spel te bannen. Zodat de 
scheidsrechter in staat is serieuze blessures te herkennen. Meer in het algemeen: om het 
fundamentele principe van ‘fair play’ overeind te houden en de integriteit van het spel te beschermen. 
 
Monitoren langs het speelveld 
Als gevolg van het toenemende aantal monitoren langs het speelveld voor tv-uitzendingen, benadrukt 
de IFAB dat het verboden is voor personen in de instructiezone om toegang te hebben tot een monitor 
of in een positie te zijn er op te kunnen kijken. 
 
Doellijn technologie 
De IFAB heeft besloten dat alle experimenten met betrekking tot doellijntechnologie tot nader order 
worden stopgezet. 
 
Extra assistent scheidrechters 
De IFAB heeft FIFA toestemming gegeven een experiment uit te voeren met twee extra 
assistentscheidsrechters in een toekomstig toernooi. 
 
Uitvoering 
De besluiten van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Board van dit jaar met betrekking tot de 
spelregels, zijn bindend voor de confederaties en de bonden vanaf 1 juli 2008. Confederaties en 
bonden waarvan het huidige seizoen nog niet is beëindigd op 1 juli, mogen de introductie van de 
aangenomen spelregelwijzigingen in hun competities uitstellen tot het begin van het volgende seizoen. 
 
Ten slotte 
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In het nieuwe door de KNVB uit te brengen boekje “Spelregels Veldvoetbal 2008-2009” ziet u dat de 
teksten volledig zijn herzien en aangepast, waardoor het geheel een vereenvoudiging en verheldering 
oplevert. Enkele van de meest in het oog springende veranderingen in dit verband betreffen de 
officiële beslissingen van de IFAB uit de uitgave van vorig jaar. Deze zijn nu, ofwel opgenomen in de 
regel waar ze eerder aan waren toegevoegd, danwel in het gedeelte “Interpretatie van de spelregels 
en richtlijnen voor scheidsrechters”. 
 
De IFAB herinnert de bonden en confederaties eraan dat het hun plicht is, zoals staat vermeld in de 
statuten van de FIFA, zich ervan te verzekeren dat de spelregels strikt en consequent worden 
toegepast in competities van alle niveaus. 
 
Vragen of opmerkingen? Deze kunt u mailen naar de werkgroep spelregels. Het e-mail adres is 
werkgroepspelregels@knvb.nl 
 
De werkgroep spelregels veldvoetbal 


