
Spelregelwijzigingen 2009 – 2010 
 
De 123e jaarlijkse algemene vergadering van de International Football Association Board (IFAB) vond 
plaats in Noord Ierland op 28 februari 2009. De spelregelwijzigingen die tijdens deze vergadering zijn 
aangenomen en de diverse instructies en richtlijnen staan hieronder opgesomd. 
 
Spelregelwijzigingen en Besluiten van ‘the Board’ 
 
1. Regel 1 – Het speelveld 
 
Veldoppervlak 
 
Nieuwe tekst 
Wedstrijden mogen worden gespeeld op natuurlijke of kunstmatige oppervlakken overeenkomstig de 
competitiereglementen. 
 
De kleur van de kunstmatige oppervlakken is groen. 
 
Wanneer kunstmatige oppervlakken worden gebruikt in ofwel competitiewedstrijden tussen 
vertegenwoordigende teams van bij de FIFA aangesloten bonden, ofwel in internationale 
clubcompetitiewedstrijden, moet het oppervlak voldoen aan de eisen van de ‘FIFA Quality Concept for 
Football  Turf’ of de ‘International Artificial Turf Standard’, tenzij speciale dispensatie is verleend door 
de FIFA. 
 
Opmerking werkgroep Spelregels ; 
De woorden - for Artificial Turf zijn nu vervangen door de woorden -  for Football Turf 
 
 
2. Regel 11 – Buitenspel 
 
Interpretatie spelregels en richtlijnen voor scheid srechters  
 
Nieuwe tekst 
Wanneer zich een geval van strafbaar buitenspel voordoet, moet de scheidsrechter een indirecte vrije 
schop toekennen, te nemen vanaf de plaats waar de buitenspel staande speler zich bevond op het 
moment dat de bal voor het laatst naar hem gespeeld werd door één van zijn medespelers.  
 
Elke verdediger die, om welke reden dan ook, het sp eelveld verlaat zonder toestemming van de 
scheidsrechter, wordt tot de volgende onderbreking van het spel geacht zich op zijn eigen 
doellijn of zijlijn te bevinden. Dit met het oog op  het beoordelen van buitenspel. Als de speler 
het speelveld met opzet verlaat, moet hij de eerstv olgende keer dat de bal uit het spel is een 
waarschuwing ontvangen. 
 
Opmerking werkgroep Spelregels  
Men wil zo duidelijk aangeven dat een speler, indie n hij op deze wijze handelt een buitenspel 
situatie niet kan opheffen en zodoende een onsporti eve handeling pleegt. 
 
3. Regeling om de winnaar van een wedstrijd te bepa len 
 
De strafschoppenserie 
 
Nieuwe tekst 
Indien, bij het einde van de wedstrijd en voordat de strafschoppen worden genomen, een partij een 
groter aantal spelers heeft dan de tegenpartij, moet deze partij haar aantal spelers verminderen tot het 
aantal van de tegenpartij en de aanvoerder moet de scheidsrechter op de hoogte brengen van de 
naam en het nummer van elke uitgesloten speler. 
 
Elke speler die op deze wijze wordt uitgesloten mag  niet deelnemen aan de 
strafschoppenserie. 
  



4. De instructiezone  
 
 
Nieuwe tekst: 

• slechts één persoon tegelijkertijd heeft de bevoegd heid om instructies te geven vanuit 
de instructiezone; 

• de coach en de andere officials moeten binnen de grenzen van de instructiezone blijven, 
behalve bij bijzondere omstandigheden, zoals een verzorger of een arts die met toestemming 
van de scheidsrechter het speelveld betreedt om een geblesseerde speler te verzorgen; 

• de coach en de overigen die zich binnen de instructiezone bevinden, moeten zich op een 
verantwoorde manier gedragen. 

 
Opmerking werkgroep Spelregels  
Er wordt nu duidelijk aangegeven dat het niet meer noodzakelijk is dat deze coach na het 
geven van instructies op de bank moet gaan plaats n emen. 
  
 
Herinnering voor scheidsrechters 
 
Scheidsrechters worden er aan herinnerd dat in Regel 5 staat dat de scheidsrechter de wedstrijd moet 
onderbreken indien, naar zijn oordeel, een speler ernstig geblesseerd is. 
 
Invoering  
 
De besluiten van dit jaar van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van ‘the Board’ met betrekking tot 
spelregelwijzigingen zijn bindend voor confederaties en aangesloten bonden met ingang van 1 juli 
2009. Confederaties en aangesloten bonden waarvan het huidige seizoen nog niet is beëindigd per 1 
juli mogen de invoering van de aangenomen spelregelwijzigingen in hun competities uitstellen tot de 
start van het nieuwe seizoen. 
 
  
 
 
Namens 
De werkgroep Spelregels Veldvoetbal KNVB 


