
Dit zijn de vier belangrijkste veranderingen: 

 

1. Aftrap: De aftrap hoeft niet verplicht meer vooruit worden genomen. Dat komt de 

snelheid van het spel ten goede, omdat de bal vaak na een tikje vooruit toch achteruit 

wordt gespeeld om een aanval te starten. 

 

2. Triple punishment: Als de verdediger in het strafschopgebied de intentie heeft 

om de bal te spelen, maar een overtreding maakt, is het een gele kaart. Dit omdat 

de straf anders te zwaar wordt geacht; namelijk een strafschop, rode kaart en een 

daaropvolgende schorsing. Bij duwen of vasthouden blijft de rode kaart intact. Gemene 

tackles van achteren blijven wel bestraft met een rode kaart. Buiten het strafschopgebied 

verandert er überhaupt niets, omdat er dan geen sprake is van een strafschop. 

 

3. Strafschoppenserie: Trainers krijgen keuzevrijheid om tijdens de strafschoppenserie 

de volgorde te wisselen. Zo kan bij een vierde beslissende strafschop, hij besluiten die 

door nummer 5 te laten nemen. 

 

4. Gele kaart en verzorging voor geblesseerde speler: Een speler die een blessure 

oploopt door een overtreding waarvoor de dader geel krijgt, mag vanaf nu ter plekke op 

het veld worden verzorgd. Bij dergelijke overtredingen is er anders sprake van een dubbele 

straf: namelijk een blessure en met tien man verder spelen. 

 

Daarnaast zijn er nog diverse kleine aanpassingen doorgevoerd: 

 

Regel 3, de spelers: Als een wisselspeler of trainer ingrijpt in het spel, wordt dit bestraft met 

een directe vrije schop of strafschop. Als iets of iemand (niet zijnde een speler) de bal raakt 

en deze gaat in het doel, dan mag de scheidsrechter het doelpunt toekennen als deze ook 

zonder de aanraking in het doel zou zijn gegaan en het aanraken geen invloed had. 

 

 



Regel 4, de uitrusting van de spelers: Schoen verliezen, dan mag er doorgespeeld worden 

tot de volgende onderbreking. 

 

Regel 5, de scheidsrechter: Als er meerdere overtredingen gelijktijdig worden gemaakt, 

moet de ernstigste worden bestraft. Rode en gele kaarten tonen voor de wedstrijd kan 

pas vanaf het moment dat de scheidsrechter het speelveld betreedt voor het leiden van 

de wedstrijd en tot het einde van de wedstrijd. En dus niet meer vanaf moment verlaten 

kleedkamer tot het moment van terugkeer in de kleedkamer. 

 

Regel 10, de uitslag van de wedstrijd bepalen: Bij een strafschoppenserie tost de 

scheidsrechter eerst op welk doel de serie wordt gehouden en daarna nog eens om te bepalen 

wie begint met de eerste strafschop. 

 

Regel 11, buitenspel: De indirecte vrije schop wegens buitenspel wordt genomen op de 

plaats waar de buitenspel staande speler staat, waar hij de bal ontvangt, terwijl de beoordeling 

wel of geen strafbaar buitenspel staan wordt beoordeeld op het moment dat de 

bal hem door een medespeler wordt toegespeeld. 

 

Regel 12, overtredingen en onbehoorlijk gedrag: Overtredingen tegen wisselspelers, 

Teamofficials, wedstrijdofficials worden nu bestraft met een directe vrije schop. Zoals 

licht gewelddadige overtredingen als spuwen, duwen, gooien met voorwerp etc. Het in 

woord en gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met de leiding, wordt bestraft met 

indirect en geel. Overtredingen buiten het speelveld als onderdeel van het spel, worden 

bestraft met een vrije schop op de zijlijn. 

 

Regel 14, strafschop: Als de strafschop achteruit wordt gespeeld, volgt er een indirecte 

vrije schop voor de tegenpartij 


