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De circulaire beschrijft een aantal verhelderingen op de spelregelwijzigingen 2017-2018. Het betreft 

de volgende onderwerpen: 

 

REGEL 3 – DE SPELERS 

Wisselspelers 

Het aantal wisselspelers per team in het jeugdvoetbal is niet aan een maximum van vijf gebonden, als 

de nationale bond, confederatie of FIFA daartoe besluit. 

 

REGEL 4 – DE UITRUSTING VAN DE SPELERS 

• Regel 4 geldt voor alle vormen van uitrusting (inclusief kleding) van spelers, wisselspelers en 

gewisselde spelers; de uitgangspunten gelden ook voor alle teamofficials in de instructiezone 

• Het volgende is toegestaan: 

o Het nummer, naam van de speler, het clublogo, uitingen die het voetbalspel, respect 

of integriteit promoten, als ook geoorloofde commerciële uitingen 

o De gegevens van de wedstrijd: teams, datum, competitie, speelstad 

• Geoorloofde uitingen moeten worden beperkt tot de voorkant van het shirt, de mouw en/of 

de band om de arm 

• In sommige gevallen kan het alleen voorkomen op de aanvoerdersband 

Interpretatie 

Bij het beoordelen of een uiting is toegestaan, moet rekening worden gehouden met Regel 12, 

waarin staat dat de scheidsrechter op moet treden tegen een speler die zich schuldig maakt aan: 

• Het gebruiken van aanstootgevende, beledigende of grove taal en/of gebaren 

• Het maken van gebaren in een provocerende, spottende of opruiende manier 

Uitingen waarvoor bovenstaande opgaat, zijn niet toegestaan. 

De competitiereglementen kunnen verdere beperkingen aangeven. Het is aan te bevelen dat een 

verschil van mening met betrekking tot de uitingen, wordt opgelost voor aanvang van een 

wedstrijd/competitie. 

 

REGEL 11 - BUITENSPEL 

Bij de beoordeling van een buitenspelpositie moet het eerste moment van contact bij het 

spelen/raken van de bal worden gebruikt. (In slow motion beelden zoals gebruikt door de 

videoscheidsrechter, is er verschil zichtbaar tussen het eerste en laatste moment van het contact) 

 

REGEL 12 – OVERTREDINGEN EN ONBEHOORLIJK GEDRAG 

Overtreding tegen een medespeler (of een wisselspeler of official van het eigen team) 

Als een speler een overtreding begaat ten opzichte van een speler, wisselspeler of teamofficial van 

het eigen team, als de bal in het spel is: 

• Overtreding op het speelveld – directe vrije schop (of strafschop) 

• Overtreding buiten het speelveld – indirecte vrije schop op de doel- of zijlijn, zo dicht 

mogelijk bij de plaats van de overtreding. Dit geldt alleen als de scheidsrechter hiervoor het 

spel heeft onderbroken om een gele of rode kaart te tonen. 

 



Twee overtredingen op hetzelfde moment of kort na elkaar 

Wanneer er twee aparte overtredingen worden begaan die met een waarschuwing moeten worden 

bestraft (ook kort na elkaar), moet dit worden bestraft met twee waarschuwingen. Bijvoorbeeld als 

een speler: 

• Het speelveld betreedt zonder de vereiste toestemming en een onbesuisde overtreding 

begaat/ een veelbelovende aanval onderbreekt d.m.v. een overtreding enz. 

 

Het spelen van de bal met de hand 

Het gooien van een voorwerp is een overtreding die met een directe vrije schop moet worden 

bestraft. Het wordt niet beschouwd als ‘hands’. Dus een doelverdediger die een voorwerp gooit naar 

de bal of een tegenstander en deze raakt in het eigen strafschopgebied, wordt bestraft met een 

strafschop en een waarschuwing of veldverwijdering. 

 

BEGRIPPENLIJST 

Trappen van de bal 

• De bal wordt getrapt als een speler contact maakt met de voet of met de enkel. Als dit met 

het scheenbeen, de knie of een ander lichaamsdeel gebeurt, spreken we van het spelen van 

de bal. 

 

 


