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Spelregelwijzigingen top- en eredivisie zaalvoetbal 

Seizoen 2011/õ12 

 
Met ingang van het seizoen 2011/ô12 is een aantal spelregels gewijzigd voor de top- en eredivisie 
zaalvoetbal. Naast de hieronder vermeldde belangrijkste wijzigingen is ook in de spelregels 
opgenomen de óinterpretatie spelregels en richtlijnen voor scheidsrechters. Hierin wordt iedere Regel 
nader toegelicht en de tekst is bindend. 
 
Het nieuwe spelregelboek top- en eredivisie zaalvoetbal is begin augustus beschikbaar via KNVB.nl 
 
De belangrijkste wijzigingen op een rijtje: 
Regel 3. Het aantal spelers 
Een speler hoeft na een blessurebehandeling het speelveld niet te verlaten, indien: 

 het de doelverdediger betreft; 

 een speler en een doelverdediger met elkaar in botsing zijn gekomen en directe verzorging 
noodzakelijk is; 

 2 spelers van hetzelfde team met elkaar in botsing zijn gekomen en directe verzorging 
noodzakelijk is. 

  
Regel 5. De Scheidsrechters 
Gezag van de scheidsrechters. 
Gele/rode kaarten kunnen alleen aan (wissel)spelers worden getoond. 
Indien tijdens de rust een rode kaart wordt getoond (op weg naar de kleedkamer of op weg naar het 
speelveld) dan moet het team van deze speler de 2e helft of een verlenging gedurende 2 minuten met 
één speler minder beginnen. In deze situaties wordt namelijk iedereen als speler beschouwd. 
 
Iedere keer als de doelverdediger op de eigen speelhelft in balbezit is en de bal in het spel is, moet 
één van de scheidsrechters zichtbaar de vier seconden-regel gaan tellen. 
  
Regel 7. De duur van een wedstrijd 
Einde van de speeltijd. 
Als het signaal van de tijdwaarnemer aangeeft dat de speeltijd is verstreken moet dit direct worden 
gevolgd door een fluitsignaal van de 1

e
 scheidsrechter. Dit signaal is het eindsignaal van de speeltijd 

en dus niet het signaal van de tijdwaarnemer. 
Uitzondering: Indien op dat moment de bal reeds in voorwaartse richting van één van de doelen was 
getrapt, moet de 1

e
 scheidsrechter de uitwerking van deze trap afwachten. De speeltijd is verstreken 

wanneer een doelpunt wordt gescoord, of wanneer onderweg naar het doel de bal wordt aangeraakt 
door een speler (niet zijnde de doelverdediger van het verdedigende team). 
  
Regel 8. Het begin en de hervatting van het spel 
Uit een aftrap kan niet rechtstreeks worden gescoord. 
  
Regel 12. Overtredingen en onbehoorlijk gedrag 
Bij het terugspelen op de doelverdediger speelt de middenlijn geen rol meer. Nu mag de 
doelverdediger, nadat hij de bal heeft weggespeeld, alleen de bal opnieuw aanraken op de eigen 
speelhelft als de bal is geraakt of gespeeld door een tegenstander.  
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Regel 15. De intrap 
Bij een intrap mag de bal op de zijlijn liggen maar ook tot maximaal 25 cm vanaf deze zijlijn buiten het 
speelveld (dus niet 25 cm naar voren of naar achteren). 
 
Regel 16.  De doelworp 
De doelverdediger mag, nadat hij de bal door middel van een doelworp in het spel heeft gebracht, de 
bal pas weer aanraken (waar dan ook op het speelveld) als de bal is geraakt of gespeeld door een 
andere speler. 
  
Regel 17. De hoekschop  
Indien een hoekschop niet binnen 4-seconden wordt genomen, moet er hervat worden met een 
doelworp voor het andere team - dus niet meer met een indirecte vrije schop. 
  
Gevolgen van een gele kaart. 
Bij het tonen van een gele kaart wordt er geen tijdstraf van één minuut meer opgelegd. 
Zoals bij het veldvoetbal wordt overgegaan op een registratiesysteem. Na afloop van een wedstrijd 
dienen de gele kaart(en) vermeld te worden op het wedstrijdformulier. Bij een rode kaart wijzigt zich 
niets. 
 
Registratiesysteem 
De tuchtcommissie amateurvoetbal registreert de waarschuwing op naam van de betrokken speler. 
Bij het registreren worden drie categorieën gehanteerd: 
1. Registraties voortvloeiende uit: 

a. competitiewedstrijden; 
b. beslissingswedstrijden voor promotie, degradatie of periodekampioenschap; 
c. wedstrijden in het kader van promotie of degradatie; 
d. kampioenswedstrijden; 
e. vriendschappelijke wedstrijden; 
f. wedstrijden tijdens al dan niet goedgekeurde toernooien. 

2. Registraties voortvloeiende uit bekerwedstrijden van de KNVB. 
 
Afdoening registraties 
Van registraties die geen uitsluiting tengevolge hebben ontvangen de betrokken speler en diens club 
geen bericht. Wel wordt bericht gezonden indien: 
- de waarschuwing niet wordt geregistreerd wegens onvoldoende bewijs; 
- er naar het oordeel van de tuchtcommissie aanleiding bestaat de overtreding als tuchtzaak in 

behandeling te nemen. In dit geval volgt een tenlastelegging. 
 
Staffel gele kaarten 
Aantal  registraties Aantal wedstrijden 

uitsluiting 
1 0 
2 0 
3 0 
4 1 
5 1 
6 1 
7 1 
8 1 
9 1 
10 1 
11 2  

en vervolgens steeds 2 
 
 
Vierde tot en met tiende registratie 
Iedere vierde tot en met tiende registratie die een speler krijgt binnen de registratieperiode van 
één seizoen in een categorie, heeft één wedstrijd uitsluiting tot gevolg voor de betrokken speler. 
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Elfde en volgende registratie 
De binnen één seizoen in een categorie geregistreerde elfde en volgende registratie levert elk een  
uitsluiting op van twee wedstrijden. 
 
Twee waarschuwingen in dezelfde wedstrijd 
Twee waarschuwingen aan dezelfde speler in één wedstrijd, waarbij de speler van het speelveld wordt  
gezonden, resulteren - indien de tuchtcommissie beide waarschuwingen als zodanig accepteert - in  
twee registraties in de desbetreffende categorie. 
 
Onder wedstrijden wordt verstaan 
Bindende competitie- en bekerwedstrijden van de KNVB. 
 
Kosten registraties en directe straffen en bekendmaking straffen 
Voor kosten verbonden aan registraties en bekendmaking van straffen verwijzen wij naar hoofdstuk 
4.9 ven het Bewaarnummer  2011/ô12 dat per 1 augustus 2011 verschijnt. Daar is meer informatie te 
vinden over het registratiesysteem. 
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Wijzigingen handleiding scheidsrechters zaalvoetbal 

Seizoen 2011/õ12 

 
Met ingang van het seizoen 2011/ô12 is een aantal spelregels gewijzigd in de handleiding 
scheidsrechters zaalvoetbal. Naast de hieronder vermeldde belangrijkste wijzigingen is ook in de 
handleiding opgenomen de óinterpretatie spelregels en richtlijnen voor scheidsrechters. Hierin wordt 
iedere Regel nader toegelicht en de tekst is bindend. 
 
De nieuwe handleiding scheidsrechters zaalvoetbal is begin augustus beschikbaar via KNVB.nl 
 
De belangrijkste wijzigingen op een rijtje: 
Regel 3. Het aantal spelers. 
Een speler hoeft na een blessurebehandeling het speelveld niet te verlaten, indien: 

 het de doelverdediger betreft; 

 een speler en een doelverdediger met elkaar in botsing zijn gekomen en directe verzorging 
noodzakelijk is; 

 2 spelers van hetzelfde team met elkaar in botsing zijn gekomen en directe verzorging 
noodzakelijk is. 

  
Regel 5. De scheidsrechter.  
Gezag van de scheidsrechters. 
Indien tijdens de rust een gele of een rode kaart aan een speler wordt getoond (op weg naar de 
kleedkamer of op weg naar het speelveld) dan moet het team van deze speler de tweede helft of een 
verlenging gedurende twee of vijf minuten met één speler  minder beginnen. In deze situaties wordt 
namelijk iedereen als speler beschouwd. De speler aan wie een rode kaart wordt getoond, is 
uitgesloten van verdere deelname aan deze wedstrijd.  
 
Iedere keer als de doelverdediger op de eigen speelhelft in balbezit is en de bal in het spel is moet de 
scheidsrechter zichtbaar de vier seconden-regel gaan tellen. 
  
Regel 8. Het begin en de hervatting van het spel. 
Uit een aftrap kan niet rechtstreeks worden gescoord. 
  
Regel 12. Overtredingen en onbehoorlijk gedrag. 
Bij het terugspelen op de doelverdediger speelt de middenlijn geen rol meer. Nu mag de 
doelverdediger, nadat hij de bal heeft weggespeeld, alleen de bal opnieuw aanraken op de eigen 
speelhelft als de bal is geraakt of gespeeld door een tegenstander.  
 
Regel 15. De intrap. 
Bij een intrap mag de bal op de zijlijn liggen maar ook tot maximaal 25 cm vanaf deze zijlijn buiten het 
speelveld (dus niet 25 cm naar voren of naar achteren). 
 
Regel 16. De doelworp. 
De doelverdediger mag, nadat hij de bal doormiddel van een doelworp in het spel heeft gebracht, de 
bal pas weer aanraken (waar dan ook op het speelveld) als de bal is geraakt of gespeeld door een 
andere speler. 
  
Regel 17. De hoekschop. 
Indien een hoekschop niet binnen 4-seconden wordt genomen, moet er hervat worden met een 
doelworp voor het andere team - dus niet meer met een indirecte vrije schop. 
  
Gevolgen van een gele/rode kaart. 
Als de gele kaart wordt getoond, volgt  2 minuten straftijd (dit in tegenstelling tot de top- en eredivisie 
waarin de straftijd bij een gele kaart is komen te vervallen). Deze regel wordt dus niet gewijzigd. Voor 
een rode kaart geldt, dat er 5 minuten met een speler minder moet worden gespeeld en dat deze 
speler is uitgesloten van verdere deelname aan de wedstrijd. 


