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1. Spelregelwijzigingen 

De FIFA Futsal Committee heeft een aantal toevoegingen en wijzigingen op de spelregels 
landelijk Ere- en eerste divisie zaalvoetbal en spelregels district Zuid I. 
 De details staan hieronder beschreven. Er zijn in de huidige tekst een aantal zaken verwijderd 
(doorgestreept) en in de nieuwe tekst een aantal zaken toegevoegd of gewijzigd (vet gedrukt). 
 
Regel 3 Het aantal spelers  Wisselspelers (pagina 13 spelregels landelijk en pagina 13 
spelregels district) 
 

Huidige tekst Nieuwe tekst 

Wanneer een wisselspeler het speelveld 
betreedt en een overtreding van de 
wisselprocedure begaat, of er schuld aan is, 
dat zijn team met een extra speler speelt, 
dienen de scheidsrechters zich samen met de 
assistent-scheidsrechters te houden aan de 
volgende leidraad: 

 moeten de scheidsrechters hem van het 
speelveld verwijderen als hij een 
doelpunt van het andere team voorkomt 
of een duidelijke scoringskans van het 
andere team te niet doet. Zijn team 
speelt wel met hetzelfde aantal spelers 
verder;  

 

Wanneer een wisselspeler het speelveld 
betreedt en een overtreding van de 
wisselprocedure begaat, of er schuld aan is, 
dat zijn team met een extra speler speelt, 
dienen de scheidsrechters zich samen met de 
assistent-scheidsrechters te houden aan de 
volgende leidraad: 
 moeten de scheidsrechters hem van het 

speelveld verwijderen als hij een doelpunt 
van het andere team voorkomt of een 
duidelijke scoringskans van het andere 
team te niet doet. Zijn team speelt met 
een speler minder. Naast deze 
wisselspeler moet nog één medespeler 
tijdelijk het speelveld verlaten, 
waardoor zijn team verder speelt met 
één speler minder. Voor het weer 
aanvullen van dit team geldt de 
procedure zoals die staat beschreven 
op pagina 11 onder 
Spelers/wisselspelers die verwijderd 
zijn. 

 
Toelichting 
Wanneer een wisselspeler het speelveld betreedt en een doelpunt van het andere team 
voorkomt of duidelijke scoringskans van het andere team te niet doet, heeft het mogelijk grote 
invloed op het eindresultaat van de wedstrijd. Het is niet correct dat het team van de 
wisselspeler die de overtreding heeft begaan voordeel heeft van de overtreding. Dit is de reden 
dat een medespeler van de wisselspeler die de overtreding heeft begaan het speelveld moet 
verlaten. Het team moet maximaal twee minuten met een speler minder spelen en mag weer 
eerder worden aangevuld als er binnen de twee minuten gescoord wordt door de tegenstander. 
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Regel 4 De uitrusting van de spelers – Reclame op de uitrusting (pagina 18 landelijk en 
pagina 17 district) 
 

Moderne beschermende uitrusting (….) 
toegestaan.  

 

Moderne beschermende uitrusting (….) 
toegestaan.  
 
Als hoofdbedekking wordt gedragen, dan 
moet deze:  

 zwart zijn of van dezelfde hoofdkleur 
als het shirt (vooropgesteld dat de 
spelers van hetzelfde team dezelfde 
kleur dragen) 

 in overeenstemming zijn met de 
professionele uitstraling van de 
uitrusting van de speler 

 niet zijn vastgemaakt aan het shirt 

 geen gevaar opleveren voor de 
speler die het draagt of voor een 
andere speler (bijv. een 
sluitmechanisme om de hals) 

 geen uitstekende onderdelen 
bezitten  

 
(…)  

 

 
Toelichting  
Na een tweejarige pilot is er geen aanleiding om het dragen van hoofdbedekking te verbieden, 
mits de ontwerpbeperkingen, zoals gedefinieerd in de pilot, worden gerespecteerd. Bovendien 
heeft ook de mannelijke voetbalgemeenschap de noodzaak geformuleerd dat aan mannelijke 
spelers wordt toegestaan om hoofdbedekking te dragen, omdat het als discriminerend 
beschouwd werd. 
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Regel 4 De uitrusting van de spelers – Overige uitrusting (pagina 18 landelijk en pagina 

17 district) 

 

Standaarduitrusting  
Spelers mogen geen onderkleding tonen die 
is voorzien van slogans of reclame.  
De verplichte standaarduitrusting mag geen 
enkele politieke, religieuze of persoonlijke  
uiting bevatten.  
 
Een speler die zijn shirt omhoog doet of 
uittrekt om slogans of reclame te tonen, zal 
worden gestraft door de organisator van de 
competitie. De partij van een speler wiens 
verplichte standaarduitrusting politieke, 
religieuze of persoonlijke uitingen bevat, zal 
worden gestraft door de organisator van de 
competitie of door de FIFA. 
 
 

 

Standaarduitrusting  
Spelers mogen geen onderkleding tonen 
die is voorzien van slogans of reclame.  
De verplichte standaarduitrusting mag geen 
enkele politieke, religieuze of persoonlijke 
slogans, uitingen of afbeeldingen 
bevatten.  
Een speler die zijn shirt omhoog doet of 
uittrekt om slogans of reclame te tonen,  
zal worden gestraft door de organisator 
van de competitie. Het team van een 
speler wiens verplichte standaarduitrusting 
politieke, religieuze of persoonlijke slogans, 
uitingen of afbeeldingen bevat, zal worden 
gestraft door de organisator van de 
competitie of door de FIFA.  
 
Onderkleding  
Spelers mogen geen onderkleding laten 
zien met daarop politieke, religieuze, 
persoonlijke slogans, uitingen of 
afbeeldingen, of andere reclame dan het 
logo van de fabrikant.  
 
Een speler/team van een speler die 
onderkleding laat zien met daarop 
politieke, religieuze, persoonlijke 
slogans, uitingen of afbeeldingen, of 
andere reclame dan het logo van de 
fabrikant, zal worden gestraft door de 
organisator van de competitie of door de 
FIFA.   

 

 
Toelichting  
In de huidige situatie is het zo dat er een verschil is tussen wat een speler mag laten zien op 
zijn verplichte standaarduitrusting en wat hij mag laten zien op zijn onderkleding. Bijv. hij mag 
geen persoonlijke uiting of afbeelding op zijn shirt laten zien, maar wel op zijn ondershirt. Deze 
wijziging heeft als doel een consistente benadering te beschrijven voor zowel het shirt als alle 
vormen van onderkleding. 
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Regel 8 Het begin en de hervatting van het spel – De scheidsrechtersbal (pagina 37 
landelijk en pagina 29 district) 
 

Een scheidsrechtersbal wordt overgenomen:  

 wanneer de bal wordt geraakt door een 
speler, voordat de bal de grond raakt;  

 indien er een overtreding werd begaan, 
voordat de bal de grond raakte.  

 
Indien de bal rechtstreeks in het doel gaat 
nadat deze in het spel is gebracht en 
daaropvolgend gespeeld of geraakt wordt door 
een speler:  

 als de bal rechtstreeks in het doel van het 
andere team gaat, moet een doelworp 
worden toegekend;  

 als de bal rechtstreeks in het eigen doel 
gaat, moet een hoekschop worden 
toegekend.  

 

Een scheidsrechtersbal wordt overgenomen:  

 wanneer de bal wordt geraakt door een 
speler, voordat de bal de grond raakt;  

 wanneer de bal, nadat deze de grond 
raakt, buiten het speelveld komt 
zonder dat een speler de bal heeft 
geraakt; 

 indien er een overtreding werd begaan, 
voordat de bal de grond raakte.  

 
Als een speler, nadat de bal de grond heeft 
geraakt, de bal trapt naar een van de doels 
en: 

 als de bal rechtstreeks in het doel van het 
andere team gaat, moet een doelworp 
worden toegekend;  

 als de bal rechtstreeks in het eigen doel 
gaat, moet een hoekschop worden 
toegekend.  

 

Als een speler, nadat de bal de grond heeft 
geraakt,de bal meerdere keren naar een 
doel trapt en: 

 de bal een doellijn passeert dan wordt 
een doelpunt toegekend. 
 

 
Toelichting 
Ter verduidelijking van de tekst. 
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Regel 15 De intrap – Procedure en overtredingen (pagina 68 landelijk en pagina 63 
district) 
 

Als de bal vanuit een intrap rechtstreeks in het 
doel van het andere team gaat, dan moeten 
de scheidsrechters een doelworp toekennen. 
Als de bal vanuit een intrap rechtstreeks in het 
eigen doel gaat, dan moeten de 
scheidsrechters een hoekschop toekennen.  
 
Als de bal niet in het speelveld is gekomen, 
neemt hetzelfde team opnieuw de intrap, als 
de intrap op de juiste wijze was uitgevoerd, 
maar het tellen van de vier seconden gaat 
verder vanaf het moment, dat er met tellen 
werd gestopt. Als de intrap niet op de juiste 
wijze was uitgevoerd wordt de intrap 
toegekend aan het andere team. 

Als de bal vanuit een intrap rechtstreeks in het 
doel van het andere team gaat, dan moeten 
de scheidsrechters een doelworp toekennen. 
Als de bal vanuit een intrap rechtstreeks in het 
eigen doel gaat, dan moeten de 
scheidsrechters een hoekschop toekennen.  
 
Als de bal niet in het speelveld is gekomen, 
wordt de intrap aan het andere team 
toegekend. 

 
Toelichting 
Regel 15 beschrijft dat een speler vier seconden heeft om de intrap correct uit te voeren; als de 
bal niet in het speelveld is gekomen is de intrap niet correct uitgevoerd binnen vier seconden, 
daardoor is er een overtreding van deze regel begaan. 
 
De strafschoppenserie (pagina 74 landelijk en 56 district) 
 

 Met in acht neming van de hierna 
genoemde voorwaarden, nemen beide 
teams 5 strafschoppen.  

 De strafschoppen worden om en om 
genomen.  

 De strafschoppenserie zal niet worden 
voortgezet, zodra een team een aantal 
doelpunten heeft gemaakt, dat door het 
andere team niet meer kan worden 
bereikt.  

 Nadat elk team 5 strafschoppen heeft 
genomen en beide een gelijk aantal of 
geen doelpunten heeft gemaakt, wordt de 
strafschoppenserie in dezelfde volgorde 
voortgezet. Het team dat een doelpunt 
meer heeft gemaakt dan het andere 
team, nadat beide teams een gelijk aantal 
strafschoppen heeft genomen, is de 
winnaar.  

 Met in acht neming van de hierna 
genoemde voorwaarden, nemen beide 
teams 3 strafschoppen.  

 De strafschoppen worden om en om 
genomen.  

 De strafschoppenserie zal niet worden 
voortgezet, zodra een team een aantal 
doelpunten heeft gemaakt, dat door het 
andere team niet meer kan worden 
bereikt. 

 Nadat elk team 3 strafschoppen heeft 
genomen en beide een gelijk aantal of 
geen doelpunten heeft gemaakt, wordt de 
strafschoppenserie in dezelfde volgorde 
voortgezet. Het team dat een doelpunt 
meer heeft gemaakt dan het andere 
team, nadat beide teams een gelijk aantal 
strafschoppen heeft genomen, is de 
winnaar. 
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