
 

6bis-1.  AANGEPASTE REGLEMENTEN 2020-2021 - K.B.V.B. – Sectie Futsal : 
 

1. CONTACT van de BAL met de SCHEIDSRECHTER :  Hernemen met een  

scheidsrechtersbal voor de ploeg die de bal het laatst speelde, maar enkel wanneer de bal na  

het contact met de scheidsrechter bij de tegenstrever komt.  Als de bal gewoon terug bij een  

teamgenoot komt, wordt er gewoon doorgespeeld. 

Als er een beloftevolle aanval door een ploeg wordt opgezet en de bal gaat in doel na  

contact met de scheidsrechter, dan is er een scheidsrechtersbal voor ploeg die de bal het  

laatst speelde.  Als dat echter in het doelgebied gebeurt, dan is de bal altijd voor de  

doelman (doelworp). Bij elke scheidsrechtersbal neem de ‘andere’ ploeg steeds een afstand  

van minimum 2 meter in acht. 

 

2. AFTRAP :  Bij een aftrap mag de bal in alle richtingen getrapt worden en kan er tevens  

rechtstreeks gescoord worden. 

 

3. TOSS :  Bij de ‘toss’ mag de winnaar kiezen voor de bal of de kant naar waar gespeeld  

zal worden. 

 

4. DOELWORP :  De bal is voortaan in het spel van zodra de doelman de bal vrijgeeft, de  

bal hoeft dus niet noodzakelijk meer het doelgebied verlaten te hebben om in het spel te  

zijn.  De tegenstanders dienen zich wel buiten het doelgebied te bevinden op het moment  

van de doelworp. 

 

5. INTRAP :  De bal moet terug op de lijn gelegd worden, dus niet erachter.  Hierbij dient  

ook rekening gehouden te worden dat de voeten zich achter de zijlijn bevinden, dus niet in  

het veld.  Indien hiertegen wordt gezondigd, betekent dit intrap voor de tegenstrever. 

 

6. HANDSPEL :  Zich breed maken of een onnatuurlijke houding aannemen en alzo de bal  

met de hand spelen wordt beschouwd als handspel en kan een rechtstreekse vrije trap en  

een gele kaart opleveren.  Onvrijwillig handspel, buiten deze 2 opgesomde situaties, is geen  

handspel, ook wanneer de bal van de voet of het lichaam op de arm en/of de hand komt ! 

Wanneer de bal wordt geraakt met de steunarm na een sliding of sliding-tackle is het geen  

handspel als daarmee geen rechtstreeks doelpunt wordt verhinderd.  Let wel, het is enkel de  

scheidsrechter die de situatie evalueert en beoordeelt en dit is verder zonder discussie ! 

 

7. BELETTEN van een DOELPUNT :  Wanneer een aanvaller alleen op weg naar het doel,  

een scoringskans foutief wordt ontnomen (voet-, trek- en/of duwfout), wordt er GEEN rode  

kaart meer getoond als de doelman zich nog in zijn doelgebied bevindt met het aangezicht  

naar het spel.  Er wordt enkel nog een rode kaart getoond wanneer het doel ‘leeg’ is of de  

doelman staat niet meer in zijn doelgebied of naar de actie gericht en/of de overtreding  

brutaal is en de veiligheid van de aanvaller in gevaar wordt gebracht.  Wanneer er een  

overtreding in het doelgebied gebeurt en de verdediger wil duidelijk de bal spelen, betekent  

dit een gele kaart en penalty voor de tegenpartij, maakt de verdediger echter een  

opzettelijke fout zonder de intentie om de bal te spelen, betekent dit een rode kaart en  

eveneens penalty. 

 

 

 



 

8. OFFICIALS (coaches, verzorgers, afgevaardigden, …) :  Alles officials die zich op de  

reservebank of aan de ‘officiële’ tafel bevinden kunnen voortaan ook een ‘gele’ of ‘rode’  

kaart krijgen met dezelfde sanctionering en gevolgen als voor spelers. 

Indien een official of wisselspeler zich op het terrein begeven met de bedoeling een  

doelpunt of doelkans te voorkomen, wordt deze uitgesloten (rode kaart) en wordt het spel,  

indien het werd onderbroken, hernomen met een rechtstreeks vrije trap (eventueel een  

penalty) vanop de plaats waar de bal werd geraakt of de speler werd gehinderd of de plaats  

waar de bal was op het moment van de spelonderbreking door de scheidsrechter.   

Bovendien wordt, wanneer een duidelijk doelpunt werd verijdeld, er één effectieve speler  

van het veld gehaald, dus dient de ‘schuldige’ ploeg te hernemen met 4 spelers (3  

veldspelers en 1 doelman) gedurende 2 of 5 minuten naargelang er al dan niet met ‘real  

time’ gespeeld wordt.  Er wordt ook een cumulatieve fout bijgeteld indien van toepassing. 

Wanneer een toeschouwer op het veld komt, wordt er altijd hernomen met een  

scheidsrechtersbal. 

Wanneer een wisselspeler op het veld komt echter zonder de intentie om zich in het spel te  

mengen, volgt een onrechtstreekse vrije trap op de plaats waar de bal was op het moment  

van de spelonderbreking.  Wanneer dit herhaaldelijk gebeurt, kan de scheidsrechter  

hiervoor uiteraard een gele kaart tonen. 

 

9. OPSTELLEN VAN EEN ‘MUURTJE’ :  Aanvallers mogen NIET meer bij in een  

opgesteld ‘muurtje’ van verdedigers staan, maar moeten minimaal 1 meter afstand houden. 

 

10. PENALTY :  De doelman moet minstens 1 voet op de doellijn laten staan voor dat de bal  

getrapt wordt, dus hij mag pas na het vertrek van de bal ook de andere voet van de doellijn  

bewegen.  De doelman mag tevens de deklat niet meer met de handen aanraken tijdens het  

trappen van de penalty. Indien hiertegen wordt gezondigd, wordt de penalty hernomen  

indien het geen doelpunt was. 

Indien, in wedstrijden waar er een winnaar moet zijn, er penalty ’s dienen genomen te  

worden om een winnaar aan te duiden, worden er (opnieuw) 5 penalty ’s genomen door  

elke ploeg.  Alle spelers dienen opgegeven te worden om een penalty te nemen, tenzij een  

ploeg hierbij meer spelers telt dan de tegenpartij, in dat geval mag (niet verplicht) deze  

ploeg haar aantal strafschopnemers aanpassen aan die van de tegenstrever. 

 

11. 4-SECONDENREGEL :  de 4 seconderegel wordt uitgebreid naar de uitvoering van een  

10-metertrap.  D.w.z. dat de 4-secondenregel geldt voor alle stilstaande fases, behalve voor  

een aftrap en een penalty. 

 

12. TERUGSPEELBAL op de DOELMAN (herinnering) :  Terugspelen op de doelman  

mag enkel wanneer de bal (na vrijgave door de doelman) aangeraakt werd door een  

tegenstrever en/of over de zijlijn is geweest (intrap) en ook slechts terug éénmalig !  De  

doelman mag tevens de bal niet met de handen spelen.  De doelman mag de bal wel  

meerder malen spelen op de helft van de tegenstrever (hij wordt in principe veldspeler),  

maar mag hierbij niet met de bal terug naar z’n eigen helft keren, dit wordt beschouwd als  

een ‘terugspeelbal’ naar de eigen doelman met een onrechtstreekse vrije trap op de plaats  

van de overtreding als gevolg.  De veldspelers mogen de bal op hun eigen helft wel  

meerdere malen spelen, ook al staat hun doelman op de ‘aanvallende’ helft. 


