27-8-2019

Programma
Reminders
Hoe heurt het eigenlijk?
Wijzigingen ‘19/’20
Spelregelvragen
Nabespreking

Reminders vanuit de FIFA EN IFAB
De IFAB en de FIFA willen voor iedereen twee heel belangrijke
aspecten van het spel in herinnering roepen:
Aanvoerders
De spelregels benadrukken dat de aanvoerder een ‘mate van
verantwoordelijkheid heeft voor het gedrag van zijn team’ – van
aanvoerders wordt verwacht dat zij deze verantwoordelijkheid nemen
om er aan bij te dragen het gedrag van de spelers van het eigen team
te kalmeren of positief te beïnvloeden. Dit geldt met name in
controversiële of confronterende situaties waarbij tegenstanders of
wedstrijdofficials betrokken zijn.
PANNEMAN+
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Reminders vanuit de FIFA EN IFAB
De IFAB en de FIFA willen voor iedereen twee heel belangrijke
aspecten van het spel in herinnering roepen:
Respect voor scheidsrechters
Spelers moeten alle beslissingen die worden genomen door de
scheidsrechter en overige wedstrijdofficials respecteren.
Respect voor de spelregels en voor de wedstrijdofficials die de
spelregels toepassen is van het allerhoogste belang voor de eerlijkheid
en het imago van het voetbal.
PANNEMAN+

Afmelden
Een hobby is vrijwillig, niet vrijblijvend!
ZA 17/18  16x SNO | ZO 17/18  8x SNO
ZA + ZO 18/19  totaal +/- 10x SNO
Probeer last minute afmeldingen echt te voorkomen!
Tot 3 weken voorafgaand aan het speelweekend kunnen
verhinderingen zelf door worden gegeven…
Komt dit wel voor: gebruik de weekenddienst!!!
06 - 53 75 25 04 (district Noord)
06 - 53 40 21 31 (district Oost)
PANNEMAN+
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Reservelijst
Aanstellingen (in principe):
1,5 week vooraf worden ze bekend gemaakt.
Reservelijst:
Géén aanstelling en géén verhindering = reservelijst
Aanstellingen vanaf de reservelijst kunnen zelfs tot op het
allerlaatste moment plaatsvinden!!!
Dit kan een duel uit het reguliere pakket zijn, maar ook erboven of
eronder. Vooral dit laatste wordt niet gezien als legitieme reden
om af te melden!
PANNEMAN+

Ruilen
Uitgangspunt:
NOOIT eerst ruilen en dan doorgeven aan de bond.
WEL: eerst verzoek bij de KNVB neerleggen.
De AO maakt echter de afweging of tot ruiling wordt overgegaan of
dat een andere afweging wordt gemaakt. Dit heeft alles te maken
met de historie van gefloten wedstrijden, de wedstrijden die al in
concept zijn gepland maar nog niet bij de arbiter zichtbaar zijn en
van collega’s die op reserve staan en ook graag willen fluiten.
PANNEMAN+
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Eilanden
4 verenigingen
v.v. Geel Wit, Ameland (ZOSF)
v.v. Terschelling (ZOSG)
AVV Terschelling (ZOSH)
De Monnik, Schiermonnikoog (alleen B-categorie)
Weekendje naar één van de eilanden en toch een wedstrijdje
pakken? Meld het bij de KNVB. Wellicht kan e.e.a. samen worden
gebracht!
PANNEMAN+

Wedstrijdformulier
Disciplinaire straffen
Vergeten gele of rode kaart(en) op het wedstrijdformulier te
vermelden, verkeerde wissels op het wedstrijdformulier, verkeerde
uitslag ingegeven, aanvullende verklaringen bij bijv. een rode kaart of
gestaakte wedstrijd; stuur dan een mail naar:
noordoost-aanklager@knvb.nl
met de juiste gegevens.
SCHEIDSRECHTERSZAKEN KAN GEEN WIJZIGINGEN
DOORVOEREN!!!
PANNEMAN+
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A- en B-categorie
Nieuwe indelingen
De 1e klassen bij de jeugd (O19/O17/O15) zijn nu B- categorie en
worden niet meer aangesteld. (vorig seizoen bij de O19 nog wel)
De SO3 cursisten stappen nu dus ook in op Hoofdklassenniveau.
(opbouwend van O13/O15 naar, indien capabel, O19).

PANNEMAN+

Nieuw talent
De KNVB is naarstig op zoek naar arbiters die vooral op reserve
2e klasse niveau (op zaterdag en zondag) willen fluiten voor de
KNVB.
Nu kan in enkele weekenden al niet meer de volledige reserve 1e
klasse bezet worden. Als alle verenigingen 1 scheidsrechter
leveren is het probleem opgelost.
Meest voorkomende “ergernis” vanuit clubs: Op het laatste
moment moeten doorschuiven van arbiters naar hoger niveau en
dan op lager niveau (bij senioren dus al bij reserve 1e klasse
wedstrijden) zelf moeten leveren/fluiten.
PANNEMAN+
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Terugtrekken team A-categorie
Eerst B-categorie!
Als je je komend seizoen inschrijft voor de A-categorie, betekent
dit dan ook dat je het seizoen dient af te maken. Als je gedurende
het seizoen merkt dat dit niet lukt, zal je teams uit de B-categorie
moeten opheffen om het team in de A-categorie te laten
voortbestaan.

PANNEMAN+

Aftrapbijeenkomsten
Schrijf je in als beginnend bestuurder, scheidsrechters
coördinator, of hoofd opleidingen / technisch
jeugdcoördinator!
Tijdens deze bijeenkomsten worden de deelnemers geïnformeerd,
geïnspireerd en kunnen zij werken aan het bouwen van een
netwerk door met andere nieuwe kaderleden van andere
verenigingen in contact te komen.

PANNEMAN+
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•
•
•
•
•
•
•

Strafschoppenserie | Regel 10
Wisselspelers | Regel 3
Doeltrap | Regel 16
Scheidsrechtersbal | Regel 8
Kaarten voor teamofficials | Regel 12
Aanvallers in de muur | Regel 13
Handsbal | Regel 12

Mijn top 7 wijzigingen

ABBA systeem

Voornaamste reden: Gebrek aan duidelijkheid.

Strafschoppenserie | Regel 10
PANNEMAN+
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Spelers die gewisseld worden dienen het veld voortaan bij de
dichtstbijzijnde zij- of achterlijn te verlaten en niet langer, zoals nu, bij
de middenlijn aan de zijkant van het veld. Die aanpassing moet
tijdrekken tegengaan.
Scheidsrechter beslist!

Wisselspelers | Regel 3
PANNEMAN+

Een keeper hoeft niet langer de bal uit het
zestienmetergebied te werken. Zijn verdedigers mogen
de bal óók daarbinnen aannemen.
Tegenstanders dienen wel buiten het strafschopgebied
te blijven.

Doeltrap / vrije schop in eigen
strafschopgebied | Regel 16

PANNEMAN+
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Scheidsrechtersbal – het laten vallen van de bal
gebeurt voor de doelverdediger (als het spel werd
onderbroken in het strafschopgebied) of voor één van
de spelers van het team dat de bal het laatst speelde,
op de plaats waar dit gebeurde; alle andere spelers
(van beide teams) moeten zich op minimaal 4m
afstand bevinden

Scheidsrechtersbal | Regel 8
PANNEMAN+

In de nieuwe spelregels staat exact
omschreven voor welke overtredingen
gemaakt door teamofficials een kaart
getoond dient te worden…

Kaarten voor teamofficials | Regel 12
Bron: KNVB Spelregels Veldvoetbal seizoen 19/20, pag. 56.
Lijst op deze sheet is niet compleet en loopt door op pag. 57

PANNEMAN+
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Het is straks niet meer toegestaan om als aanvaller in de muur
van 3 of meer verdedigers te gaan staan bij een vrije trap. De
aanvaller moet straks minstens een meter van de muur
verwijderd zijn.

Aanvallers in de muur | Regel 13
PANNEMAN+

Een handsbal in een aanvallende situatie is vanaf komend seizoen altijd
hands. De intentie is straks niet meer relevant. Als een speler de bal
met de hand raakt en uit die aanval valt een doelpunt, dan wordt dat
moment afgefloten. Eerder was het zo, dat er werd gekeken of er
opzet in het spel is.
Er zijn nu ‘2 rijtjes’…

Handsbal | Regel 12
PANNEMAN+
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Handsbal | Regel 12
PANNEMAN+

Als een strafschop wordt toegekend, dan mag de strafschopnemer van
het betreffende team behandeld worden en vervolgens op het veld
blijven om de strafschop te nemen.

-Regel 5

De scheidsrechter mag niet terugkomen op een beslissing m.b.t. een
spelhervatting als het spel is hervat, maar mag nog wel een GK/RK
tonen voor een voorafgaand voorval.
•

De scheidsrechter mag het tonen van een GK/RK uitstellen tot de volgende onderbreking als het niet overtredende team een
vrije schop snel neemt waarbij een scoringskans ontstaat.

-Regel 5

Kleine wijzigingen
PANNEMAN+
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De bal is uit het spel wanneer deze een wedstrijdofficial raakt en op
het speelveld blijft en:
• een team een veelbelovende aanval kan starten, of
• de bal direct in het doel gaat, of
• het andere team in balbezit komt.
In al deze gevallen wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal.
-Regel 9

Kleine wijzigingen
PANNEMAN+
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