G-voetbal: met aangepaste
spelregels véél voetbalplezier

126968_Spelregelboekje G_voet.in1 1

05-03-2008 16:28:02

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave
Inleiding

4

Hoe ga je om met G-voetballers?

4

Samenspel scheidsrechter en teambegeleiders

4

Gekwalificeerde scheidsrechter

5

Gang van zaken rond de wedstrijd

6

Aandachtspunten

6

Teambegeleiders

7

Spelregels competitie G-voetbal

7

Algemeen reglement G-voetbal
Regels met betrekking tot de teambegeleiding

9
10

Bijlage:
spelregels G-voetbal

11

1. De afmetingen van het speelveld

11

2. Kunstgras

11

3. De lijnen

11

4. De doelen

11

5. Aantal spelers en wissels

11

6. Kleding

12

7. De bal

12

8. Speeltijd

12

9. Wedstrijdleiding

12

10. Begin van het spel

12

11. Buitenspel

12

12. Vrije schop

12

13. Doelman

12

14. Strafschop

12

15. Doelschop

13

16. Hoekschop

13

17. Inworp/inrol

14

18. Wangedrag

14

19. Preventief fluiten

14

20. Strafschoppenserie

14

21. Puntenverdeling

14

MET AANGEPASTE SPELREGELS VEEL VOETBALPLEZIER ¿ 

126968_Spelregelboekje G_voet.in2-3 2-3

05-03-2008 16:28:02

Inleiding

Inleiding
G-voetbal valt binnen de KNVB niet meer weg te denken. Vanaf het seizoen 2005/’06 wordt er
ook competitievoetbal gespeeld door jeugdspelers met een beperking. Aan deze competities
doen ruim 200 verenigingen en 270 teams mee. Hoewel er veel overeenkomsten zijn met
voetbal zoals wij dat allemaal kennen, bestaan er ten aanzien van G-voetbal ook verschillen.
Bijvoorbeeld de omgang met spelers, omvang van het veld, de doelen, spelregels, de rol van
teambegeleiders, etcetera. Kortom: maatwerk voor voetballers met een beperking.
In deze notitie leest u hoe om te gaan met die specifieke kenmerken van G-voetballers.
Tevens vindt u een aantal aangepaste spelregels.
G-voetbal is bedoeld voor mensen die vanwege een lichamelijke en/of verstandelijke
beperking belemmerd zijn in hun mogelijkheden. Zij kunnen daardoor niet of moeizaam hun
plek vinden in het reguliere voetbal. Let wel: we beschouwen G-voetbal gewoon als voetbal.
De KNVB biedt dezelfde kwaliteit, service en benadering. Het enige verschil is dat bepaalde
aspecten - waar nodig - zijn aangepast. Dit onder het motto: Normaal wat normaal kan,
speciaal wat speciaal moet!

Hoe ga je om met G-voetballers?
Spelers van een G-voetbalteam reageren meestal anders op situaties, dan we wellicht in het
dagelijkse leven gewend zijn. Belangrijke aspecten om rekening mee te houden bij het
leidinggeven aan spelers met een beperking zijn:
A. De deelnemers aan G-voetbal verschillen vaak aanzienlijk met betrekking tot de lichamelijke
vaardigheden, alsmede het ‘incasseringsvermogen’.
B. Bij een deel van de G-voetballers is sprake van een lage pijndrempel. Pijn als gevolg van
hard spel door de tegenstander roept bovendien veelal sterke emotie op.
C. Een deel van de G-voetballers heeft een bepaalde angst dat dingen uit de hand kunnen
lopen, omdat men aanvoelt dat men zichzelf niet in alle gevallen voldoende onder controle
kan houden. Dit komt vooral naar voren bij de reactie op hard spel. Je kunt het ook
omschrijven als ‘de vlam slaat snel in de pan, omdat men vaak een kort lontje heeft’. Uit
wat men zegt en uit lichaamstaal is veelal af te leiden dat men in het verleden hiervoor is
gestraft. Met als gevolg: angst voor herhaling van zo’n bijna traumatische ervaring.

Inleiding

van rivaliteit - komt het regelmatig voor dat de teambegeleiding zich in woord en gebaar te
intensief bemoeit met de beslissingen van de scheidsrechter. Dit heeft een agressie verhogend
effect op de G-voetballers zelf en moet alleen al om die reden worden voorkomen. De
teambegeleiders zijn, evenals de scheidsrechter, verantwoordelijk voor een goed verloop van
de wedstrijd. Zij dienen rust en kalmte langs de zijlijn uit te stralen en de beslissingen van de
scheidsrechter te steunen. Discussie tussen teambegeleiding en scheidsrechters kan alleen in
de rust en na afloop plaatsvinden en beslist niet in het bijzijn van de spelers. Teambegeleiders
hebben daarom een grote verantwoordelijkheid, die véél verder gaat dan uitsluitend het
winnen van een wedstrijd.

Gekwalificeerde scheidsrechter
Het begeleiden van een G-voetbalteam kent vele positieve aspecten, maar is niet voor
iedereen weggelegd. Dit geldt eveneens voor het leiden van G-voetbalwedstrijden. Gezien de
speciale regelgeving voor G-voetbal, maar vooral vanwege het speciale karakter daarvan,
moeten alleen scheidsrechters met kennis en affiniteit de wedstrijden leiden. Jeugdleiders Gvoetbalwedstrijden te laten leiden met uitsluitend spelregeltoepassing als bij het reguliere
voetbal is vragen om problemen. Een wedstrijd kan dan gemakkelijk ontsporen.
De KNVB streeft ernaar zoveel mogelijk wedstrijden tussen G-teams te laten leiden door een
gekwalificeerde KNVB-scheidsrechter. Ofwel: een scheidsrechter die ervaring heeft met het
leiden van G-voetbalwedstrijden. Lukt dit niet, dan zorgt de thuisspelende vereniging voor een
gekwalificeerde scheidsrechter. In deze notitie is een korte instructie voor G-voetbalscheids
rechters opgenomen. In voorkomende gevallen kunnen met behulp hiervan ervaren
scheidsrechters van het reguliere voetbal na lezing van deze instructie eveneens worden ingezet.

Dit leidt vrijwel automatisch tot de conclusie dat de scheidsrechter (of beter nog de spelleider)
bij G-voetbal een wedstrijd ‘kort’ moet fluiten. De spelregelinterpretatie ligt dichter bij futsal
(zaalvoetbal) dan bij veldvoetbal. (Harde) tackles en slidings moeten zoveel mogelijk worden
voorkomen, ook al zijn ze op de bal gericht. Alleen al door dit consequent toe te passen kan
een scheidsrechter ervoor zorgen dat een wedstrijd soepel verloopt. Zie tevens de
opmerkingen hierna over de rol van de teambegeleiding. Het uit de hand lopen van een
wedstrijd moet om meerdere redenen worden voorkomen. Bij G-voetballers is het ‘emotioneel
geraakt zijn’ door een dergelijke situatie namelijk vaak aanzienlijk zwaarder, met als gevolg dat
men veelal (te) lang met zo’n incident rondloopt. Ook zijn er voorbeelden dat het uit de hand
lopen van een wedstrijd tot gevolg heeft dat begeleiders stoppen, waardoor soms zelfs hele
teams uit de competitie verdwijnen.

Samenspel scheidsrechter en teambegeleiders
Een ander belangrijk facet om een wedstrijd prima te laten verlopen is een goed samenspel
tussen de scheidsrechter en de teambegeleiders van beide verenigingen. Vooral bij
verenigingen die nog vrij kort aan competities G-voetbal deelnemen - maar ook in het geval
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Inleiding

Teambegeleiders
De teambegeleiders zijn verantwoordelijk voor het goed laten verlopen van de spelerswisselingen.
Zij zien er op toe dat het aantal overeengekomen spelers op het veld staan, alsmede dat de
wisselingen gebeuren rond het midden van het veld. Het uitlopen van een speler bijvoorbeeld
aan de zijlijn aan de overkant en het invallen van de nieuwe speler bij het wisselpunt is dus
niet toegestaan. Dit heeft ook een ‘structuuraanbrengende’ waarde voor de spelers. Het komt
regelmatig voor dat men uit boosheid op willekeurige plaatsen het veld uitloopt en dat
vervanging dan door de leiding direct gebeurt. Ook al is men kwaad, toch moet men zich aan
de regels houden. Overigens is onbeperkt wisselen toegestaan.
Scheidsrechters en teambegeleiders maken in de praktijk veel gebruik van preventief wisselen.
Dit voorkomt dat een te opgewonden speler de grenzen overschrijdt en is voor het G-voetbal
een zeer geschikt middel.

Spelregels competitie G-voetbal
Spelregels worden opgesteld om het karakter van het spel te behouden. Het is verstandig er
in het G-voetbal wat flexibeler mee om te springen. Een ‘overtreding’ kan bijvoorbeeld het
gevolg zijn van iemands beperking. Probeer dat soort zaken op juiste waarde te schatten.
Anderzijds moet er bij echte overtredingen direct worden opgetreden.

Gang van zaken rond de wedstrijd
Voor iedere wedstrijd vindt overleg plaats tussen de scheidsrechter en teambegeleiders. In dit
overleg maken de teambegeleiders aan de scheidsrechter het volgende kenbaar:
- wordt er al dan niet gespeeld met meisjes
- zijn er spelers met handicaps als doofheid, etcetera
- zijn er spelers met bepaalde (bijvoorbeeld orthopedische) hulpmiddelen
- zijn er spelers met psychische en/of sociale problemen
Het is belangrijk dat de scheidsrechter dit vooraf weet teneinde er aandacht aan te kunnen
geven, danwel de juiste begeleiding te geven. Dit komt het goede wedstrijdverloop, maar ook
het speelplezier van de betreffende G-voetballer ten goede.

Als uitgangspunt geldt dat G-voetbal wordt gespeeld volgens de gewone regels van de KNVB.
Soms zijn aanpassingen nodig of wenselijk. De volgende aanpassingen worden binnen het
G-voetbal toegepast:
de afmetingen van het speelveld;
de grootte, het gewicht en het materiaal van de bal;
de afstand tussen de doelpalen en de hoogte van de doellat boven de grond;
de duur van het spel (eerste en tweede helft);
de wisselspelers.

Aandachtspunten
Het feit dat wordt gespeeld op een half speelveld levert enkele specifieke aandachtspunten op:
Buiten de buitenlijnen ontbreekt de belijning. Het belangrijkste is het ontbreken van de
belijning van het strafschopgebied. De regelgeving kent denkbeeldige lijnen op 4 meter van de
achterlijn voor het doelgebied en 10 meter van de achterlijn voor het strafschopgebied. In de
praktijk ontstaan hierdoor nauwelijks problemen. De scheidsrechter geeft in de loop van de
wedstrijd duidelijk aan wat hij wel en niet toestaat.
Een potentieel gevaar is het grote doel dat direct op de zijlijn staat. Dit kan worden opgelost
door bij situaties in de buurt van dit doel ‘preventief te fluiten’. Dat wil zeggen: vooraf de
situatie inschatten en eerder fluiten dan elders op het veld (indien nodig hervatten met een
scheidsrechtersbal).
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Algemeen reglement G-voetbal
1.

 e scheidsrechter beoordeelt alle situaties in de geest van G-voetbal. Er wordt rekening
D
gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van de speler. Dit geldt vooral voor
aspecten als ‘ruw spel’ en ‘hands’. De meetlat kan ten opzichte van de verschillende
spelers anders liggen.

2.

 e norm voor hard spel ligt veel strikter dan bij regulier voetbal. In beginsel geen tackles,
D
slidings en andere vormen van fysiek spel. Dit in verband met de grote verschillen in de
lichamelijke vaardigheden van de spelers, alsmede een te groot blessurerisico.

3.

 ij foutieve uitvoeringen van ingooien, vrije trappen, etcetera. wordt in beginsel de uitvoering
B
herhaald, tenzij nadrukkelijk sprake is van opzet. Er wordt ingegooid en niet ingerold of
ingetrapt, tenzij door een handicap een speler niet anders kan. De technische uitvoering
van een ingooi is niet van belang, tenzij er nadrukkelijk voordeel mee wordt behaald.

4.

 ij extreme weersituaties of door een andere bijzondere situatie kan de scheidsrechter
B
beslissen de wedstrijd (al dan niet tijdelijk) te beëindigen, ook al is het speelveld nog in
goede staat. De gezondheid van de spelers, danwel de risico’s voor de spelers staat bij
deze afweging centraal.

5.

 e doelman geniet een sterke bescherming. Aanvallen is bijna nooit toegestaan.
D
Belemmeren van de keeper bij een hoekschop mag niet. De tijdregel is voor de doelman
niet van toepassing, tenzij sprake is van bewust spelbederf. Regelovertredingen van de
doelman worden in beginsel bestraft met een vrije trap. Strafschoppen veroorzaakt door
de doelman komen zelden voor.
Er is géén sprake van de regel over het - niet geoorloofde - weer in bezit nemen van de
bal door de doelverdediger nadat deze met de voeten door een medespeler is toegespeeld:
de terugspeelregel. In het G-voetbal is dat dus wél toegestaan.

6.

 lle spelers zijn lid van de KNVB. Speelgerechtigd zijn uitsluitend spelers, die gerechtigd
A
zijn uit te komen voor de betreffende vereniging, niet geschorst of uitgesloten zijn.

7.

De wedstrijdenreeks valt onder de B-categorie van de KNVB.

8.

 e KNVB streeft ernaar gekwalificeerde scheidsrechters aan te stellen. Zijn deze niet
D
beschikbaar, dan zorgen verenigingen voor scheidsrechters met voldoende regelkennis
van en affiniteit voor het G-voetbal.

9.

 oor deze wedstrijden worden wedstrijdformulieren gebruikt op dezelfde wijze als voor
V
reguliere competitiewedstrijden.

Advies:
De interpretatie van de spelregels is afgestemd op het begrip en de mogelijkheden van
spelers.

Flexibiliteit scheidsrechter
Is er sprake van een opzettelijke overtreding? Bij de beantwoording van die vraag moet de
scheidsrechter de terreinomstandigheden en de beperking van een speler laten
meewegen in zijn oordeel. Houd in de gaten in welke mate een speler zijn lichaam onder
controle heeft. Dat is vooral van belang bij de beoordeling van hands, ruw of gevaarlijk
aanvallen en gevaarlijk spel.
Al met al draait het om een zekere soepelheid ten opzichte van de speler die de
‘overtreding’ maakt. Vanzelfsprekend heeft deze soepelheid haar grens. Niemand mag
tegenstanders of medespelers met opzet pijn toebrengen.

Voorkom wangedrag
Is er sprake van wangedrag? Bij de beoordeling daarvan hoort de scheidsrechter rekening
te houden met de aard en de mate van de beperking waarmee spelers te maken hebben.
Soms kan al in een vroeg stadium het vermoeden ontstaan dat een speler zich schuldig
zal maken aan wangedrag. Dat kan worden voorkomen door hem tijdig en in overleg met
zijn begeleider te wisselen. Een tijdstraf of een eventuele zwaardere sanctie kan dan
achterwege blijven.

Hierna staan de meest voorkomende spelregels. Voor uitgebreide kennis van en toelichting op
de spelregels is de ‘Handleiding voor scheidsrechters veldvoetbal’ een onmisbaar instrument.
De boeken ‘Spelregels veldvoetbal’ en ‘Handleiding voor scheidsrechters’ zijn beide
verkrijgbaar bij de districtskantoren van de KNVB.
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10. G
 ele en rode kaarten blijven onderdeel van het spel. Het is aan de scheidsrechter daar op
de juiste wijze mee om te gaan.
11. D
 e keuring van het veld, voor wat betreft de bespeelbaarheid daarvan, is in eerste
instantie uitsluitend voorbehouden aan de door de KNVB benoemde consul en in tweede
instantie aan de thuisspelende vereniging. Bericht van afgelasting dient tijdig te worden
doorgegeven aan de KNVB, de tegenstander en de scheidsrechter.
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Algemeen reglement G-voetbal

12. M
 ocht een wedstrijd vanwege een andere reden op de vastgestelde wedstrijddag geen
doorgang kunnen vinden, dan zoeken beide verenigingen samen een nieuwe wedstrijd
datum en geven dit door aan de KNVB.
13. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het hoofd wedstrijdzaken van het
desbetreffende district.

Regels met betrekking tot de teambegeleiding:
14. T
 eambegeleiders weerhouden zich nadrukkelijk van het ‘in woord en gebaar’ aanvechten
van de beslissingen van de scheidsrechter. Zij zijn nadrukkelijk medeverantwoordelijk voor
een goed verloop van de wedstrijd en kunnen hierop worden aangesproken. Een kwestie
van vakmanschap...

Bijlage: spelregels G-voetbal

Bijlage: spelregels G-voetbal
Voor de competitie G-voetbal gelden de reguliere spelregels met dien verstande dat er een
aantal specifieke spelregels voor de competitie G-voetbal zijn.

1. De afmetingen van het speelveld
Verenigingen die aan deze wedstrijdreeks deelnemen, dienen de beschikking te hebben over
een speelveld dat aan alle eisen voldoet met indien nodig een goedgekeurde lichtinstallatie.
Er wordt gespeeld op een half voetbalveld met oefendoelen (pupillendoelen) van 2 x 5 meter.
In sommige districten wordt op het hoogste niveau gespeeld van de 16 meterlijn tot de 16
meterlijn op een heel veld.

2. Kunstgras

15. T
 eambegeleiders informeren de scheidsrechters vooraf over specifieke handicaps of een
bijzondere emotionele toestand van een speler.

Het spelen op kunstgras is toegestaan, mits geen beperkingen worden opgelegd met
betrekking tot het dragen van schoeisel.

16. D
 e teambegeleiding is verantwoordelijk voor het juist wisselen (in en uitgaande speler)
rond de denkbeeldige middellijn. Onbeperkt wisselen is toegestaan. Bij (herhaald) foutief
wisselen kan de scheidsrechter een indirecte vrije trap geven kort bij het wisselpunt.

3. De lijnen

17. D
 e teambegeleiding ziet er op toe dat de spelers een correcte warming up doen, teneinde
blessures te voorkomen. Hiervoor is het van belang dat men op tijd aanwezig is.
18. A
 angepast schoeisel, orthopedische hulpmiddelen en dergelijke zijn toegestaan, zolang de
veiligheid van de overige spelers niet in gevaar wordt gebracht. De teambegeleiding
attendeert de scheidsrechter vóór de wedstrijd of er sprake is van bedoelde hulpmiddelen.
19. B
 eide teams leveren, indien mogelijk, een assistent-scheidsrechter. Zijn of haar enige
functie is het beoordelen of de bal de zijlijn of de achterlijn is gepasseerd. Alle andere
waarnemingen zijn voor de scheidsrechter. De assistent-scheidsrechter kan gedurende de
wedstrijd (meerdere malen) worden gewisseld. Op een ordentelijk verloop ziet de
teambegeleiding toe.

Het feit dat gespeeld wordt op een half speelveld levert enkele specifieke aandachtspunten op.
Buiten de buitenlijnen ontbreekt de belijning. Het belangrijkste is het ontbreken van de
belijning van het strafschopgebied. De regelgeving kent denkbeeldige lijnen op 4 meter van de
achterlijn voor het doelgebied en 10 meter van de achterlijn voor het strafschopgebied. In de
praktijk ontstaan hierdoor nauwelijks problemen. De scheidsrechter geeft in de loop van de
wedstrijd duidelijk aan wat hij wel en niet toestaat.
Het doelgebied is een denkbeeldige lijn van 4x4 meter rond het doel. Het strafschopgebied is
een denkbeeldig vlak van 10x10 meter.

4. De doelen
Er wordt gebruik gemaakt van oefendoelen (pupillendoelen) die bij voorkeur 5 meter breed en
2 meter hoog zijn. Het doel wordt zodanig geplaatst, dat de afstand van elke doelpaal tot de
dichtstbijzijnde hoek van het veld gelijk is. Met andere woorden: het doel komt midden op de
doellijn te staan.
Het doel mag geen scherpe of uitstekende delen hebben. Aan de achterzijde van de doelpalen
en de doellat moeten netten worden aangebracht. De doelnetten worden zodanig
aangebracht, dat zij de doelverdediger voldoende bewegingsruimte laten. Wanneer
verplaatsbare doelen worden gebruikt is het verstandig deze op doelmatige wijze aan de
grond te verankeren. Dit voorkomt dat ze omvallen.

5. Aantal spelers en wissels
Er wordt in beginsel gespeeld met ploegen van 8 spelers (7 veldspelers en een keeper).
Afwijkende aantallen kunnen worden overeengekomen, waarbij het minimum 2 x 6 spelers is.
Teams bestaan in beginsel uit gelijke aantallen spelers (hoofdregel). Spelen met verschillende
aantallen kan als uitzondering worden overeengekomen. Om gelijke aantallen te realiseren is
het toegestaan overeen te komen dat een of meerdere spelers van de tegenpartij bij de andere
partij meespelen. Teams uitkomend in de jeugd G-competitie spelen met 7 spelers (6 veldspelers
en een keeper).
Teams kunnen geheel of gedeeltelijk uit jongens of meisjes bestaan. Komt een team uit met één
of meer speelsters, dan moet de thuisspelende vereniging daarover van tevoren worden ingelicht.
De club kan dan een geschikte kleedgelegenheid regelen. Doorlopend wisselen is toegestaan.
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Bijlage: spelregels G-voetbal

6. Kleding

15. Doelschop

De verenigingen zijn verplicht uit te komen in de voor de betreffende vereniging vastgestelde
wedstrijdkleding. Mocht bij een wedstrijd de kleding van de betrokken elftallen weinig
onderscheid geven, dan is de thuisspelende vereniging verplicht een reservetenue te dragen.

Bij een doelschop wordt in beginsel het spel hervat met een trap vanaf de grond. Indien een
handicap, danwel de lichamelijke vaardigheid van de doelman hiertoe aanleiding geeft, kan
worden toegestaan dat de doelman de bal uitgooit. Uittrappen als spelhervatting na het
passeren van de bal van de achterlijn is nooit toegestaan. Uit een doeltrap van de doelman of
een uitgooi kan niet worden gescoord (hervatting spel met doeltrap).

7. De bal
De balmaat is 5 (in overleg mag een andere maat worden afgesproken).

8. Speeltijd
De speelduur is 2 x 30 minuten met een pauze van maximaal 15 minuten. In overleg met de
teambegeleiding kan verkorting van de speeltijd worden overeengekomen, waarbij de
minimale speelduur 2 x 20 minuten is. Bij de jeugd G-competitie wordt 2 x 25 minuten
gespeeld.

9. Wedstrijdleiding
De wedstrijden worden in principe geleid door KNVB-scheidsrechters. Is deze niet
beschikbaar, dan stelt de thuisspelende vereniging een gekwalificeerde scheidsrechter aan
met affiniteit met G-voetbal. Hoewel nergens in de regelgeving genoemd komt het vaak voor
dat de scheidsrechter de wedstrijd alleen leidt. Beter is dat de verenigingen een assistent
leveren, die alleen tot taak heeft aan te geven of de bal de zijlijn of de doellijn gepasseerd
heeft. De scheidsrechter zelf kan zich dan centraal tussen de spelers blijven ophouden, zodat
hij in staat is problemen uit vorige spelsituaties beter in banen te leiden. Dit resulteert in
minder spelonderbrekingen en de juiste aandacht voor probleempjes van de spelers.

16. Hoekschop
Wanneer de bal buiten de doelpalen geheel en al over de doellijn is gegaan en deze het laatst
is geraakt door een verdediger, wordt het spel hervat met een hoekschop. Datzelfde gebeurt
nadat de bal binnen de palen is beland uit de beginschop, bij een aftrap na een geldig
doelpunt en nadat de bal uit een doelschop, een inworp/inrol of een vrije schop rechtstreeks in
het eigen doel is gegaan.
De hoekschop wordt genomen vanaf het snijpunt van de doellijn en de zijlijn die het dichtst bij
de plaats ligt waar de bal over de doellijn ging. Als een speler niet in staat wordt geacht de bal
vanaf die afstand redelijk in de nabijheid van het doel te schieten, kan de plaats worden
aangepast vanwaar de hoekschop wordt genomen.

10. Begin van het spel
Het spel gaat van start met de beginschop. Deze wordt genomen vanaf het midden van het
veld. De bal mag dan niet in achterwaartse richting worden gespeeld.
Door een muntstuk op te gooien, bepaalt de scheidsrechter welk team de beginschop mag
nemen. Op het moment dat de beginschop wordt genomen, bevinden de spelers van beide
teams zich op hun eigen speelhelft. De spelers van de partij die de beginschop níet neemt,
moeten minimaal 5 meter van de bal zijn verwijderd. Uit de beginschop kan niet rechtstreeks
worden gedoelpunt.

11. Buitenspel
De buitenspelregel is niet van toepassing bij G-voetbal.

12. Vrije schop
De afstand bij iedere vorm van een vrije trap is minimaal 7 meter. In alle gevallen is er sprake
van een directe vrije schop.

13. Doelman
De doelman mag een teruggespeelde bal in de handen nemen.

14. Strafschop
De strafschop wordt genomen op 9 meter van het doel. De afstand voor de overige spelers is
ook hier 7 meter. De keeper staat op de achterlijn.
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Bijlage: spelregels G-voetbal

17. Inworp/inrol
Wanneer de bal geheel en al over de zijlijn is gegaan, wordt het spel hervat met een inworp door
de partij die de bal niet het laatst aanraakte. Bij een inworp moet de inworp ‘normaal’ worden
uitgevoerd. Wordt de bal onjuist ingeworpen, dan mag dezelfde partij opnieuw inwerpen.
Uit een inworp/inrol kan niet rechtstreeks worden gescoord. Gaat de bal uit een inworp/inrol
rechtstreeks in eigen doel, dan wordt het spel hervat met een hoekschop voor de ploeg die de
bal niet inwierp/inrolde. Gaat de bal rechtstreeks in het doel van de tegenstander, dan wordt
het spel hervat met een doelschop.

18. Wangedrag
De scheidsrechter beschikt bij (zware) overtredingen over een aantal middelen ter correctie.
Dat zijn:
- Preventief wisselen op advies van de scheidsrechter en door de teambegeleiding.
- Waarschuwen.
- 5 minuten uitsluiting (of zoveel korter als de scheidsrechter nodig vindt). Tijduitsluiting
maximaal twee keer.
- Gele kaart als zijnde een officiële waarschuwing.
- Rode kaart - Algehele uitsluiting. Dit is een persoonlijke uitsluiting, het team blijft na
vervanging op de afgesproken sterkte.

19. Preventief fluiten
De scheidsrechter fluit preventief bij dreigende situaties rond de doelpalen van het grote doel
aan de zijlijn (eventueel hervatten met een scheidsrechtersbal).

20. Strafschoppenserie
Onmiddellijk na de wedstrijd wordt een strafschoppenserie gehouden. Hierbij nemen alle
spelers, dus ook de wisselspelers, een strafschop. De uitslag van de strafschoppenserie is niet
van invloed op de uitslag van de wedstrijd. De strafschoppenserie wordt níet gehouden
wanneer weersomstandigheden dat verhinderen of wanneer de teams ervan afzien.

21. Puntenverdeling
winst
gelijk
verlies

3 punten
1 punt
0 punten
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voetbal is ons leven
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