
Spelregels outdoor soccertoernooi Spui 2018 
 

Dit toernooi wordt gespeeld onder auspiciën van de KNVB. 

Het  speelveld heeft een lengte van  35 meter en  een breedte van  20 meter. Outdoor 

soccer  Spui wordt op gras  gespeeld. 

Voetbalschoenen  met afschroefbare stalen pinnen zijn  verboden. Soccer  wordt op 

voetbalschoenen met VASTE noppen, kunstgrasschoenen of zaalsport schoenen. 

SCHEENBESCHERMERS zijn verplicht. 

Voor ALLE verloren spullen/voorwerpen is de toernooi organisatie NIET 

verantwoordelijk. 

  

AFBAKENING 

a. Het speelveld is in overeenstemming met de plattegrond, 

(afgebakend met een boarding van l .22 meter hoog 

b. In het midden van het speelveld bevindt zich de middenstip voor  het 

nemen van de aftrap bij het begin van de wedstrijd.  

c. Er wordt met f-pupillen doelen gespeeld. 

  

II. HET DOELGEBIED 

Op elke  helft van het speelveld wordt evenwijdig aan de doellijn op een afstand van 6 meter 

voor  het midden van het doel een lijn getrokken van 3 meter lengte, die aan de uiteinden 

door kwartcirkels is verbonden. De aldus begrensde gebieden heten doelgebieden. Binnen dit  

gebied mag de  doelverdediger van  de  verdedigende partij de  bal met de hand spelen. 
  

 
  

III. HET STRAFSCHOPGEBIED 

Omschrijving vervalt. Hiervoor te lezen dezelfde  omschrijving als het doelgebied. Dit gebied 

heet doelstrafschopgebied. Een indirecte vrije schop gegeven binnen dit gebied wordt 

genomen vanaf de begrenzende stippellijn. 

  

 

Aantal spelers 

a. Elk seniorenteam bestaat uit  een doelverdediger en  4 veldspelers en        

maximaal 5 wisselspelers.  

b. Elk JO-15 jeugdteam bestaat e v e n e e n s  uit  een doelverdediger en  4 

veldspelers. 

c. Elk JO-13, JO-11, JO-9 en JO-7 team bestaat uit een doelverdediger en 5 

veldspelers.  

d. Een speler mag op  elk  moment op  de  daarvoor aangegeven plaats gewisseld 

worden. De wisselspeler mag worden ingezet, zodra de  te vervangen speler 

het speelveld heeft verlaten. 

e. Het  foutief wisselen wordt bestraft met een indirecte vrije schop vanaf de  

middenstip. 



  

  

 

Speelgerechtigdheid 

 

a. Spelers die  zijn uitgesloten voor  een bepaald aantal wedstrijden in het                                                                    

veldvoetbal mogen niet deelnemen aan OUTDOOR SOCCER SPUI. 

b.  Sp e l e r s  k unne n  op  éé n  t oe r noo i d ag  n i e t  i n                                                                          

v e r s c h i l l e nde  t e am s  u i t k om en .  

  

  

De organisatie kan leiders/trainers aanspreken op  leeftijdsovertredingen met het 

verzoek tot uitsluiting van betrokken speler(s). 

 

De Scheidsrechter 
 

a.  De wedstrijden worden geleid door KNVB scheidsrechters. 

b. Eén scheidsrechter fungeert in het speelveld, een tweede scheidsrechter 

houdt toezicht op  het juist wisselen en de  tijdstraffen. Bovendien houdt hij de  

 stand en corners/shootouts bij. 

c.  Tegen scheidsrechterlijke beslissingen kunnen geen protesten worden 

ingediend. 

d.   De scheidsrechter heeft de volgende machtsmiddelen: 

* Het geven van directe en indirecte vrije schoppen; 

* Het geven van een vermaning; 

* Het tijdelijk verwijderen van spelers (2 minuten); 

* Het definitief verwijderen van spelers, trainer/coach,                                                  

     leider en verzorger; 

* Het tijdelijk of definitief staken van de wedstrijd. 

 

 

  

 Duur van het spel 

Een wedstrijd duurt: zie wedstrijdschema. De wedstrijd begint bij het beginsignaal 

van de scheidsrechter en eindigt ook  op het signaal van de scheidsrechter. 

 

Begin van het spel 

 
a. Het eerst in het programma genoemde team neemt de aftrap en verdedigt het   

doel links van de boarding  deur. 

b. Indien een doelpunt is gescoord, wordt het spel DIRECT door de doelverdediger 

hervat,  hetzij door een doelschop, hetzij door een doelworp. 

 

Hoe wordt een doelpunt verkregen? 



 

 Een doelpunt is behaald, zodra een volgens de regels gespeelde bal het doelvlak 

volledig is gepasseerd. 

b. Een geldig doelpunt kan  pas worden gescoord vanaf de helft van de tegenpartij. 

  

c.  De winnaar is het team, dat de meeste doelpunten heeft gescoord.  Hebben 

beide teams evenveel doelpunten gescoord, dan eindigt de  wedstrijd in een gelijkspel.  

De winnaar krijgt 3 punten, verliezer 0 punten en  bij gelijkspel beide teams 1 punt per  

wedstrijd. 

d.  Indien de  doelverdediger, vanuit zijn eigen doelgebied de bal in het doel van 

de tegenstander werpt, is het geen geldig doelpunt en dient het spel te worden 

hervat met een doelworp/doelschop. 

e.  Mocht een speler de  bal  vanuit een vrije schop  rechtstreeks in zijn   eigen 

doel plaatsen dan mag de  scheidsrechter geen doelpunt toekennen, maar 

moet  de scheidsrechter een hoekschop meetellen en doorgeven aan de 2e 

scheidsrechter. 

f.  Uit de beginschop c.q. intrap kan  niet rechtstreeks   gescoord worden. Indien de  

bal rechtstreeks in eigen doel gaat, moet de scheidsrechter een hoekschop 

meetellen en  doorgeven aan de  2e scheidsrechter. Als de  bal  in het doel van  de  

tegenpartij gaat, wordt het spel hervat met een doelworp. 

 

Buitenspel 
 

De buitenspelregel is niet van toepassing. 

 

Overtredingen en wangedrag 

Een speler kan  door de scheidsrechter voor  2 minuten van het speelveld worden gezonden, 

indien hij één van de onderstaande overtredingen begaat: 

*  Vasthouden van een tegenstander. 

*  Onbehoorlijk gedrag t.o.v.  de scheidsrechter. 

*  Het wegtrappen of wegwerpen van de bal nadat er                                                                                                                                                       

gefloten  is. 

*  Het onvoldoende afstand nemen bij vrije schoppen. 

*  Tijdrekken. 

*  Het opzettelijk ten val brengen van een tegenstander. 

*  Speler opzettelijk tegen de boarding gooien. 

*  Opzettelijk hands. 

*  Vasthouden aan de boarding. 

*  Spelbederf. 

* Indien een keeper bij het nemen van  een shoot-out een overtreding maakt wordt 

de shoot-out overgenomen. 

  

  

Een 2 minutenstraf kan  per  wedstrijd meermalen worden toegepast op dezelfde speler zonder 

verdere consequenties. Een speler die voor  2 minuten van het veld  is gezonden, kan het veld  

weer betreden: 



  

 Als de 2 minuten verstreken zijn. 

 Als de tegenpartij heeft  gescoord. 

  

Een speler kan definitief van het veld worden gezonden, indien hij één van de volgende 

overtredingen begaat: 

*  Ruw of gemeen spel. 

* Het  bedreigen van  een tegenstander c.q. scheidsrechter of anderen van de 

organisatie van het toernooi. 

 

 Een  speler kan definitief van  het speelveld gezonden en na overleg met de toernooileiding 

uitgesloten worden voor  de  r e s t  van  het toernooi, indien hij één van  de  volgende 

overtredingen begaat: 

*   Trappen of slaan naar of van een tegenstander. 

*   Spuwen naar of van een tegenstander; 

*   Toedienen van een elleboog - , kop-  of kniestoot bij een tegenstander; 

*   Beledigen van de scheidsrechter o.a  ziektes en dergelijke. 

*   Andere vormen van wangedrag (zie richtlijnen Tuchtrecht spraak). 

 

Indien een speler gewelddadig optreedt t.o.v.  de scheidsrechter, dan wel deze bedreigt, 

wordt hij voor  verdere deelname aan het toernooi uitgesloten, terwijl voorts de  zaak ter 

beoordeling wordt voorgelegd aan de  Tuchtcommissie  Amateurvoetbal van  de KNVB. Dit 

kan  gevolgen hebben voor  de competities veld-en zaalvoetbal. 

  

De strafschop 

De strafschop is een shoot-out, die wordt uitgevoerd vanaf de middenlijn. Met  uitzondering 

van de doelverdediger, die zich op de doellijn moet bevinden, moeten alle spelers, met 

uitzondering van  de  nemer van  de  shoot-out, zich achter de  middenstip bevinden. De 

shoot-out begint wanneer de scheidsrechter dit aangeeft door middel van een fluitsignaal. 

Als er na 7 sec. niet gescoord is, dan fluit  de scheidsrechter de shoot-out af. 

 

De vrije schop 
Hiervoor zijn  van  toepassing de  spelregels veldvoetbal met uitzondering, dat de  afstand 

tot de bal voor  de tegenstander 5 METER bedraagt. 

  
  

De inworp 
Gaat de bal in z’n geheel over  de boarding uit het speelveld, dan wordt het spel hervat met 

een inworp door de tegenpartij, daar waar de bal het speelveld verliet. De inworp mag 

alleen ONDERHANDS worden uitgevoerd. (dus ook  rollen). 

  

De doelworp 
Indien de bal in z’n geheel over  de a chterlijn en over de boarding gaat en de bal is het laatst 

gespeeld of aangeraakt door een speler van de aanvallende partij, dan wordt het spel  hervat 

met een doelworp/schop door de  doelverdediger vanaf een willekeurig punt binnen het 

deelgebied. Deze  mag zowel boven- als onderhands worden genomen. De keeper kan  hieruit 

NIET scoren. 

  



DE HOEKSCHOP  

Indien de bal in z'n geheel over de boarding naast het doel gaat en de bal het laatst is gespeeld of 

aangeraakt door een speler van de verdedigende partij, wordt een hoekschop toegekend.  De 

hoekschop wordt NIET genomen, maar door de scheidsrechter doorgegeven aan de 2e 

scheidsrechter. De keeper hervat nadat een hoekschop is toegekend het spel met de 

DOELWORP/DOELSCHOP. 

Bij het verkrijgen van de 3e hoekschop mag het team 1 speler aanwijzen die een SHOOT-OUT mag 

nemen. Zie SHOOT-OUT.  

DE WISSELSPELERS 

De wisselspelers bevinden zich buiten de boarding. Een speler die voor 2 minuten van het veld is 

gezonden, neemt plaats bij de tweede scheidsrechter. 

  

SHOOT-OUT  

De shoot-out betekent dat de speler start met de bal vanaf de middenstip. Hij gaat op het doel af en 

moet binnen 7 seconden scoren. (kan dus ook nog in 2e instantie, zolang er maar gescoord wordt 

binnen 7 sec.). Indien de keeper de benen vast pakt dan wel tackelt BINNEN het doelgebied, dan 

krijgt hij 2 minuten en moet de shoot-out opnieuw worden genomen. De keeper mag de bal niet buiten 

de  cirkel met de hand raken. Alle spelers BEHALVE de   KEEPER en de NEMER van de Shoot-out 

bevinden zich achter de middenlijn.  

  

 

  

 
 

  

 

 

  

 

  

 

 
  

 

 

  

 

 


