
             

 
REGLEMENT 

COMPETITIEWEDSTRIJDEN VAN 

DE ARUBAANSE VOETBAL BOND 

 

   

  



 
 

-2- 
 

INHOUDSOPGAVE        PAGINA 

 

01. WEDSTRIJD PROGRAMMA                 03 

02. WIJZIGING WEDSTRIJDPROGRAMMA     03 

03. RANGORDE         03 

04. NIET SPELEN OF NIET UITSPELEN VAN WEDSTRIJDEN  04 

05. BEROEP         05 

06. UUR EN AANVANG       05 

07. STAKEN VAN EEN WEDSTRIJD      06 

08. SPELERS- EN ELFTALOPGAVEN      06 

09. WEDSTRIJDFORMULIEREN      07 

10. WISSELSPELERS        08 

11. SCHEIDSRECHTERSRAPPORT      08 

12. ONGERECHTIGDE SPELERS      08 

13. VERPLICHT TENUE       09 

14. PLICHT EN RECHT TOT HET DRAGEN VAN EEN TENUE  09 

15. AANWIJZING VAN SCHEIDSRECHTERS    10 

16. AFWEZIGHEID VAN DE AANGEGEVEN SCHEIDSRECHTER  10 

17. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE SCHEIDSRECHTER  11 

18. ONGELDIGVERKLAREN VAN EEN WEDSTRIJD   11 

19.  VERGOEDING AAN DE SCHEIDSRECHTER    12 

20. CARNET VOOR SPELERS       12 

21. TERREINEN         12 

22. SPELMATERIAAL        13 

23. VERBANDTROMMEL       14 

 

 

 

 

 

 



 
 

-3- 
 

Artikel 1. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA 

 

1) Het Bestuur stelt de wedstrijden vast 

 

2) De verenigingen zijn in de gelegenheid haar met redenen omklede wensen aangaande het 

wedstrijdprogramma uiterlijk één maand voor de aanvang van de competitie in te dienen. 

 

3) Het Bestuur tracht met dergelijke wensen rekening te houden voor zover deze in 

overeenstemming zijn te brengen met billijke regelmaat in het wedstrijdprogramma en met 

de belangen van de competitie. 

 

4) Toestemming tot het spelen van andere wedstrijden wordt slechts verleend onder 

voorwaarde dat de betrokken vereniging de vastgestelde competitie wedstrijden speelt op 

de daarvoor bepaalde data. 

 

Artikel 2.  

WIJZIGING WEDSTRIJDPROGRAMMA 

 

1) Het Bestuur is bevoegd voor de aanvang van een wedstrijd deze uit te stellen. 

 

2) Uitstel op verzoek van een vereniging kan alleen worden toegestaan indien een met redenen 

omkleed verzoek daartoe is ingediend. 

 

Artikel 3.  

RANGORDE 

 

1) De rangorde in elke competitie fase wordt volgens het aantal bepaalde punten bepaald. 

Voorts wordt rekening gehouden met het doelsaldo een en ander met inachtneming van het 

hierna volgende. 

 

2) Voor een gewonnen wedstrijd krijgt het winnende elftal 3 punten. Bij een gelijkspel krijgt 

elk elftal 1 punt. 
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3) Onder doelsaldo wordt verstaan, het aantal doelpunten “voor” verminderd met het aantal 

doelpunten “tegen”. 

 

4) Bij een gelijk aantal punten beslist het doelsaldo. Bij gelijk doelsaldo beslist het aantal 

doelpunten “voor”. Is dit ook gelijk dan wordt/worden een of meer beslissingswedstrijden 

gespeeld. 

 

5) In afwijking van het gestelde in lid 4 zal: 

 

a) Indien in een competitie twee elftallen in aanmerking komen voor zekere titel, promotie 

of degradatie bij gelijk aantal punten een beslissingswedstrijd worden gespeeld; 

b) Indien meer dan twee elftallen daarvoor in aanmerking komen, zal het Bestuur een 

wedstrijdenreeks vaststellen. 

 

6) Is de beslissing afhankelijk van het resultaat van in de leden 4 en 5 bedoelde 

beslissingswedstrijden, dan zal, indien de stand na de reglementaire speeltijd gelijk mocht 

zijn, de wedstrijd als volgt worden voortgezet: 

 

- Onmiddellijk na het verstrijken van de reglementaire speeltijd wordt de wedstrijd met 

2x 15 minuten verlengd, nadat opnieuw geloot is voor de beginschop of doelkeuze. 

- Na 15 minuten spelen wordt van doel verwisseld. 

 

  Is er, nadat 2x 15 minuten is gespeeld, nog geen beslissing gevallen, dan valt deze  

  door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals bepaald door de International   

  Football Association Board (IFAB). 

 

Artikel 4.  

NIET SPELEN OF NIET UITSPELEN VAN WEDSTRIJDEN 

 

1) Een wedstrijd kan slechts worden gespeeld indien van beide partijen tenminste 8 spelers 

hieraan deelnemen. 

 

2) Indien een wedstrijd om welke reden dan ook niet wordt gespeeld, beslist het Bestuur binnen 

1 week of het niet spelen een gevolg is van schuld van de betreffende ploeg van de 

betreffende vereniging in welk geval de wedstrijd als verloren wordt aangemerkt voor de 

schuldige vereniging met de stand van 2 – 0. 
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3) Indien een wedstrijd om welke reden dan ook niet wordt uitgespeeld beslist het Bestuur of 

dit een gevolg is van schuld van de betreffende ploeg van de betreffende vereniging. 

 

4) Een niet uitgespeelde wedstrijd wordt in zijn geheel opnieuw vastgesteld tenzij het Bestuur 

beslist dat de stand op het moment van staken als einduitslag geldt. 

 

5) Bij niet spelen of niet uitspelen van een wedstrijd door schuld legt het Bestuur aan de 

schuldige ploeg van de betreffende vereniging de volgende straf op: 

 

- 1 winstpunt in mindering op de ranglijst van de betreffende competitiefase; 

- Geldboete; 

- Bovendien dient de schuldige vereniging alle eventuele gemaakte kosten, direct verband 

houdende met de wedstrijd, te vergoeden. 

 

6) Bij herhaling gedurende de lopende competitie van niet spelen of niet uitspelen van een 

wedstrijd door schuld wordt de vereniging de verdere deelname aan de competitie ontzegd 

en bij de aanvang van de volgende competitie geplaatst in de naast lagere divisie, terwijl het 

wederom deelnemen alleen kan geschieden met toestemming, waaraan voorwaarden 

kunnen worden verbonden. 

 

Artikel 5.  

BEROEP 

 

Van een beslissing van het Bestuur als bedoeld in artikel 4 kan de betrokken vereniging 

overeenkomstig artikel 26 Huishoudelijk Reglement in beroep gaan bij de Commissie van 

Beroep. 

 

Artikel 6.  

UUR EN AANVANG 

 

1) Het Bestuur bepaalt voor elke wedstrijd datum een aanvangsuur. Een wedstrijd moet 

worden aangevangen zodra er van beide partijen 8 spelers aanwezig zijn. 

 

2) De vereniging, welke op het vastgestelde aanvangsuur niet gereed blijkt te zijn, zodra de 

scheidsrechter door een fluitsignaal de spelers heeft uitgenodigd hun plaats in het veld in te 

nemen, verbeurt een geldboete van Afl. 50,-. 
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3) Verzoeken tot wijziging van het aanvangsuur worden niet in behandeling genomen, tenzij 

deze drie dagen voor de betreffende wedstrijd bij het Bestuur zijn ingediend, voorzien van 

een schriftelijke instemming van de tegenpartij. Bij vervroeging van het aanvangsuur komen 

de onkosten door het te laat ontvangen van een eventueel bericht van afkeuring van terrein, 

ten laste van de vereniging, welke verzocht heeft het aanvangsuur te vervroegen. 

 

4) Schikkingen tussen partijen, in strijd met het bepaalde in vorige leden van dit artikel, worden 

niet erkend. 

 

Artikel 7.  

STAKEN VAN EEN WEDSTRIJD 

 

Indien het aantal spelers van een ploeg van een vereniging gedurende de wedstrijd daalt beneden 

8 wordt de wedstrijd gestaakt en is art. 4 van toepassing. Een wedstrijd zal steeds doorgang 

vinden zolang er geen dringende redenen zijn om een wedstrijd niet te spelen of niet uit te 

spelen. 

 

Artikel 8.  

SPELERS- EN ELFTALOPGAVEN 

 

1) Elke vereniging waarvan een of meer elftallen aan enige competitie van de AVB deelnemen, 

verstrekt een opgave van haar leden, welke namens de vereniging over drie competitiejaren 

aan tenminste 1 officiële  wedstrijd heeft deelgenomen. 

 

2) Elke vereniging welke met meerdere elftallen aan enige competitie van de AVB deelneemt, 

vertrekt uiterlijk 1 september van het komende competitiejaar aan het Bestuur een opgave 

van de samenstelling aan haar elftallen. Wijziging in deze opgaven kunnen maandelijks 

worden aangebracht, mits deze 5 dagen voor het 1e van de maand, waarvoor zij bestemd 

zijn, ter kennis van het Bestuur zijn gebracht. 

 

3) Iedere opgave of wijziging geldt tenminste voor de gehele duur van de maand voor welke 

zij ter kennis is gebracht van het Bestuur. 

 

4) In een opgave of wijziging kan door de vereniging onder geen voorwaarde verandering 

worden gebracht voor de maand voor welke deze opgave, onderscheidenlijk wijziging, ter 

kennis van het Bestuur is gebracht. 
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5) Verzuimt een vereniging voor de aanvang van de competitie deze spelerslijsten te 

verstrekken, dan verbeurt zij voor elke week verzuim een geldboete van Afl. 50,-. 

 

6) Het Bestuur is bevoegd, ook al neemt het geen kwade trouw aan, na overleg met de 

betrokken vereniging, wijziging aan te brengen in de spelerslijsten indien het deze niet of 

niet meer juist acht. 

 

7) Zo spoedig mogelijk maakt het Bestuur, met of zonder wijziging zijnerzijds, de namen 

openbaar. 

 

Artikel 9.  

WEDSTRIJDFORMULIEREN 

 

1) Een vereniging is verplicht op het daarvoor bestemde formulier aan het Bestuur mede te 

delen: 

 

a) de namen en rugnummers van de spelers die aan de wedstrijd hebben deelgenomen en 

van ten hoogste 7 wisselspelers; rugnummers worden vermeld achter de namen van de 

spelers en wisselspelers; 

b) de namen van de verenigingen die de wedstrijd hebben gespeeld; 

c) de datum waarop en de plaats waar de wedstrijd werd gespeeld alsmede het tijdstip van 

aanvang; 

d) de namen van de scheidsrechter en grensrechters; 

e) de namen van ten hoogste 6 verenigingsofficials, waaronder de leider, trainer en masseur 

die tijdens de wedstrijd hebben gefungeerd. 

 

2) Dit formulier, waarvan het model door het Bestuur wordt vastgelegd, moet, ondertekend 

door de respectievelijke aanvoerders, uiterlijk 15 minuten voor het vastgestelde 

aanvangsuur aan de scheidsrechter ter hand worden gesteld. 

 

3) Na afloop of staking van de wedstrijd vult de scheidsrechter op het formulier in: 

 

a) de eventueel ontbrekende gegevens; 

b) de uitslag van de wedstrijd; 

c) de namen en nummers van de spelers die een waarschuwing hebben gekregen of die uit 

het speelveld zijn gezonden met de reden hiervan; 

d) de aan spelers overkomen ongevallen en onregelmatigheden welke zich voor, tijdens of 

na de wedstrijd en tijdens de rust hebben voorgedaan; 

e) de namen en nummers van de ingevallen spelers; 

f) de namen en nummer van de spelers die zijn vervangen; 
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4) De scheidsrechter zendt het wedstrijdformulier in aan het Bestuur binnen 48 uur na de 

wedstrijd. 

 

Artikel 10.  

WISSELSPELERS 

 

Het is voor elke vereniging toegestaan om een maximum van 5 wissels per wedstrijd toe te 

passen. 

 

Artikel 11.  

SCHEIDSRECHTERSRAPPORT 

 

1)  In de gevallen genoemd in artikel 9, lid 3 sub c en d alsmede bij staking van een wedstrijd 

is de scheidsrechter overeenkomstig regel V van de FIFA spelregels verplicht binnen 48 

uur na de wedstrijd de betreffende voorvallen uitvoerig aan het Bestuur te rapporteren. 

 

2)  Bij niet voldoening aan het in vorig lid bepaalde zal het Bestuur tegen de scheidsrechter de 

maatregelen treffen welke nodig worden geacht. 

 

Artikel 12.  

ONGERECHTIGDE SPELERS 

 

1)  Indien een niet gerechtigde speler aan een wedstrijd heeft deelgenomen kan de tegenpartij 

van de vereniging die in overtreding is ongeldigheid van de wedstrijd verzoeken door 

binnen 2 werkdagen na de wedstrijd, een protest in te dienen ten kantore van de A.V.B. 

onder opgave van de naam van de speler(s) van wie de ongerechtigdheid wordt 

verondersteld. Protestgeld bedraagt Afl. 150,- 

 

2)  Indien een wedstrijd ongeldig is verklaard wegens het meespelen van een niet gerechtigde 

speler, zal de vereniging die de overtreding heeft begaan de wedstrijd reglamentair met een 

stand van 2 – 0 verliezen. 

 

3)   Een verzoek tot het ongeldig verklaren van een wedstrijd waarin beide partijen een of meer 

ongerechtigde spelers zijn uitgekomen, wordt niet ingewilligd. 
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4)   Voor elke opstelling van een ongerechtigde speler wordt een geldboete van Afl. 50,- 

opgelegd. 

 

Artikel 13.  

VERPLICHT TENUE 

 

1)  Een vereniging is verplicht een tenue voor haar spelers vast te stellen en dit door het 

Bestuur te doen goedkeuren. 

 

2)  Het recht op het dragen van een goedgekeurd tenue kan slechts worden verloren, indien de 

vereniging een seizoen niet aan de competitie deelneemt. 

 

3)  Een vereniging welke van tenue wenst te veranderen, behoeft voor die verandering de 

goedkeuring van het Bestuur. 

 

4)  Een vereniging welke voor de eerste maal voor de competitie inschrijft, is verplicht de 

vereiste goedkeuring uiterlijk twee weken voor de aanvang van de competitie aan te 

vragen. 

 

Artikel 14.  

PLICHT EN RECHT TOT HET DRAGEN VAN EEN TENUE 

 

1) Spelers die aan een wedstrijd deelnemen, zijn verplicht het tenue te dragen van de 

vereniging, waarvoor zij spelen, met die verstande, dat de doelverdediger een tenue moet 

dragen, waardoor hij te onderscheiden valt van zijn medespelers, die van de tegenpartij 

en die van de scheidsrechter. 

 

2) Afwijkingen zijn slechts geoorloofd, idien de scheidsrechter meent dat deze niet zullen 

leiden tot verwarring voor de tegenpartij, de grensrechters of hemzelf. 

 

3) Ingeval twee elftallen, waarvan het tenue volgens het oordeel van de scheidsrechter te 

weinig verschilt, een wedstrijd tegen elkaar moeten spelen, zal het bezoekende elftal bij 

die gelegenheid een ander tenue moeten dragen, voldoende afwijkend van het tenue van 

de tegenpartij. Heeft de wedstrijd plaats op een neutraal terrein, dan regelt het Bestuur 

in welk tenue moet worden gespeeld, indien het van oordeel is, dat de tenues van de 

betrokken elftallen te weinig verschillen. 

 

4) Bezwaren tegen het tenue van de tegenpartij, dienen voor het begin van de wedstrijd aan 

de scheidsrechter te worden medegedeeld. 
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5) Bij overtreding van de voorschriften in dit artikel kan het Bestuur boete opleggen. 

 

Artikel 15.  

AANWIJZING VAN SCHEIDSRECHTERS 

 

De kennisgeving van de aanwijzing van scheidsrechters en grensrechters geschiedt op door het 

Bestuur te bepalen wijze. 

 

Artikel 16.  

AFWEZIGHEID VAN DE AANGEGEVEN SCHEIDSRECHTER 

 

1) Indien 15 minuten na het officiële aanvangsuur de aangewezen scheidsrechter niet aanwezig 

is, doch een ander scheidsrechter van de AVB die niet lid is van de betrokken verenigingen, 

bereid is als zodanig op te treden, zijn de verenigingen gehouden deze te aanvaarden voor 

de leiding van de gehele wedstrijd. 

 

2) Is meer dan een scheidsrechter van de AVB, die niet lid is van een van de betrokken 

verenigingen, bereid als zodanig op te treden en kunnen de verenigingen het niet eens 

worden welke scheidsrechter op zal treden, dan beslist het lot wie als scheidsrechter op zal 

treden. 

 

3) Is een scheidsrechter van de AVB als bedoeld in lid 1 niet aanwezig, dan kunnen de 

aanvoerders onderling iemand anders tot scheidsrechter aannemen. Zulks dient schriftelijk 

te geschieden voor de aanvang van de wedstrijd, bij in tweevoud opgemaakte en door de 

aanvoerders ondertekende verklaring. 

 

4) Deze verklaring kan op de wedstrijdformulieren worden gesteld. 

 

5) Het niet doorgaan van een wedstrijd kan eerst vastgesteld worden een half uur na het tijdstip 

waarop het aanvangsuur van de wedstrijd is vastgesteld. 

 

6) De scheidsrechter, onder wiens leiding de wedstrijd is aangevangen, is bevoegd tot het einde 

toe te fungeren. 

 

7) Indien een door de AVB aangewezen grensrechter niet aanwezig is staat het de 

scheidsrechter vrij een ander als grensrechter aan te wijzen of de plaats onvervuld te laten. 



 
 

-11- 
 

8) Zij die, ofschoon niet door de AVB aangewezen, optreden in de plaats van de aangewezen 

scheidsrechter of van een door de AVB aangewezen grensrechter hebben recht op 

terugbetaling van de kosten van hun bewijs van toegang. 

 

Artikel 17.  

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE SCHEIDSRECHTER 

 

1) De scheidsrechter keurt het terrein voor het begin van de wedstrijd. Keurt hij het goed, dan 

vordert hij op het bepaalde aanvangsuur de partijen op tot spelen. 

 

2) Indien een partij na 30 minuten na het vastgestelde aanvangsuur met minder dan 8 spelers 

is opgekomen last de scheidsrechter de wedstrijd af. 

 

3) De aanwijzing van grensrechters door partijen is aan de goedkeuring van de scheidsrechter 

onderworpen; hij kan zowel voor als tijdens de wedstrijd vervanging gelasten of zelf 

grensrechters aanstellen. 

 

4) Een scheidsrechter is overeenkomstig de spelregels bevoegd een wedstrijd tijdelijk of voor 

goed te staken; hij is verplicht hiervan aan het Bestuur kennis te geven. 

 

5) Desgelijks is een scheidsrechter overeenkomstig de spelregels bevoegd een speler te 

verbieden verder aan de wedstrijd deel te nemen, in welk geval hij aan het Bestuur hiervan 

kennis geeft. 

 

Artikel 18.  

ONGELDIGVERKLARING VAN EEN WEDSTRIJD 

 

1) Het Bestuur is bevoegd om binnen zeven dagen nadat een wedstrijd is gespeeld, deze 

ongeldig te verklaren en te doen overspelen in geval van grove verwaarlozing van de 

toepassing van de spelregels door de scheidsrechters. 

 

2) Het Bestuur zal tegen de scheidserchter de maatregelen treffen, welke door het Bestuur 

noodzakelijk wordt geacht. 
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Artikel 19.  

VERGOEDING AAN DE SCHEIDSRECHTERS 

 

1) Aan de in artikel 65 Huishoudelijk Reglement bedoelde scheidsrechtersvereniging 

worden de kosten vergoed, zoals bepaald in de overeenkomst voor aanstelling van 

scheidsrechters en grensrechters. 

 

2) Aan de vanwege het Bestuur aangestelde scheidsrechters en grensrechters wordt een 

door het Bestuur te bepalen vergoeding toegekend. 

 

Artikel 20.  

CARNET VOOR SPELERS 

 

1) Voor de aanvang van de wedstrijd moet tezamen met het wedstrijdformulier aan de 

scheidsrechter worden ter hand gesteld een carnet van elke speler en invaller van de 

vereniging van wie de naam voorkomt op het wedstrijdformulier en die zal deelnemen 

aan de wedstrijd. 

 

2) Dit carnet waarop de foto van de houder voorkomt vermeldt de naam, voornamen, 

geboortedatum en geboorteplaats van de speler en de naam van de vereniging waartoe 

hij behoort. 

 

3) Het Bestuur bepaalt voor welke divisie het gebruik van een carnet voor spelers verplicht 

is, zonder welk carnet de speler niet aan de wedstrijd mag deelnemen. 

 

4) De ploeg van de vereniging die niet voldoet  aan het gestelde in lid 1, is niet toegestaan 

aan de wedstrijd deel te nemen, behoudens gevallen waar lid 3 van toepassing is. 

 

Artikel 21.  

TERREINEN 

 

1) De wedstrijden in AVB-verband worden gespeeld op door het Bestuur aan te wijzen 

terreinen. 

 

2) Wedstrijden in AVB-verband kunnen uitsluitend op terreinen worden gespeeld, welke 

door of vanwege het Bestuur daartoe zijn goedgekeurd. 
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3) Het Bestuur heeft te allen tijde het recht een beslissing inzake het goedkeuren door of 

vanwege het Bestuur te herroepen. 

 

Artikel 22.  

SPELMATERIAAL 

 

1) Een vereniging welke de wedstrijden op haar terrein speelt, is verplicht te zorgen dat 

het spelmateriaal voldoet aan de voorschriften van de spelregels en op het terrein 

aanwezig is voor gebruik. 

 

2) Voldoet de vereniging niet aan deze verplichting, dan is de tegenpartij bevoegd haar 

bezwaren hiertegen kenbaar te maken aan de scheidsrechter. Zulke bezwaren moeten 

echter, om in overweging genomen te worden, worden kenbaar gemaakt zo spoedig 

mogelijk als het de tegenpartij mogelijk is het verzuim op te merken, dit ter beoordeling 

van de scheidsrechter. 

 

3) Erkent de scheidsrechter de bezwaren als juist en kan de vereniging zich niet beroepen 

op een door het Bestuur verleende vrijstelling van verplichting tegen welker nakoming 

bezwaren zijn gemaakt, dan vindt de wedstrijd geen doorgang of wordt deze indien 

reeds aangevangen, gestaakt. 

 

4) De scheidsrechter heeft het recht een wedstrijd niet te laten doorgaan of te staken, 

indien hij in het uitoefenen van zijn functie wordt belemmerd. 

 

5) De scheidsrechter geeft ten spoedigste kennis aan het Bestuur van de AVB van elke 

overtreding van de bepaling onder 1 bedoeld. 

 

6) Het Bestuur kan de in verzuim geweest zijnde vereniging voor elke overtreding of 

nalatigheid een geldboete opleggen. 
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Artikel 23.  

VERBANDTROMMELS 

 

1) Verenigingen welke de beschikking hebben over een eigen terrein, zijn verplicht een 

verbandtrommel, welke aan de eisen van het Bestuur voldoet, op haar terrein ter 

beschikking te hebben. 

 

2) Het Bestuur bepaalt de wijze waarop het in het vorige lid bepaalde, behoort te worden 

nageleefd. 


