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In het seizoen 2018/’19 wordt met twee spelregels geëxperimenteerd in het Nederlandse voetbal. 
Strafschoppenseries zullen genomen worden volgens het ABBA-systeem en aan team-officials die 
zich naar het oordeel van de arbitrage hebben misdragen, zoals bijvoorbeeld een trainer of verzorger, 
worden gele en rode kaarten getoond. In het amateurvoetbal wordt alleen met het ABBA-systeem 
geëxperimenteerd. In het betaald voetbal wordt met beide spelregels geëxperimenteerd, dit na overleg 
met onder meer het Technisch Platform KNVB met daarin een vertegenwoordiging van clubs uit zowel 
de eredivisie als de eerste divisie. 

ABBA-systeem 

Ingeval van een strafschoppenserie, wordt spelregel 10 van de Spelregels veldvoetbal gehanteerd, 
met dien verstande dat, in afwijking van het bepaalde in de Spelregels veldvoetbal, de strafschoppen 
niet om en om worden genomen, maar volgens het zogeheten ABBA-systeem.  
 
Bij het ABBA-systeem begint team A met een strafschop, is vervolgens team B twee keer aan de 
beurt, vervolgens weer team A twee keer, enzovoort. Ook als er na twee keer vijf strafschoppen een 
gelijke stand is, gaat de strafschoppenserie door volgens dit principe – uiteraard met sudden 
death. Naar verwachting wordt met dit systeem beide teams een gelijkere kans gegeven op het 
winnen van de strafschoppenserie, omdat de druk eerlijker verdeeld wordt over spelers van beide 
teams. De strafschoppenserie ziet er derhalve als volgt uit:  
 

1e strafschop Ploeg A 2e strafschop Ploeg B 

3e strafschop Ploeg B 4e strafschop Ploeg A 

5e strafschop Ploeg A 6e strafschop Ploeg B 

7e strafschop Ploeg B 8e strafschop Ploeg A 

9e strafschop Ploeg A 10e strafschop Ploeg B 

  

11e strafschop Ploeg B 12e strafschop Ploeg A 

  

13e strafschop Ploeg A 14e strafschop Ploeg B 

  

15e strafschop Ploeg B 16e strafschop Ploeg A 

  

17e strafschop Ploeg A 18e strafschop Ploeg B 

  

Enz.  

 
De eerste keer dat het ABBA-systeem bij een strafschoppenreeks kan worden toegepast is bij de 
Johan Cruijff Schaal, tussen PSV en Feyenoord op zaterdag 4 augustus. 
 
Kaarten voor team-officials 
In het betaald voetbal kunnen scheidsrechters komend seizoen aan team-officials die zich naar het 
oordeel van de arbitrage hebben misdragen een gele en rode kaart tonen, als ondersteuning voor het 
enerzijds geven van een waarschuwing aan de betreffende official en anderzijds het wegsturen van de 
team-official. Verwacht wordt dat dit een duidelijker communicatiemiddel is vanuit de scheidsrechter 
naar de desbetreffende team-official en naar het publiek. Twee keer geel leidt uiteraard ook hier tot 
een rode kaart. 
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