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Deze norm is opgesteld door ISA Sport en aangenomen door de Koninklijke Nederlandse
Voetbalbond.
Kenmerk:
Deze norm geeft de afmetingen en belijning weer van een voetbalveld. Voorts zijn de reglementen
van de KNVB van toepassing.
Bijlagen:
Belijning voetbalveld.pdf
Normen belijning
1. Afmetingen en belijning
De afmetingen en de belijning zijn weergegeven in Bijlage 1 (juni 2012). Alle maten zijn
in millimeters. De belijning dient regelmatig te zijn.
1a. Afmetingen
De afmetingen van het speelveld inclusief uitlopen minimaal 108.000 x +/- 72.000
mm en maximaal 113.000 x 77.000 mm.
De afmetingen van het speelveld inclusief belijning zijn minimaal 100.000 x 64.000
mm en maximaal 105.000 x 69.000 mm,
Betaald voetbal (internationaal) 105.000 x 68.000 mm. tolerantie 50 mm.
De afmeting van de achteruitloop is minimaal 4.000 mm.
De afmeting van de zijuitloop is minimaal 4.000 mm.
Voor de overige afmetingen weergegeven in Bijlage 1 geldt een tolerantie van 20
mm.
1b. Belijning
De breedte van de lijnen is 100 mm, tolerantie +20 mm.
De kleur van de belijning is wit.
De diameter van de strafschopstip is 200 mm, tolerantie 20 mm.
De diameter van de middenstip is 200 mm, tolerantie 20 mm.
De buitenzijde van de achterlijn is gelijk aan achterzijde van de doelpaal.
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1c. Belijning instructiezone voor betaald voetbal en de hoofdklassen
Benodigd zijn twee instructiezones, die symmetrisch gelegen zijn t.o.v. de middellijn,
aan dezelfde zijde van het speelveld in de zij-uitloop.
De instructiezone wordt gemarkeerd door onderbroken of niet onderbroken lijnen:
- een lijn evenwijdig aan en op 1 meter (tol. +/- 50 mm) afstand van zijlijn van het
feitelijke speelveld;
- twee lijnen loodrecht op deze lijn tot aan het einde van de zij-uitloop.
Indien onderbroken lijnen worden toegepast dienen deze bij voorkeur te bestaan uit
lijnstukken met een lengte van 500 mm (tol. +/- 50 mm) en een vrije ruimte russen de
lijnstukken van eveneens 500 mm (tol. +/- 50 mm).De breedte van de belijning is 100
mm (tol. +/- 20 mm).
De lengte van de instructiezone wordt bepaald door het aantal zitplaatsen (maximale
breedte één zitplaats 0.5 m) met aan beide zijden een vrije ruimte van 1 meter.
De afstand tussen de instructiezones is minimaal 8 meter en maximaal 38 meter.
2. Testmethode
de maten worden gemeten conform CN/C2.2 (nauwkeurigheid meetmiddel 1 mm)
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