
FLUITEN OP EEN GROOT VELD, 

HOE DOE JE DAT?

Seizoen `21/`22



INHOUD:

• Spelregels.

• Voor de wedstrijd

• Tijdens de wedstrijd

• Na de wedstrijd

• Strafcodes + uitleg.

• Gebaren.

• Aantal situaties

• Rondvraag.



SPELREGELS.

- 17 spelregels.

- Verdeeld in subregels.

- Belangrijkste spelregel?

- Spelregel 18: Gebruik je gezonde verstand.



VOOR DE WEDSTRIJD:

• Zorg dat je op tijd bent.

• Meld je in de bestuurskamer

• Bereid je voor op de wedstrijd

• Zorg dat je kleding in orde is.

• Zorg ervoor dat je de wedstrijdzakenapp kunt gebruiken.

• Heb je niet alle spullen? Je kunt dit altijd van de club lenen!



TIJDENS DE WEDSTRIJD:

• Zorg dat je alle materialen bij je hebt. (pen, papier, fluitje, vlaggen, kaarten, 
horloge)

• Voer de spelerspascontrole uit.

• →Spelerspassen in DWF → Geen foto op spelerspas? ID volstaat → Geen ID? Speler 
mag niet deelnemen

• Voer een gesprekje met je assistenten op de middenstip.

• Voer de toss uit met de aanvoerders. (winnaar mag kiezen)

• Ga niet onnodig is discussie met spelers

• Wees duidelijk met je gebaren en/of woorden

• Voel de wedstrijd aan.



NA DE WEDSTRIJD:

• Meld je in de bestuurskamer

• Geef de eindstand door

• Lever de eventuele geleende spullen weer in

• Vul de wedstrijdzakenapp in.



STRAFCODES

- 8 strafcodes in het voetbal.

• Strafcode 1: gele kaart
• Strafcode 2: onreglementair voorkomen van een doelpunt of ontnemen van 
een scoringskans
• Strafcode 3: ernstig gemeen spel (tijdens een duel om de bal)
• Strafcode 4: gewelddadige handeling (buiten een duel om de bal)
• Strafcode 5: beledigen
• Strafcode 6: bedreigen
• Strafcode 7: spuwen
• Strafcode 8: overige overtredingen begaan door teamofficials



GEBAREN EN POSITIE VAN EEN 

SCHEIDSRECHTER.

- Geef duidelijke signalen, dit geldt ook voor fluiten.

- Signalen moeten door iedereen begrepen worden.

- Let op de looplijnen.

- Ideale lijn is de diagonaal.

- Afstand tot een duel.



VRIJE TRAPPEN:



VOORDEEL:



IN EN RONDOM HET DOELGEBIED:



GELE OF RODE KAART:

- Onvoorzichtig: Een speler die  een duel ondoordacht aangaat of 
onbezonnen handelt. (hier volgt een waarschuwing)

- Gele kaart: Bij een onbesuisde actie. (als eens speler handelt 

zonder het gevaar of gevolgen in ogenschouw te nemen)

- Rode kaart: bij een buitensporige inzet. (een speler die er 

bewust voor kiest de regels te overtreden en de veiligheid van 

de tegenstander in gevaar brengt)



AFTRAP EN IDEALE LOOPLIJN:



HOEKSCHOP & PENALTY



DOELTRAP EN VRIJE TRAP:



Rondvraag:



HEEL VEEL SUCCES MET HET 

FLUITEN OP GROOT VELD


