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Indeling informatie-avond 

 doel van deze avond 

 taken van assistent scheidsrechter (ASR) 

 bal in of uit het spel? 

 inworp, doeltrap, hoekschop 

 buitenspel 

 vlagsignalen 

 toetsvragen 
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Doel van deze avond 

 informatie verstrekken 

 u enthousiast maken voor de rol van ASR 

 “angst” wegnemen voor de rol van ASR 

 bekend maken met enkele spelregels 

 scheidsrechter helpen met de wedstrijd 

 respect krijgen voor het arbitrale trio 
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Taken van ASR 
 

het samenwerken met de scheidsrechter 

 
de scheidsrechter helpen zodat de 
wedstrijd volgens de spelregels verloopt 

de scheidsrechter (SR) adviseren 
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Taken van ASR – voor aanvang 

 kennismaken met SR in bestuurskamer 

 ASR is een official (voorbeeldfunctie) 

 SR geeft beide ASR instructie en vlag 

 SR is eindverantwoordelijk 

 samen met SR naar middenstip (toss) 

 positie innemen (op helft ‘eigen’ team) 
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Taken van ASR – 3 lijnen 

De ASR ‘bewaakt’ 3 lijnen: 

 zijlijn 

 doellijn 

 ‘buitenspel-lijn’ 
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Taken van ASR – aangeven: 

 wanneer de bal buiten het speelveld is 

 welk team recht heeft op inworp 

 van hoekschop en doelschop 

 van strafbaar buitenspel 

 dat een team wil wisselen 

 van overtredingen buiten zicht van SR 
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Taken van ASR – positie 
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 ASR moet zich op één lijn bevinden met: 

de voorlaatste verdediger, of met de bal  

(als deze dichter bij de doellijn is dan de 
voorlaatste verdediger) 

 

De ASR houden hun blik altijd op het 
speelveld gericht 

 

 



Taken van ASR – positie 
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Taken van ASR – do’s / don’ts 
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 doe actief mee, volg het spel 

 als SR jouw advies niet overneemt:  

vlag laten zakken & positie weer innemen 

 ga niet langs de lijn spelers coachen 

 kom tijdens de wedstrijd nooit het veld in 

 ga niet praten met het publiek 

 wees eerlijk: sportiviteit en Respect! 



Bal in of uit het spel? 
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De bal is uit het spel wanneer: 
 

de bal geheel en al over de doellijn of 
zijlijn is gegaan (over de grond of door de 
lucht) 

het spel is onderbroken door de SR 
 

op ieder ander moment is de bal in het 
spel 

 

 



Bal in of uit het spel? 
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Bal in of uit het spel? 
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Inworp 
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 als de bal helemaal over de zijlijn gaat 
 

Correcte inworp: 

 voorkant van lichaam richting veld 

met gedeelte van elke voet op of achter de 
zijlijn (dus: beide voeten op de grond) 

bal met twee handen vast, werpen van 
achter hoofd en boven hoofd loslaten 



Inworp 
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Doelschop 
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als de bal helemaal over de doellijn is 
gegaan en het laatst geraakt is door een 
speler van de aanvallende partij  

 (mits er geen doelpunt is gemaakt) 

 

vanuit een doelschop kan rechtstreeks 
gescoord worden, maar alleen in het doel 
van de tegenpartij 

 

 
 



Doelschop – procedure 
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vanaf willekeurig punt in doelgebied 

de nemer mag bal pas opnieuw spelen, als 
deze is geraakt door een andere speler 

tegenstanders blijven buiten strafschop-
gebied totdat de bal in het spel is 

de bal is in het spel wanneer deze 
rechtstreeks buiten het strafschopgebied is 
getrapt 

 



Hoekschop 
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als de bal helemaal over de doellijn is 
gegaan en het laatst geraakt is door een 
speler van de verdedigende partij  

 (mits er geen doelpunt is gemaakt) 

 

vanuit een hoekschop kan rechtstreeks 
gescoord worden in het doel van de 
tegenpartij 

 

 
 



Hoekschop - procedure 
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de bal moet binnen de kwartcirkel liggen 

de hoekvlag mag niet verplaatst worden 

tegenstanders minimaal op 9,15m afstand 

de bal is in het spel wanneer deze is 
getrapt en beweegt 

de nemer mag bal niet opnieuw spelen 
voordat deze is geraakt door een andere 
speler 

 

 
 



Hoekschop - procedure 
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Regel 11 - Buitenspel 
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Een speler bevindt zich in buitenspelpositie 
indien: 

enig deel van zijn hoofd, lichaam of voeten 
op de helft van de tegenstander is én hij 
dichter bij de doellijn van de tegenpartij is 
dan zowel de bal als de voorlaatste 
tegenstander met enig deel van zijn hoofd, 
lichaam of voeten 

 

 
 



Buitenspel 
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Buitenspel staan als zodanig is geen 
overtreding…  

 

Strafbaar buitenspel is wél een 
overtreding 

 
 



Strafbaar buitenspel 
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Een speler die zich in buitenspelpositie bevindt op 
het moment dat de bal wordt gespeeld of geraakt 
door een medespeler, wordt alleen gestraft als hij 
actief betrokken raakt bij het spel door: 

in te grijpen in het spel, of 

tegenstander in diens spel te beïnvloeden, of 

voordeel te trekken uit buitenspel staan 

 
 



Strafbaar buitenspel 
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in te grijpen in het spel, of  

 

een tegenstander in diens spel te 
beïnvloeden, of 

 

voordeel trekken uit buitenspel staan 

 

 
 



Strafbaar buitenspel 
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“ingrijpen in het spel” betekent het 
spelen of raken van de bal, die door een 
medespeler is gespeeld of geraakt 

 



Strafbaar buitenspel 
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“een tegenstander in diens spel te 
beïnvloeden” door: 

- te voorkomen dat tegenstander de bal 
kan spelen (of gezichtsveld blokkeert) 

- duidelijk probeert de bal te spelen 

- een duidelijke actie te maken die duidelijk 
invloed heeft op de mogelijkheid van een 
tegenstander om de bal te spelen 

 



Strafbaar buitenspel 
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“voordeel trekken uit buitenspel staan” 

- wanneer de bal terugkomt (of van 
richting is veranderd) van de doelpaal, 
doellat, wedstijdofficial of een 
tegenstander 

- bewust is gered door een tegenstander 

(redding: het tegenhouden of proberen tegen te 
houden van de bal die bijna in het doel gaat) 



Niet strafbaar buitenspel 

Scheidsrechtercommissie FC Assen 

Een speler staat niet strafbaar buitenspel als 
die speler de bal rechtstreeks krijgt via: 

een doelschop 

een inworp 

een hoekschop  

een scheidsrechterbal 



Buitenspel - spelsituaties 
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strafbaar buitenspel 



Buitenspel - spelsituaties 
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strafbaar buitenspel 



Buitenspel - spelsituaties 
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niet strafbaar buitenspel 



Buitenspel - spelsituaties 
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A: strafbaar buitenspel 
B: niet strafbaar buitenspel 



Buitenspel - spelsituaties 
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niet strafbaar buitenspel 



Buitenspel - spelsituaties 
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strafbaar buitenspel 



Buitenspel - spelsituaties 
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niet strafbaar buitenspel 



Buitenspel - spelsituaties 
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niet strafbaar buitenspel 



Buitenspel - spelsituaties 
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strafbaar buitenspel 



Buitenspel - spelsituaties 
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bij redding: strafbaar buitenspel 
bewust gespeeld: niet strafbaar buitenspel 



Buitenspel - spelsituaties 
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B: niet strafbaar buitenspel 



Buitenspel - spelsituaties 
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niet strafbaar buitenspel 



Buitenspel - spelsituaties 
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strafbaar buitenspel? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FRd405Vm8sQ 

https://www.youtube.com/watch?v=FRd405Vm8sQ
https://www.youtube.com/watch?v=FRd405Vm8sQ


Vlagsignalen 
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Vlagsignalen 
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Vlagsignalen 
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Vlagsignalen 
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Toetsvragen 
 
 

 
Toetsvragen 

 
https://www.voetbalmasterz.nl/oefenen/wat-is-buitenspel-wanneer-kan-je-

wel-en-niet-buite/ 
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https://www.voetbalmasterz.nl/oefenen/


Handige websites 
 
KNVB Assist - https://www.knvb.nl/assist-scheidsrechters 

 
E-learning KNVB - http://cirquest-knvb-

cms.webhook.org/_wh_previews/lessons/03a899f6-fb17-83df-edf1-
cff06944dd3d/#intro 

 
voetbal masterz - https://www.voetbalmasterz.nl/spelregels/ 
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U BENT GESLAAGD! 
 

Bedankt voor uw aandacht,  

veel spelplezier en  

tot ziens langs de lijn! 
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