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2 INLEIDING 
 
De huidige en maar vooral nieuwe leiders weten niet altijd wat er van hen verwacht wordt als leider 
van een senioren elftal, vandaar dat wij als technische commissie van de senioren dit boekje samen 
gesteld hebben. Hierin komen de meeste aspecten naar voren waarmee een leider te maken kan 
krijgen, zoals: 

- Begeleiden 
- Organiseren 
- Coachen 
- Assisteren van de scheidsrechter (grensrechter). 

 
Natuurlijk hebben we misschien niet alles aan kunnen geven, maar we hopen dat er wel veel 
onderwerpen wat duidelijker worden na het lezen ervan.  
Blijven er hierna nog vragen dan kun je altijd bij het bestuur terecht. Ook voor evt. opmerkingen, 
aanvullingen etc. houden wij ons aanbevolen. 
 
 
Veel succes, 
 
 
Commissie VTZ RKZVC 
 
 



    

SENIORENLEIDER BIJ RKZVC   
Januari 2008   Blz. 4  

3  DE LEIDER ALS ORGANISATOR/BEGELEIDER 
 
De leider moet rond een wedstrijd van alles organiseren. Hieronder worden een aantal taken 
opgesomd die een leider moet doen. 
 
3.1 Voorbereidingen thuis 

� Bijhouden welke spelers meegaan, eventueel in overleg met de trainer, wie heeft afgemeld, 
enz. 

� Eventueel het team aanvullen met andere spelers 
� Meenemen: 

o aantekenmap en pen 
o Spelerspasjes met lidnummers 
o intrapbalIen 
o waterzak, spons, fles, verzorgingstas 
o shirts, trainingspakken, e.d. 

� Tenminste een kwartier voordat de spelers er moeten zijn aanwezig zijn 
� Draag altijd het officiële leidertenue (indien van toepassing).  

 
 
3.2 Bij een thuiswedstrijd 
 
Bij een thuis wedstrijd bestaat de taak verder uit: 
 

� sleutels halen/overnemen en doorgeven/wegbrengen 
� zorgen dat het veld in orde is 
� opstelling bekendmaken 
� noteren wie speelt, reserve is, afwezig is, enz. 
� indien van toepassing zorgen voor reserve shirts (indien de tegenstander dezelfde kleur shirts 

heeft) 
� ballen en grensrechtervlaggen pakken 
� toezien op mensen, materialen, terreinen en gebouwen 
� scheidsrechter ontvangen en verder begeleiden: koffie aanbieden, kleedkamer aanwijzen, 

wedstrijdformulier geven, na de wedstrijd wat te drinken aanbieden etc. Laat de 
scheidsrechter nooit alleen achter. Ga altijd met de scheidsrechter in de bestuurskamer zitten 
of aan een tafel in de kantine (niet aan de bar!). 

� wedstrijdformulier invullen, uitwisselen en meteen verstrekken aan de wedstrijdsecretaris 
� gasten ontvangen (liefst al bij het betreden van het terrein), kleedlokaal wijzen en een kop 

koffie aanbieden in kantine of bestuurskamer. Laat de leiders van de tegenstander niet alleen 
achter, maar blijf er bij zitten. 

� gezamenlijk met het hele team het kleedlokaal ingaan en daarna afsluiten 
� balIen en materialen vooraf en erna tellen 
� zoekgeraakte materialen meteen laten zoeken 
� bevorderen dat toeschouwers zich correct gedragen 
� niet met de reservebal langs de lijn laten voetballen 
� in de rust zorgen voor drinken (in overleg met kantine personeel) 
� doelpuntenmakers, speler van het jaar, uitslag voor de elna etc. invullen in de daarvoor 

bestemde map. 
� zorgen dat spelers zicht douchen 
� kleedlokaal netjes achterlaten, ook dat van de tegenstander 

 
3.3 Bij een uitwedstrijd 
 
Bij een uitwedstrijd bestaat de taak verder ook uit: 

� gezamenlijk vertrekken en terugkeren 
� waken over de veiligheid en het gedrag van spelers onderweg 
� gezamenlijk het kleedlokaal ingaan en verlaten, daarna afsluiten 
� opstelling bekendmaken 
� noteren wie speelt, reserve is, afwezig is, enz. 
� wedstrijdformulier invullen, uitwisselen en meteen aan de wedstrijdsecretaris doen toekomen 
� zorgen dat spelers zich douchen 
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� kleedlokaal netjes achterlaten 
 
 
Wanneer er met de auto wordt gereisd: 

• tijdig zorgen voor genoeg vervoersmiddelen.  
• controleren of elke chauffeur de weg weet 
• zoveel mogelijk bij elkaar blijven (gezamenlijk heen- en terug reizen) 
• regels van de algemene verkeerswet in acht nemen 
• navragen bij chauffeurs of alles met betrekking tot de inzittenden verzekering 

geregeld is. 
 

 
Alle leden zijn via de KNVB aanvullend verzekerd tegen WA en ongevallen van, naar en tijdens 
verenigingsactiviteiten, inclusief toernooien, kampen en uitstapjes. Melding dient plaats te vinden 
binnen enkele dagen en via de secretaris van RKZVC (Erik Klein Goldewijk). 
 
3.4 Na de wedstrijd 
 

� Spelerspassen opruimen in de kast in de bestuurskamer 
� Intrapballen, verzorgingsmaterialen opruimen 
� Shirts cq reserve shirts, trainingspakken, etc. naar de wasvrouw brengen. 

 
 
3.5 Algemeen 
 

� Zorg ervoor dat elke speler regelmatig aan spelen toekomt (overleggen met en evt. 
corrigeren van de trainer). 

� Zorg dragen dat er geen (verbaal) geweld gebruikt wordt door spelers en supporters. 
Spreek hen erop aan! 

� Zorg ervoor dat er bij leidervergaderingen minimaal 1 leider per team aanwezig is. 
� Wees zuinig op de gesponsorde tenues en het overige materiaal. Besteed ook zo af en 

toe wat aandacht aan de sponsor.   
� Instructies in ballenhok opvolgen. Ballenpomp alleen door trainers en leiders gebruiken. 

Schoonhouden van de ballen. 
� Indien materieel vervangen of vernieuwd moet worden tijdig melding van maken bij het 

bestuurslid materialen en terrein. 
� Aan het eind van het seizoen alle ballen inleveren bij het bestuurslid materialen en terrein.  
� Sleutels kunnen onderling geruild of doorgegeven worden. Indien nieuwe nodig, melden 

bij het bestuurslid materialen en terrein. 
� Alle materieel ligt in de materialenruimte (naast ingang kleedkamer 3 en 4) 
� Tenue’s – broeken – kousen alleen aanschaffen in overleg met bestuurslid materialen en 

terrein. Eenheid van tenue in vereniging is ons streven. 
� Na gebruik van materialen alles weer opruimen. Vooral de goals moeten weer van het 

veld verwijderd worden. (dit geld ook voor trainingsveld) Dit i.v.m. het goed kunnen 
maaien en onderhouden van de velden. 

� Mocht er onverhoopt wat sneuvelen of beschadigt worden meldt dit dan bij het  
bestuurslid materialen en terrein of het kantinepersoneel. 

� Aan het einde van het seizoen de verzorgingstassen aan laten vullen bij de verzorger. 
 



    

SENIORENLEIDER BIJ RKZVC   
Januari 2008   Blz. 6  

4 DE LEIDER ALS EHBO'er 
 
EHBO 
 
Onder EHBO verstaan we hier, eerste hulp verlenen bij kleine blessures. Tot verzorging hoort het 
toezien op goede verzorging door de spelers zelf: goed aankleden, op tijd rusten, warming-up, enz. 
Daarnaast is soms aan de orde: preventief tapen af bandageren. Dit mag uitsluitend door een 
deskundige gebeuren . 
 
4.1 Blessures voorkomen 
 
Blessures kunnen ontstaan door de speler zelf, daar anderen en door de omgeving. Het volgende kan 
een speler doen om deze te voorkomen: 
 
1. kleding, schoenen en materialen in optimale conditie houden. Schoenen moeten soepel zijn 

en niet te groot af te klein. Nieuwe schoenen de eerste keer goed nat maken. Verplicht 
beschermende hulpstukken dragen zoals scheenbeschermers. Zorgen dat sokken niet dubbel 
zitten in de schoen. Een trainingspak dragen bij een temperatuur beneden de 10°C.  

2. een goede Lichamelijke conditie: 
� uithoudingsvermogen 
� kracht 
� souplesse = beweeglijkheid 
� coördinatievermogen 
� lichaamsbeheersing 

3. goede warming-up 
4. goede trainingsopbouw 
5. goed herstellen van ziekte en blessure; niet spelen met koorts 
6. discipline en zelfbeheersing 
7. gezonde leefgewoonten (nachtrust, voeding, e.d.); niet sporten met een volle maag. 
8. kennis van de spelregels 
9. persoonlijke hygiëne (Lichaamsverzorging) 
 
Daarnaast zijn van invloed: 
 

� de gesteldheid van het veld 
� de onhandigheid of het ruwe spel van tegenspelers 
� het ingrijpen van de leider of trainer, zoals wisselen wanneer er een speler moe is e.d. 

 
 
4.2 Taken bij ernstige blessures 
 
Bij ernstige blessures moet altijd deskundige hulp worden ingeschakeld! Alleen EHBO handelingen 
uitvoeren wan neer men weet dat het juist is. Alle andere behandelingen overlaten aan een deskundig 
persoon (telefoonnummers zijn aanwezig in de kantine of in de materialenruimte). 
Een leider dient de rest van de groep niet alleen achter te laten wanneer er sprake is van een ernstige 
blessure, hij dient dan hulp in te roepen van derden. 
 
Als ernstige blessures kunnen onder meer worden aangemerkt: 
  
1. Algehele toestand: 

� bewusteloosheid 
� ademhalingsproblemen 
� bloedsomloop stoornissen 

 
2. Ernstige plaatselijke blessures, zoals: 

� botbreuk 
� ontwrichting 
� letsel aan de oogkas 
� diepe of grote wond 
� oorbloedingen  
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� scheuring in spieren of pezen 
 
Hoewel behandeling van ernstige blessures moet worden overgelaten aan een arts, dient ter plekke 
EERSTE HULP worden verleend. 
 
Enkele aanwijzingen voor EERSTE HULP zijn: 
* A-B-C controle uitvoeren: ademhaling, bewustzijn en circulatie (hartslag) 
* een geblesseerde speler nooit alleen laten 
* geruststellen 
* afkoeling voorkomen 
* knellende kleding losmaken 
* juiste houding geven (stabiele zijligging) 
* snel goede hulp en goed vervoer regelen 
* hygiëne: bloedbesmetting voorkomen. Geen bloed via een spons of anderszins in contact 
laten komen met andere spelers. 
 
4.3 Behandeling van minder ernstige blessures 
 
Ook als het minder ernstig lijkt, is voorzichtigheid geboden. Eerst vragen, dan den ken en dan doen. 
Men dient het lichaamsdeel te controleren op pijn en op functioneren. Als de klachten blijven, dan de 
speler wisselen. 
Een aantal blessures kan men ter plekke behandelen: 
 
1. Blaar 
 

� Gebied rond de blaar goed schoonmaken 
� Blaar en naaste omgeving joderen (Betadine-jodium) 
� Blaar aan 2 zijden doorprikken met steriele naald of prikker 
� Blaar leegdrukken vanuit het midden 
� Blaar joderen 
� Blaar afdekken met pleister of steriel gaasje 
� Als er SECOND SKIN is: op de blaar leggen en afplakken 

 
2. Bloedneus 
 

� Neus net onder het neusbeen dichtknijpen 
� Speler 10 minuten met het hoofd voorover laten zitten. 
� Stopt het bloeden niet, dan een keer snuiten om stolsels te verwijderen en daarna weer 

dichtknijpen. 
� Helpt dit nog niet, dan de arts raadplegen. 
� Bloeding uit de neus kan ook ontstaan ten gevolge van schedelletsel. Dus altijd oppassen. 

 
3. Schaafwond 
 

� De wond schoonspoelen met water, eventueel wassen met desinfecterende zeep of met een 
zachte borstel schoonvegen. 

� De wond drogen met een steriel gaasje 
� Huid rond de wond joderen (Betadine jodium) 
� Wond eventueel losjes afplakken met een steriel glaasje als dat nodig is in verband met 

schurende kleding. 
� Tijdens het sporten zuurvrije vaseline aanbrengen op de wond totdat deze helemaal genezen 

is. 
 
4. Vuiltje in het oog 
 

� Het bovenste ooglid over het onderste trekken, zodat het oog gaat tranen en het vuiltje 
wegspoelt. 

� Helpt dat niet, dan met duim en wijsvinger het ooglid openen om met een schone zakdoek of 
een steriel gaasje het vuiltje te verplaatsen naar de neus toe en te verwijderen. 

� Om het vuiltje op te sporen, het slachtoffer naar boven en ben eden laten kijken. 
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� Nooit door het oog (over het hoornvlies) vegen. 
� Lukt het niet dan een arts raadplegen. 

 
5. Snijwond 
 

� De wond schoonspoelen onder stromend water. 
� De wond en omgeving joderen (Betadine jodium) 
� Zonodig hechtpleister aanbrengen of de arts laten hechten 
� Wond afdekken met pleister of steriel gaasje. 

 
6. Kneuzing 
 
Dit is een bloeduitstorting net onder de huid die meestal ontstaat na een hard contact, zoals een trap 
tegen het scheenbeen, een stoot tegen het bovenbeen of een botsing van knieën. 
Verschijnselen: 
pijn, meestal direct en soms hevig 
functiestoornis, kort, soms langer 
zwelling, soms direct of vaak later 
verkleuring, later 
 
EHBO: 
koelen, minimaal 20 minuten met coldpack (doek ertussen), ijsblokjes of stromend koud water. 
Zonodig drukverband aanbrengen en omhoog leggen. Bij twijfel over de ernst van de blessure altijd 
doorsturen naar de arts of de poli. 
 
Het wel of niet doorspelen tijdens de wedstrijd hangt af van de blessure. Een bloeduitstorting is 
meestal niet direct zichtbaar. Heeft een speler pijn of levert dit bewegingsbeperkingen op: speler 
wisselen en geen risico nemen. 
 
7. Verstuiking 
Een gewricht is slechts beperkt beweeglijk wanneer een gewricht omzwikt. De gewrichtsbanden 
worden dan uitgerekt of kunnen zelfs scheuren. Een verstuiking komt meestal voor bij het enkel-, knie- 
of polsgewricht en wordt veroorzaakt door verstappen of ongelukkig neer komen. Weefsel en 
bloedvaten kunnen scheuren. 
 
EHBO: 
Koelen onder stromend water, cold-pack (doek ertussen) of met ijs, minstens 20 minuten. 
Drukverband aanleggen, eventuele bandages laten zitten gaat zwelling tegen 
Getroffen lichaamsdeel hoog leggen. 
Deskundige of arts raadplegen 
De speler wisselen 
 
Vooral bij mensen die in de groei zijn mag je geen risico nemen met deze blessures. 
 
8. Spierkramp 
 
Het samentrekken van spiervezels. In principe kan het elke spier betreffen, maar meestal de kuitspier. 
Oorzaken kunnen zijn: sterk zoutverlies (calcium en natrium) of belemmeringen in de bloedcirculatie in 
het spierweefsel. Ook ongetraindheid kan een oorzaak zijn. 
 
EHBO: 
Voorzichtig oprekken van de spier. Lichte massage van de spierbuik, gevolgd door voorzichtige 
rekkingoefeningen. 
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5  DE LEIDER ALS COACH 
 
De leider heeft ook een voetbaltaak. In een aantal gevallen is de trainer ook leider van het team. Dan 
beschikt hij over alle informatie rond zijn spelers. Als de coach niet de trainer is, moet hij informatie 
van de trainer krijgen en omgekeerd. 
 
5.1 Taken als coach 
 
De taken van de coach zijn ondermeer: 
 
a. Voor de wedstrijd 

- opstelling bekendmaken en toelichten  
- aangeven waarom iemand er niet in staat  
- speelwijze aangeven voor het team en elke linie en speler  
- warming-up begeleiden 

 
b. Tijdens de wedstrijd  

- rustig blijven en goed kijken  
- aanwijzingen geven aan de spelers  
- wisselspelers laten warmlopen  
- eventuele wissels toelichten  
- zonodig zelf spelers verzorgen 

 
C. In de rust 

- even rust geven 
- aanwijzingen geven voor de tweede helft; eerst positieve opbouwende 

opmerkingen, dan eventuele foutjes en vervolgons weer positief 
 
d. Na afloop 

- rustig blijven, geen verwijten maken 
- verwijzen naar de volgende activiteit 

 
 
5.2 Coachen 
 
Onder coach en verstaan we hier; het doordacht beïnvloeden va de spelers in een wedstrijd om de 
prestatie te verbeteren. Uiteraard ben je niet zomaar een goede coach. Toch worden hier een aantal 
aanwijzingen gegeven die daarbij behulpzaam kunnen zijn: 
 
VOORAF 

� inhaken op wat goed en fout ging vorige keer 
� "warming-up" (lopen, rekken) 
� bijsturen 

 
OPSTELLING 

� ook uitgaan van individuele kwaliteiten 
� stimulans en inspanning behouden 
� speelwijze aangeven 
� geleidelijk laten specialiseren 

 
TIJDENS 

� reageren op prestaties 
� aanmoedigen 
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NA AFLOOP 
� positieve en negatieve punten opmerken 
� laten praten en luisteren 
� koppeling leggen naar training, e.d. 

 
Om dit coachen goed te kunnen doen, moet je verstand hebben van: 

� voetbal 
� onderwijzen/leren 
� (jeugd) 

 
Die drie aspecten moet de coach steeds in onderlinge samenhang zien. Hij dient zich af te vragen wat 
er gebeurt als hij dit of dat doet. Wat is de invloed op de kwaliteit van het voetbal? En hoe zal de 
speler reageren? 
 
Voetbalkennis 
Hoe meer de coach verstand heeft van de wijze waarop het spel goed kan worden gespeeld, des te 
beter kan hij de opstelling van het team maken, tactische aanwijzingen meegeven en ingrijpen om 
verbeteringen aan te brengen tijdens de wedstrijd. Dit vergt veel ervaring met voetbal en inzicht. Men 
kan niet zomaar even leren door erover te lezen. De trainer moet een beetje afstand nemen en goed 
kijken, hij moet proberen te ontdekken wat niet goed gaat en wat wel. De wedstrijd lezen, zegt men in 
vakkringen. 
 
Een coach vraagt zich steeds af: 

� wie voetballen er? 
� wat is het doel van deze wedstrijd? 
� wat gaat er goed en wat niet? 
� waar gaat het fout of goed ? Bij wie? 
� hoe komt dat? 
� wat kan ik er nu aan doen? 
� wat moet er op de training aan gebeuren? 

 
 
Onderwijzen/leren 
 
Omdat een coach zijn spelers iets wil leren is het van belang dat hij iets weet van goed en duidelijk 
onderwijzen. Dit onderwijzen of aanleren speelt een heel belangrijke rol bij de training, maar ook bij 
wedstrijden. 
 
Een coach dient er op te letten dat: 

� spelers een eigen mening hebben en niet zomaar iets willen aannemen, ze moeten overtuigd 
worden 

� hij rustig, kort en goed uitlegt waarom iets gedaan moet worden 
� elke leeftijd andere mogelijkheden en onmogelijkheden geeft 
� ieder persoon en iedere groep een eigen beginniveau heeft 
� hij goed organiseert 
� hij niet teveel tegelijk wil verbeteren 
� herhalingen nodig zijn en voorbeelden nuttig 
� beloning doorgaans beter werkt dan straf 

 
Om de kans te vergroten, dat spelers echt luisteren en raad willen opvolgen is het van belang om een 
goede relatie op te bouwen met de spelers. Daarbij is ondermeer aan de orde dat: 

� elke speler uniek is; een coach dient naar hem te luisteren; wanneer men een speler beter 
kent, kan dit helpen 

� elke speler gerespecteerd en gewaardeerd wordt 
� elke speler beschermd wordt tegen kritiek van spelers en and eren 
� elke speler gestimuleerd wordt tot meedenken 
� de coach het vertrouwen van de spelers moet verdienen 
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Jeugd (indien van toepassing) 
Een goede coach/leider dient rekening te houden met de sociale, lichamelijke en geestelijke 
gesteldheid van de jeudige spelers. Hieronder volgen enkele sprecifiek kenmerken: 
 
LICHAMELIJK: 

- het functioneren van de organen bereikt de persoonlijke grens 
- alleen nog verbetering door doelbewuste en methodische juiste trainingen 

 
GEESTELIJK: 

- eigen karakter komt naar voren 
- toename van prestatiedrang en geldingsdrang  
- duidelijke zelfkritiek 
- wil mede verantwoordelijk zijn 
- het ik/individu wordt weer belangrijker 

 
PRESTATIEVERMOGEN: 

- prestatie vermogen is in deze fase optimaal 
 
ACCENTEN VOOR TRAINING: 

- alle technische facetten van het spel onder hoogste weerstand leren beheersen 
- spelhervattingen, eventueel ook individueel trainen 
- wedstrijdgerichte trainingen 
- conditie optimaal in orde brengen 
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6 DE LEIDER ALS GRENSRECHTER 
 
Het komt heel vaak voor dat de leider als grensrechter moet optreden. Dat is een vrij eenvoudige taak, 
waarbij de grensrechter alleen moet weten wat deze taak inhoudt, wat de relatie is tot de 
scheidsrechter en waarbij hij kennis moet hebben van een aantal spelregels. 
 
De grensrechter hoeft een beperkte taak: het assisteren van de scheidsrechter bij het leiden van de 
wedstrijd. Hij leidt dus niet zelf. 
 
De scheidsrechter geeft vooral aan hoe hij de samenwerking wil hebben en mag altijd afwijken van het 
oordeel van de grensrechter. 
 
De taak van de clubgrensrechter bestaat uit het aangeven van: 
 
1. Buitenspel: 
Do grensrechter geeft met zijn vlag advies over buitenspel-gevallen. De scheidsrechter 
volgt dit advies op tenzij hij meent dat: 

� dit niet strafbaar is 
� do voordeelregel moet worden toegepast 
� de grensrechter zich vergist 

Dan geeft hij een teken aan de grensrechter. Als de scheidsrechter het vlagsignaal niet ziet, blijft de 
grensrechter vlaggen als de situatie dat vereist. 
 
Bij buitenspel wordt de vlag recht omhooggehouden tot de scheidsrechter het spel onderbreekt. 
Vervolgens geeft de grensrechter aan waar iemand buitenspel stond: 

� aan zijn zijde  : vlag schuin omlaag doen 
� in het midden  : vlag recht vooruit steken 
� aan de andere zijde : vlag schuin omhoog steken 

 
In grote lijnen gezien is er sprake van buitenspel indien op het moment van de bal naar voren spelen 
geen twee tegenspelers staan tussen de bal en het doel van de tegenstander. 
Als men op een lijn staat (gelijk staat) dan staat men niet buitenspel. 
 
2.  De inworp 
 
De inworp ontstaat wanneer de bal geheel over een zijlijn is gegaan. Met de vlag wordt aangegeven 
welke partij mag ingooien. Dat doe je door te wijzen in de richting van de achterlijn van de partij die de 
ingooi niet krijgt. 
 
3.  De hoekschop 
Wan neer een hoekschop ontstaat wijst de vlag schuin naar beneden in de richting van de 
dichtstbijzijnde hoekvlag. 
 
Een hoekschop ontstaat als een speler de bal over zijn eigen achterlijn speelt. 
 
4.  De doelschop 
Wanneer een doelschop ontstaat wijst de grensrechter met de vlag in de richting van het doel. 
 
Een doelschop ontstaat als een speler de bal over de achterlijn van de tegenstander speelt. 
 
5.  Wissels 
Door de uiteinden van de vlag horizontaal boven het hoofd vast te houden geeft de grensrechter aan 
dat een team een wisselspeler wil inbrengen. 
De grensrechter ziet erop toe dat het wisselen correct gebeurt. 
De speler die vervangen wordt moet eerst het veld verlaten hebben. 
 
6.  Doelpunt 
Wanneer er een doelpunt is gescoord dan wijst de grensrechter met de vlag naar het midden. Een 
doelpunt ontstaat als de bal geheel over de doellijn is gepasseerd.  


