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Niet officiele on line verenigingsscheidsrechtercursus 
 

KNVB lidmaatschap als niet spelend lid aanvragen:  

Iedereen die een functie bekleedt binnen een vereniging en/of de KNVB dient lid te zijn van 

de KNVB. Aan dit lidmaatschap is ook een verzekering gekoppeld. Het KNVB lidmaatschap is 

ook een voorwaarde om aan de KNVB-cursussen te kunnen deelnemen. 

 

Niet officiële ‘Online verenigingsscheidsrechterscursus’ 

Voor ouders en spelers die wedstrijden fluiten en nog geen cursus gevolgd hebben, is deze 

niet officiële 'online verenigingsscheidsrechterscursus’ door Rally Rijkschroeff opgezet m.m.v. 

Berend Dijk (GeuzenMiddenmeer), Huub Wilbrink (Zeeburgia), Merlien Derby (Zeeburgia) en 

Jan van der Pol (GeuzenMiddenmeer) 

 

1. Scheidsrechtertips 

 

2. Wedstrijd leiden (spelerspassencontrole, competenties e.d.) 

 

3. Spelregels, tijdstraf, rode/gele kaarten, 

 

4. Spelregelbewijs 

 

Correcties, aanvullingen en suggesties ter verbetering gaarne mailen naar: 

 rallyrijkschroeff@gmail.com 

mailto:rallyrijkschroeff@gmail.com
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1. Scheidsrechter Tips1  
 

1. Schaf een Fox 40 fluitje en een stopwatch aan 
 
2. Zorg voor een scheidsrechtertenue  

 
3. Wees 30 min voor aanvang van je wedstrijd aanwezig (checklist voorafgaand wedstrijd)  

 

4. Maak vooraf afspraken met je grensrechters (dat zij buitenspelsituaties beoordelen) 
 
5. Neem voetballers serieus; communiceer met de spelers  

 

6. Houd rekening met verschillen in culturele achtergrond van spelers/teams 

  

7. Pas waar mogelijk de voordeelregel toe (wedstrijd niet ‘kapot’ fluiten) 
 
8. Geef niet (te) snel een penalty (alleen bij constatering bewuste overtreding) 

 

9. In het midden van de 2e helft kan de stemming ineens omslaan: wees hierop alert  
 

10. Checklist na afloop van de wedstrijd (zie checklist achteraf) 
 
 

 
Voetnoten bij de tien tips 

(1) fox 40: http://www.voetbalhuis.nl/scheidsrechter/accessoires/stanno-fox-40-classic-fluit-

1 of http://kopen.thuisvergelijken.nl/scheidsrechtersfluiten/ 

Stopwatch bij Decathlon bij de Arena in Zuidoost http://www.decathlon.nl/ (12 euro);  

NB ik gebruik de stopwatch om de tijd bij te houden; bij oponthoud registreer ik steeds de 

duur en laat de stopwacht doorlopen. Aan het einde van de wedstrijdhelft tel ik de duur erbij 

op en geef de extra tijd in minuten aan met mijn vingers (daarmee vermijd ik een klassieke 

fout van scheidsrechters die vergeten om de stopwatch na een oponthoud weer in te drukken 

en dan niet meer de gespeelde hoeveelheid wedstrijdtijd weten) 

 

(2) http://www.knvbshop.nl/knvb-scheidsrechter-shirt-zwart/ 

 

Houd je conditie op peil; binvoorbeeld bij de Scheidsrechter Vereniging Amsterdam: 

http://www.scheidsrechtersverenigingamsterdam.nl/ 

 

(3) checklist voorafgaand aan de wedstrijd: 

* Nakijken wedstrijdformulier en pasjescontrole 

* Controle kleding beide teams 

* Doelnetten en hoekvlaggen; verwijder obstakels van het veld 

* Let er op dat toeschouwers buiten de hekken staan (laten regelen door teamleiders) 

                                                 
1
 Met dank aan Rob Overkleeft en Bas ten Dam voor aanvullingen. 

http://www.voetbalhuis.nl/scheidsrechter/accessoires/stanno-fox-40-classic-fluit-1
http://www.voetbalhuis.nl/scheidsrechter/accessoires/stanno-fox-40-classic-fluit-1
http://kopen.thuisvergelijken.nl/scheidsrechtersfluiten/
http://www.knvbshop.nl/knvb-scheidsrechter-shirt-zwart/
http://www.scheidsrechtersverenigingamsterdam.nl/
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(4)’ In de 93e minuut scoort Polen de winnende treffer. Uitzinnige vreugde. Mijn 

grensrechter roept Björn, buitenspel! Ik heb geen keus, ik volg hem. (…) 

Ander voorbeeld: Champions League vorig jaar: Ik kijk naar de spelers. Dan hoor ik de vijfde 

official: Björn Penalty. Strafschop. Ik geef ‘m blind. Dat is vertrouwen, de assistent staat er 

niet voor Jodocus Kwak. Hij staat er ook om beslissingen te nemen’ (Interview Björn Kuipers 

in VK Magazine 21 december 2013) 

  

(5) Protesteren mag alleen de aanvoerder; leg aan de spelers wel steeds uit waarom je voor 

iets fluit; Neem voetballers serieus; geef toe dat je het ook wel eens mis kunt hebben: ‘Dat 

zie je meer bij jonge scheidsrechters. Resoluut optreden. Het is zwart of het is wit. Terwijl 

de werkelijkheid natuurlijk vaak grijs is. Communicatie is dan zó belangrijk. Wat is er mis 

mee om toe te geven dat je het ook wel eens niet helemaal zeker weet? Spelers begrijpen 

dat’ (Interview Björn Kuipers). 

 

(6) De voetbalcultuur bij AFC in A’dam Zuid is anders van bij een club in A’dam West. Speel 

hier op in. Als bijvoorbeeld een speler roept: ‘Wat doe je, wat doe je’ leg ik acuut de 

wedstrijd stil en vraag om uitleg voordat hij zijn zelfbeheersing verliest. 

 

(7) Geef duidelijk aan spelers aan als je de voordeelregel toepast (let op eventuele 

frustraties). Het voordeel van ‘weinig fluiten’ is dat de aandacht van de spelers zich niet richt 

op de scheidsrechter (wel of niet terechte overtreding), maar op het spel.  

Wanneer is voor jou een wedstrijd geslaagd?: ‘Als we de wedstrijd niet hebben beïnvloed. Als 

je onzichtbaar bent geweest. Als niemand het na afloop nog over de leiding heeft’ (Interview 

Björn Kuipers). 

 

(8) ‘Borussia Dortmund leidt met 1-0. Aanvaller Marco Reus rent met de bal de 16 meter in 

en valt. Kijk goed. Reus brengt zichzelf ten val. Ik wist voor 80% zeker dat ik goed zat, want 

ik had gezien dat de verdediger geen overtreding had gemaakt’ (Interview Björn Kuipers). 

 

(9) Voor zelfbeheersing en wilskracht heb je energie (glucose) nodig. Pubers hebben vaak 

onvoldoende voor de wedstrijd gegeten (!). Dit breekt ze op tijdens het laatste kwart van de 

wedstrijd. Opeens kunnen zij dan ontsporen: hun brein wordt als het ware gekaapt. Als 

scheidsrechter hierop alert zijn en situaties die deze kaping bevorderen tegengaan: vooral 

wel communiceren in het veld, niet alleen via de aanvoerder (alle goede scheidsrechters doen 

dit, ook bij Ajax!). Uit onderzoek blijkt dat vooral de volgende situaties tot kaping van het 

brein leiden: (a) Neerbuigend behandeld worden en gebrek aan respect; (b) Oneerlijk 

behandeld worden (c) Niet gewaardeerd worden (d) Het gevoel hebben dat er niet naar je 

geluisterd wordt of dat je niet wordt gehoord 

  

 (10) Checklist na afloop van de wedstrijd  

* Bedank de assistent-scheidsrechters en de coaches van beide partijen 

* Vul het DWF wedstrijdformulier in (uitslag, rode kaarten, handtekening) 
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2. Wedstrijd leiden  
 

Spelerspassencontrole 

 gezamenlijke verantwoordelijkheid van de aanvoerders en scheidsrechter. 

 Visuele controle vindt plaats op het veld voorafgaand aan de wedstrijd, inclusief de 

dan aanwezige wisselspelers. 

 Visuele controle tijdens de wedstrijd van wisselspelers wordt niet gedaan. 

 Spelers die komen als de wedstrijd al van start is gegaan, worden na afloop 

gecontroleerd. 

 Als er sprake is van bijzondere weersomstandigheden (veel regen; vorst en/of 

sneeuw) kan de visuele controle binnen plaatsvinden.  

 

Competenties scheidsrechter 

1. Spelregels 

Juistheid beslissingen; Kaartenbeleid; Consequent handelen 

 

2. Positie kiezen & volgen 

Fysieke fitheid; Anticiperen; Tactisch inzicht; Niet in de weg staan; Positie spelhervattingen 

 

3. Fysieke verschijning: 

Verzorging; Uitstraling; Kleding; Verhouding Gewicht/Lengte 

 

4. Samenwerken 

Teamplayer; Samenwerking met grensrechter; Houding voor en na wedstrijden 

 

5. Leiderschap 

Teammanager; Sociale vaardigheden; Professionele houding; Omgang met spelers/trainers 

 

6. Verkopen van beslissingen 

Overtuiging/zelfverzekerdheid; Duidelijkheid; Rust; Resoluut 

 

7. Communicatie 

Verbaal; Non-verbaal / lichaamstaal; Gebaren; Houding; Mimiek 

 

8. Mentale fitheid 

Omgaan met weerstand / teleurstelling; Incasseringsvermogen; Concentratie / focus 

 

9. Coachbaar 

Zelfkritisch; Analytisch; Reflecteren; Leergierig 

 

10. Durf en moed 

Besluitvaardigheid; Durven nemen impopulaire beslissingen; Niet door de druk laten 

beïnvloeden; Verantwoord risico nemen 

 

11. Tactvol opereren  

Flexibiliteit; Aanvoelen van de wedstrijd 
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Laat de wedstrijd een wedstrijd worden 

Voetbal is een contactsport. Er dient niet te kinderachtig te worden gefloten. Er moet wel 

een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de echte en de onechte zaken. Laat een 

wedstrijd lopen, maar grijp direct in wanneer een overtreding daar echt aanleiding toe geeft, 

ongeacht de plaats van de overtreding of het tijdstip in de wedstrijd.  

Een belangrijk onderwerp is het houden van tempo in de wedstrijd. Wees niet te pietluttig 

met de plaats van vrije schoppen op de eigen speelhelft in een defensieve situatie, maar 

wees wel strikt bij een vrije schop op de helft van de tegenstander. De juiste plaats en het 

stil liggen van de bal zijn dan essentieel. Laat ook niet te snel een verzorger het speelveld 

inkomen voor een blessurebehandeling.  

Hanteer veelvuldig, met in achtneming van bovenstaande, de voordeelregel. Pakt deze niet 

goed uit, dan dient alsnog de eerste overtreding te worden bestraft.  

 

Kaartenbeleid 

De onbesuisde overtredingen en overtredingen die gepaard gaan met buitensporige inzet 

en/of de veiligheid van de tegenstander in gevaar kunnen brengen, moeten direct met een 

gele (onbesuisd) of rode (buitensporige inzet etc.) kaart worden bestraft. Scheidsrechters 

moeten hierin consequent zijn. 

 

Er zijn echter ook overtredingen waarin ruimte zit. In een dergelijk geval geven wij de 

voorkeur aan dat het voorval wordt opgelost door middel van het geven van een persoonlijke 

of publieke vermaning. Dit heeft alles te maken met het feit of de scheidsrechter goed in de 

wedstrijd zit, het aanvoelen van de wedstrijd en de acceptatie en het respect van de spelers 

voor elkaar en de arbitrage. 

 

Met betrekking tot opstootjes verwachten wij van onze scheidsrechters een consequente en  

eenduidige lijn. De aanstichters van het opstootje (meestal twee personen) worden bestraft 

met een kaart. Dit kan, afhankelijk van de overtreding, een gele of een rode kaart zijn. De te  

bestraffen spelers moeten echter wel een overtreding (zoals wegduwen, vastgrijpen etc.) 

hebben begaan. De scheidsrechters wordt geadviseerd om zich niet tussen de spelers te 

begeven, maar het opstootje op een afstand (eventueel samen met een assistent) te 

observeren. 

 

Buitenspel 

Een speler wordt alleen voor zijn buitenspelpositie bestraft indien hij, op het moment dat de 

bal wordt geraakt of gespeeld door een medespeler, naar het oordeel van de SR, actief bij 

het spel betrokken is door: 

 in te grijpen in het spel: het spelen of raken van de bal, die door een medespeler is  

gespeeld of geraakt. 

 in te grijpen in het spel van een tegenstander: voorkomen, dat een tegenstander de 

bal kan spelen of in staat is te spelen door duidelijk het gezichtsveld of de 

bewegingen van de tegenstander te blokkeren of een tegenstander aan te vallen in 

strijd om de bal 

 Voordeel trekken uit de buitenspelpositie betekent het spelen van de bal 

• die terugkomt van, of van richting wordt veranderd door, de doelpaal, doellat of 

een tegenstander, terwijl hij zich in buitenspelpositie bevond 

• die terugkomt van, van richting wordt veranderd door, of naar hem gespeeld wordt 

door, een tegenstander die een bewuste redding maakt, terwijl hij zich in 

buitenspelpositie bevond. 
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Onweer 

In geval van onweer dient de scheidsrechter als volgt te handelen: 

a. Wanneer vooraf bekend is dat er onweer kan komen, vraag beide assistent-

scheidsrechters alert te zijn op eventuele onweersontwikkeling. 

b. Onweer wordt gevaarlijk voor spelers, toeschouwers enz. als de tijd die verloopt 

tussen het zien van de bliksemflits en de daaropvolgende donder minder is dan 10 

seconden. Dit betekent dan dat het onweer zich globaal op 3 km afstand bevindt. 

Aangezien onweer zich snel kan verplaatsen, is het dan tijd maatregelen te treffen. 

Het bovenstaande is een vuistregel die niet altijd opgaat. Onweer kan zich soms 

plotseling aankondigen, al gaat er meestal wel een dreigende weersontwikkeling aan 

vooraf. Blijf alert op dergelijke ontwikkelingen! 

c.  het tijdsverschil tussen het zien van de bliksem en het horen van de donder minder 

dan 10 seconden, onderbreek de wedstrijd dan onmiddellijk. 

d. Spelers, scheidsrechter en assistent-scheidsrechters dienen zich terug te trekken in de 

kleedgebouwen. 

e. De scheidsrechter meldt de reden van de (tijdelijke) onderbreking van de wedstrijd 

aan de beide aanvoerders. Het bestuur van de ontvangende vereniging zal via de 

geluidsinstallatie aan de toeschouwers verzoeken een schuilplaats in de gebouwen, 

auto’s of bussen te zoeken. Ook een overdekte tribune biedt een redelijke 

bescherming. 

f.  De wedstrijd kan ten hoogste 30 minuten worden onderbroken. Daarna dient de 

wedstrijd definitief te worden gestaakt. Eerder definitief staken is mogelijk als 

bijvoorbeeld door enorme neerslag het veld inmiddels onbespeelbaar is geworden. 

Het definitief staken binnen 30 minuten moet echter altijd een uitzondering zijn 
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3. Spelregels, tijdstraf, rode/gele kaarten, spelregelbewijs 
 

Voetbalspelregels 

De voetbalspelregels zijn te vinden op de spelregels en reglementen pagina op de site 
van de KNVB: http://www.knvb.nl/watdoenwe/spelregelsenreglementen 

Spelregels veldvoetbal 2011/'12 
Spelregelwijzigingen 2014/'15 
Spelregelwijzigingen 2013/'14 
Aanvullende instructies spelregels veldvoetbal juli 2014  
Toelichting aanvullende instructies spelregels veldvoetbal 
Spelregelwijzigingen 2012/'13 
Aanvullende spelregelwijzigingen 2012/'13 

 

Tijdstrafregeling 

Clubscheidsrechters fluiten vooral wedstrijden in de B categorie. In de B categorie wordt 

gewerkt met een tijdstrafregeling. De scheidsrechter is verplicht deze toe te passen.  

 

1. Tijdstraf kan NIET worden opgelegd aan elftallen die uitkomen in categorie A van het 

veldvoetbal. Tot deze A categorie behoren:- mannen veldvoetbal standaard topklasse 

t/m de 6e klasse;- mannen veldvoetbal reserve hoofdklasse t/m de reserve 3e klasse;- 

vrouwen veldvoetbal Women's BeNe League t/m 3e klasse;- A-, B-, C- junioren 

eredivisie t/m de 1e klasse;- D-pupillen 1e divisie t/m de hoofdklasse. 

2. Een tijdstraf duurt 10 minuten. Voor alle pupillen, met uitzondering van de D - 

pupillen categorie A (geen tijdstrafregeling), geldt een tijdstraf van 5 minuten. 

3. Het opleggen van een tijdstraf heeft geen verdere gevolgen voor de betrokken speler, 

dat wil zeggen dat er later geen andere straf kan worden uitgesproken. 

4. Het toezicht op de speler aan wie tijdstraf is opgelegd, is in handen van de 

scheidsrechter. Hij houdt ook de tijd bij en noteert de naam van de speler aan wie de 

tijdstraf is opgelegd. Als de tijdstraf om is, mag na een teken van de scheidsrechter 

de speler het speelveld weer betreden. 

5. Een speler moet zich op het moment dat hij een tijdstraf ontvangt buiten het 

speelveld doch binnen de omrastering van het speelveld, in een door de 

scheidsrechter aan te geven gebied. 

6. De tijdstraf gaat in bij het hervatten van het spel. Als de scheidsrechter de tijd stil 

zet, staat ook de tijdstraf stil. 

7. Een tijdstraf kan slechts eenmaal per speler per wedstrijd worden opgelegd bij een 

waarschuwing. Hierbij moet de scheidsrechter wel de Gele kaart tonen. Krijgt een 

speler een tweede waarschuwing dan volgt de Rode kaart, De speler aan wie de 

tijdstraf is opgelegd, blijft onder de rechtsbevoegdheid van de scheidsrechter. 

8. Een speler, aan wie een tijdstraf is opgelegd, kan gedurende zijn straftijd niet 

worden vervangen. 

9. Indien aan de aanvoerder van een elftal een tijdstraf is opgelegd, moet zijn taak 

gedurende de tijdstraf aan een andere speler worden overgedragen. Hij mag ook geen 

toelichting vragen aan de scheidsrechter op de genomen beslissingen. 

10. Indien een wisselspeler of de trainer / coach een waarschuwing krijgt, toont de 

scheidsrechter direct de Rode kaart. 

11. Als een doelverdediger een tijdstraf krijgt opgelegd, dan moet een andere speler zijn 

plaats als doelverdediger innemen. De als doelverdediger optredende veldspeler zal 

door het aantrekken van afwijkende kleding als doelman herkenbaar moeten zijn. 

http://www.knvb.nl/watdoenwe/spelregelsenreglementen
http://www.knvb.nl/watdoenwe/spelregelsenreglementen
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/spelregels%20veldvoetbal.pdf?id=16687
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/spelregelwijzigingen%2020142015%20mei%202014%20def.pdf?id=107035
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/spelregelwijzigingen%2020132014%2027%20juni%202013%20def.pdf?id=80544
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/juni%202013%20aanvullende%20instructies.pdf?id=80541
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/Aanpassingen%20aanvullen%20intructie%20werkgroep%20spelregels%20veldvoetbal'juli%202014.pdf
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/spelregelwijzigingen%202012%200207%20definitief.pdf?id=692
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/aanvullende%20wijzigingen%20fifa%20huisstijl%2025092012.pdf?id=49457
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12. Als een speler zijn tijdstraf van 10 minuten niet kan volmaken, omdat de rust 

aanbreekt, dan zal hij het resterende gedeelte van de tijdstraf in de tweede helft 

dienen te ondergaan. Is de tijdstraf van een speler nog niet om bij het einde van de 

wedstrijd, wordt hem de rest kwijtgescholden. 

13. Indien een speler zijn tijdstraf van 10 minuten niet kan volmaken omdat de wedstrijd 

wordt gestaakt, dient hij het restant te ondergaan vanaf de spelhervatting. Dit 

betekent dat, indien de wedstrijd alsnog uitgespeeld dient te worden op een later 

tijdstip, de desbetreffende speler aan wie een tijdstraf was opgelegd niet aan het 

restant van de wedstrijd mag deelnemen totdat de volledige tijdstraf is uitgezeten. 

Mocht deze speler niet meer aan de wedstrijd meedoen, dient een andere speler zijn 

tijdstraf uit te zitten. 

14. Als het aantal spelers vanwege het aantal tijdstraffen onder de 7 daalt, moet de 

wedstrijd worden gestaakt. Het betreffende team is dan schuldig aan het staken van 

de wedstrijd. 

 

Gele kaarten en Rode kaarten 
Strafcode 1: Gele kaart 

Strafcode 2: Onreglementair voorkomen van een doelpunt of ontnemen van een duidelijke 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 

 

Zie voor video’s en illustraties: http://www.knvb.nl/nieuws/35854/video%E2%80%99s-illustraties-en-

instructies-nieuwe-strafcodes 

  

Strafcode 1 - Gele kaart 

Een speler ontvangt een waarschuwing en wordt de gele kaart getoond, indien hij één van 

de zeven hieronder volgende overtredingen begaat: 

1. onsportief gedrag vertoont; 

2. door woord of gebaar toont het niet eens te zijn met een beslissing van de scheidsrechter; 

3. herhaaldelijk de spelregels overtreedt; 

4. de uitvoering van een spelhervatting vertraagt; 

5. niet de vereiste afstand in acht neemt bij een hoekschop, vrije schop of inworp; 

6. het speelveld (opnieuw) betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter; 

7. doelbewust het speelveld verlaat zonder toestemming van de scheidsrechter. 

 

Een wisselspeler, gewisselde speler of teamofficial (amateurvoetbal) ontvangt een 

waarschuwing en wordt de gele kaart getoond, indien hij één van de volgende drie 

overtredingen maakt: 

1. onsportief gedrag; 

2. door woord of gebaar toont het niet eens te zijn met een beslissing van de scheidsrechter; 

3. de uitvoering van een spelhervatting vertraagt. 

 

Wanneer een wisselspeler of gewisselde speler het speelveld betreedt zonder toestemming  

van de scheidsrechter: 

• Moet de scheidsrechter het spel onderbreken (dit hoeft niet direct wanneer betrokkene  

niet ingrijpt in het spel of wanneer de voordeelregel kan worden toegepast); 

• Moet de scheidsrechter hem waarschuwen wegens onsportief gedrag door het tonen  

van de gele kaart; 

• Moet de speler het speelveld verlaten (terug naar de instructiezone) 
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Toelichting onsportief gedrag: 

• Een overtreding, die bestraft moeten worden met een directe vrije schop, op  

onbesuisde wijze begaan (onbesuisd = handelen zonder het gevaar of de gevolgen voor  

de tegenstander in ogenschouw te nemen); 

• een overtreding begaan, met de tactische bedoeling om een veelbelovende aanval te  

voorkomen of te onderbreken; 

• een tegenstander vasthouden, met de tactische bedoeling om de tegenstander bij de  

bal weg te trekken, of om te voorkomen dat de tegenstander bij de bal kan komen; 

• opzettelijk hands maken, om te voorkomen dat een tegenstander in balbezit komt of  

een aanval kan opzetten (behalve de doelverdediger in zijn eigen strafschopgebied); 

• opzettelijk hands maken, in een poging om een doelpunt te scoren (ongeacht of de  

poging succesvol is of niet); 

• proberen de scheidsrechter te misleiden, door een blessure voor te wenden of te doen  

alsof er een overtreding is begaan (schwalbe/misleiding); 

• tijdens het spel met de doelverdediger van plaats wisselen, of dit doen zonder  

toestemming van de scheidsrechter; 

• zich gedragen op een wijze die geen respect voor het spel toont; 

• de bal spelen tijdens het verlaten van het speelveld, nadat al door de scheidsrechter  

toestemming is verleend om het speelveld te verlaten; 

• een tegenstander verbaal afleiden tijdens het spel of bij een spelhervatting; 

• niet toegestane markeringen aanbrengen op het speelveld;• een truc gebruiken, terwijl de bal in het 

spel is door de bal naar de eigen doelverdediger  

te spelen met het hoofd, borst, knie etc. met de bedoeling de regel te omzeilen. Dit  

ongeacht het feit of de doelverdediger de bal met zijn handen raakt of niet (nadat de  

speler een waarschuwing heeft ontvangen moet het spel hervat worden met een  

indirecte vrije schop).  

• een truc gebruiken, om de bal naar de eigen doelverdediger te spelen om de regel te  

omzeilen bij het nemen van een vrije schop (nadat de speler een waarschuwing heeft  

ontvangen moet de vrije schop worden overgenomen). 

 

Een speler ontvangt ook een waarschuwing en wordt de gele kaart getoond bij: 

• Het overdreven vieren van een doelpunt d.m.v. provoceren of buitensporig tijdrekken: 

o Gebaren maken die door de scheidsrechter worden beoordeeld als  

provocerend, beledigend of opruiend; 

o In de omheining klimmen om een doelpunt te vieren;  

NB: het speelveld verlaten om een doelpunt te vieren is op zich geen  

overtreding die met een gele kaart moet worden bestraft, maar er dient wél  

een gele kaart te worden getoond als het verlaten van het speelveld leidt tot  

buitensporig tijdrekken; 

o Shirt uittrekken of het hoofd er mee bedekken; 

o Hoofd of gezicht bedekken met een masker of soortgelijk voorwerp. 

 

Strafcode 2 - Voorkomen van een doelpunt of ontnemen van een duidelijke scoringskans 

Het ontnemen van een duidelijke scoringskans kan op twee manieren plaatsvinden: 

1. De tegenpartij een doelpunt of een duidelijke scoringskans ontnemen door opzettelijk  

de bal met de hand of arm te spelen (dit geldt niet voor de doelverdediger in zijn eigen  

strafschopgebied). 

2. Een tegenstander een doelpunt of een duidelijke scoringskans ontnemen door een  

overtreding te maken. 

 

Scheidsrechters moeten de volgende punten in ogenschouw nemen, wanneer ze besluiten 

om een speler van het speelveld te zenden, wegens het voorkomen van een doelpunt of het 

om zeep helpen van een duidelijke scoringskans: 

 De afstand tussen de overtreding en het doel; 

 De waarschijnlijkheid, dat de bal in bezit blijft of komt; 

 De richting van het spel; 

 Het aantal en de plaats van de verdedigers; 

 De overtreding, waarmee een tegenstander een duidelijke scoringskans wordt  
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ontnomen kan een overtreding zijn die bestraft moet worden met een directe vrije  

schop of een indirecte vrije schop. 

 De overtreding kan zowel in- als buiten het strafschopgebied gemaakt worden. 

Als de scheidsrechter de voordeelregel toepast bij een duidelijke scoringskans en er wordt  

onmiddellijk een doelpunt gescoord, ondanks het feit dat de tegenstander hands maakte of een  

overtreding beging, dan kan de speler niet meer van het speelveld worden gezonden, maar dan  

moet de speler alsnog een waarschuwing (gele kaart) ontvangen. 

 

Strafcode 3 - Ernstig gemeen spel (tijdens een duel om de bal) 

Een speler maakt zich schuldig aan ernstig gemeen spel, als hij speelt met buitensporige inzet of  

geweld gebruikt tegenover een tegenstander tijdens een duel om de bal. 

Voorbeelden hiervan zijn: 

 Een tegenstander op buitensporige wijze aanvallen (bijvoorbeeld inkomen met gestrekt 

been of met twee benen vooruit gericht op een tegenstander).  Een tegenstander met geweld omver of 

wegduwen (gooien, smijten of door met  

buitensporige inzet te duwen met borst, heup of knie). 

 Een tegenstander met buitensporige inzet ten val brengen, bijvoorbeeld door een tackle 

uit te voeren op een manier waarbij de veiligheid van de tegenstander in gevaar wordt  

gebracht. 

 Op buitensporige wijze springen naar een tegenstander (bijvoorbeeld een wilde sprong  

in de nek, of een kniestoot in rug of een elleboogstoot of arm in het gezicht of tegen  

het hoofd). Een speler die met buitensporige inzet naar een tegenstander springt in een  

duel om de bal te veroveren, hetzij van voren, van opzij of van achteren en dit doet op  

een wijze die de veiligheid van de tegenstander in gevaar brengt, maakt zich ook  

schuldig aan ernstig gemeen spel en moet van het speelveld worden gezonden.  

In gevallen van ernstig gemeen spel moet geen voordeelregel worden toegepast, tenzij er  

sprake is van een duidelijke scoringskans. De scheidsrechter moet de speler, die zich schuldig  

maakte aan ernstig gemeen spel (en waarbij eerst voordeel is toegepast) van het speelveld  

zenden zodra de bal uit het spel is. 

 

Strafcode 4 - Gewelddadige handeling (buiten een duel om de bal) 

Deze strafcode is van toepassing als een speler (of een persoon die mag plaatsnemen op de  

bank) buitensporige inzet of geweld gebruikt, zonder dat dit in strijd om de bal is. 

Voorbeelden van gewelddadige handelingen zijn: trappen, slaan, kopstoot, elleboogstoot,  

kniestoot, in het gezicht duwen en het met buitensporige inzet gooien van een voorwerp (of de  

bal). 

Handtastelijk optreden tegen de scheidsrechter of een assistent-scheidsrechter (bijv.  

wegduwen, aan arm trekken, aan shirt trekken) dient ook te worden beschouwd als een  

gewelddadige handeling. 

Men is ook schuldig aan een gewelddadige handeling als er buitensporige inzet of geweld wordt  

gebruikt ten opzichte van een ploeggenoot, toeschouwer, wedstrijdofficial of enig ander  

persoon. 

Een gewelddadige handeling kan plaatsvinden zowel op het speelveld als daarbuiten. De bal kan  

al dan niet in het spel zijn. 

De scheidsrechter moet de speler (of bankzitter) die zich schuldig maakt aan een gewelddadige  

handeling van het speelveld zenden. 

In gevallen van een gewelddadige handeling op het speelveld tijdens het spel moet geen  

voordeelregel worden toegepast, tenzij er sprake is van een duidelijke scoringskans. De  

scheidsrechter moet de speler die zich schuldig maakte aan de gewelddadige handeling (en  

waarbij eerst voordeel is toegepast) van het speelveld zenden zodra de bal uit het spel is. 

 

Strafcode 5 - Beledigen 

Een speler (of een persoon die mag plaatsnemen op de bank) die grove, beledigende taal of een 

scheldwoord gebruikt, en/of gebaren maakt die grof of beledigend zijn, dient van het speelveld  

te worden gezonden.  

Onder grove of beledigende taal (o.a. ook verwijzingen naar ziektes, geslachtsdelen) moet ook  

onder alle omstandigheden discriminerende opmerkingen of uitingen worden verstaan. Onder  
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discriminatie in relatie tot de spelregels wordt verstaan het zich door woord en/of gebaar  

opzettelijk beledigend uitlaten over mensen vanwege hun seksuele geaardheid, ras, godsdienst  

of levensovertuiging. Vertaald naar het speelveld gaat het om uitlatingen in de zin als eerder  

aangegeven door deelnemers aan de wedstrijd gericht tegen spelers, officials, publiek, etc. 

Bij een dergelijke ernstige overtreding is er maar één disciplinaire straf mogelijk en dat is  

veldverwijdering. Naast het gebruik van grove of beledigende taal is ook het maken van gebaren welke 

grof of beledigend zijn, strafbaar. Voor het maken van deze niet te tolereren gebaren gelden dezelfde  

normen als eerder omschreven bij het gebruik van grove of beledigende taal. 

De scheidsrechter moet rekening houden met de ernst (heftigheid) ervan.  

De scheidsrechter houdt de bevoegdheid om te bepalen of de taal en/of gebaren van een speler  

(of bankzitter) beschouwd dienen te worden als een belediging. 

 

Strafcode 6 - Bedreigen 

Een speler (of een persoon die mag plaatsnemen op de bank) die zich schuldig maakt aan het  

bedreigen van een tegenstander, maar ook van een ploeggenoot, toeschouwer, wedstrijdofficial  

of enig ander persoon, dient van het speelveld te worden gezonden.  

Een bedreiging aan het adres van een persoon kan zowel verbaal (mondeling) als non-verbaal  

(gebaar) zijn en houdt een gevaar in voor de persoon die wordt bedreigd.  

Onder bedreiging moet worden verstaan iemand bang maken door te dreigen met lichamelijk  

geweld of, erger, de dood.  

Het wegduwen en vastgrijpen bij een opstootje dient te worden bestraft met een gele kaart als  

de scheidsrechter deze handelingen als niet-gewelddadig beoordeelt. De aanstichters van het  

opstootje (meestal twee personen) worden dan bestraft met een gele kaart.  

De scheidsrechter houdt de bevoegdheid om te bepalen of er sprake is van een bedreiging. 

 

Strafcode 7 - Spuwen 

Een speler (of een persoon die mag plaatsnemen op de bank) die zich schuldig maakt aan het  

spuwen van of naar een tegenstander, maar ook van of naar een ploeggenoot, toeschouwer,  

wedstrijdofficial of enig ander persoon, dient van het speelveld te worden gezonden. 

Spuwen is een smerige handeling die vaak uit minachting voor een persoon wordt gepleegd en  

dit dient dus streng te worden aangepakt. 

De scheidsrechter houdt de bevoegdheid om te bepalen of het spuwen gericht was tegen een  

persoon. 

 

Strafcode 8 - Overige overtredingen begaan door teamofficials 

Binnen de instructiezone aan de zijlijn (dug-out / reservebank) mogen plaatsnemen: 

• de (hoofd)trainer-coach/oefenmeester; 

• de assistent trainer-coach/assistent oefenmeester; 

• de teammanager 

• de elftalleider; 

• de verzorger; 

• de clubarts; 

• een verantwoordelijk bestuurslid; 

• maximaal 7 wisselspelers,  

Het totaal aantal personen mag niet meer dan 14 personen bedragen. 

Alleen vanuit de instructiezone en mits dit op beschaafde wijze geschiedt, mogen aanwijzingen  

aan de spelers worden gegeven. Slechts één persoon tegelijkertijd heeft de bevoegdheid om  

instructies te geven. Het is voor personen die zich in instructiezone mogen begeven verboden te  

daar te roken of in de directe omgeving daarvan te roken. De coach en de andere officials moeten  

binnen de grenzen van de instructiezone blijven. In het amateurvoetbal begint het gezag van de 

scheidsrechter en wordt de uitoefening van de macht over de spelers, wisselspelers en teamofficials 

effectief, zodra hij zijn kleedkamer verlaat op weg naar het speelveld om de wedstrijd te doen aanvangen 

en eindigt dit bij het betreden van zijn kleedkamer na het laatste fluitsignaal. 

Dit betekent dat een scheidsrechter de gele of rode kaart kan tonen aan spelers en wisselspelers  

vanaf het moment dat hij zijn kleedkamer verlaat tot aan het moment dat hij zijn kleedkamer weer  

betreedt. 

Alleen de (hoofd)trainer-coach/oefenmeester, de verzorger en de clubarts alsmede een  
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wisselspeler, als hij moet invallen, mogen het speelveld betreden, maar alleen wanneer de  

scheidsrechter hiervoor een teken heeft gegeven. 

Wanneer een teamofficial het speelveld betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter: 

• moet de scheidsrechter de wedstrijd onderbreken (dit hoeft niet direct wanneer de  

teamofficial niet ingrijpt in het spel of wanneer de voordeelregel kan worden toegepast); 

• moet de scheidsrechter hem van het speelveld verwijderen; wanneer hij  

onverantwoord gedrag vertoont, moet de scheidsrechter hem van het speelveld en de  

directe omgeving hiervan laten verwijderen; 
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4. Spelregelbewijs 

 

Op de website www.voetbalmasterz.nl kunt U ter afsluiting van deze online cursus het 

officiële KNVB Spelregelbewijs halen. 

 

De toetsvragen zijn gericht op 20 spelsituaties. Alle spelsituaties en-regels zijn in heldere taal 

omschreven en voorzien van beeld- en filmmateriaal. 

 

Op www.voetbalmasterz.nl zijn per spelsituatie oefentoetsen te vinden. De oefentoetsen zijn 

vrij beschikbaar en mag iedereen maken zo vaak hij wil. Het doorlopen van de oefentoetsen 

is niet noodzakelijk om het spelregelbewijs te halen.  

 

Wil je het spelregelbewijs halen zijn, dan ben je wel verplicht de vijf levels met voldoende 

resultaat te doorlopen. Na afloop van ieder level kun je je foute antwoorden bekijken en het 

goede antwoord op de betreffende vraag vinden.  

 

De eindtoets bestaat uit 20 vragen waarvan er 16 juist beantwoord moeten worden. Er zijn 3 

pogingen mogelijk. 

 

 

 

Bronnen 

KNVB website 

Voetbal.nl 

http://trainers.voetbal.nl/article/12149/e-pupillen-15-spelregels-voor-7-tegen-7 

http://bin617-01.website-

voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/Handboek%20scheidsrechterszaken%20veldvoetbal%202014-

2015.pdf 
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