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1. Opzet van de cursus

 1 cursus-avond theorie en praktijk-begeleiding bij minimaal 4 wedstrijden

 Koppels van twee waarbij de 1 cursist fluit en de ander vlagt

 Dus starten met het fluiten van 1 wedstrijdhelft en daarna uitbouwen
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2. Voorbereiding & formaliteiten

 Een fitte scheidsrechter neemt beter waar, is geconcentreerder en 

communiceert beter 

 Maak gebruik van rituelen en routine. Checklist vooraf (heb je alles bij je? 

Fluit, kaarten, stopwatch, opschrijfboekje, munt). Met een goede 

voorbereiding verklein je de kans op toeval en verassing.

 Handelingen wedstrijdsecretariaat 

 Veldcontrole (trainingsdoeltjes etc weg, netcontrole), visuele pasjescontrole 

en warming-up

 Focuspunten voor jezelf (lessons learned vorige wedstrijden)
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3. Looplijnen
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4. Volgen en positie kiezen

 Goed volgen en positie kiezen:

 Vergroot de controle over de wedstrijd en zorgt voor beter voetbal

 Zorgt ervoor dat beslissingen overtuigen

 Zorgt voor behoud van de concentratie gedurende de gehele wedstrijd en 

toont mentale alertheid

 Is essentieel voor de wedstrijd en zorgt voor geloofwaardige beslissingen
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Aftrap
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Hoekschop
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Vrije schop ter hoogte van het

strafschopgebied
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Doelschop of uittrap

1019-09-16S.V. Sporting'70



Aandachtspunten volgen en positie 

kiezen

Volgen

 • Op een afstand van 10 á 15 meter, bal zoveel mogelijk rechts

met zicht op de assistent

Gebruik dode momenten:

 • zoek positie

 • houd zicht op hervatting

 • bedenktijd / rustmoment

Anticiperen

 • Probeer daar te zijn waar je de bal verwacht
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5. Signalen

 Communiceer met duidelijke arm 

gebaren. U fluit hierbij niet, u leidt de 

spelers hierbij niet af maar u geeft aan één 

en ander gezien te hebben en u geeft uw 

beslissing met een armgebaar aan.  

 https://www.youtube.com/watch?v=7Imz30mNjho

 en  

 https://www.youtube.com/watch?v=gs3AxqsG79E
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6. Communicatie
 Probeer bij de warming-up al een praatje te maken met de coaches, laat zien 

dat je er bent en met wat voor een persoon ze te maken krijgen. Als je ook 
nog weet te vertellen op welke plek ze in de competitie staan dan weten ze 
dat je interesse in ze hebt en je hebt voorbereid. Je bouwt daarmee 
credibility op. 

 Maak vooraf (bijvoorbeeld bij de toss) afspraken met de grensrechters 
wanneer zij wel / niet moeten vlaggen. Indien nodig, leg het verschil uit 
tussen buitenspel en strafbaar buitenspel uit (en ook wait en see principe, 
later vlaggen pas bij balcontact mag! Ingrijpen, beinvloeden, voordeel halen) 
en leg uit wat te doen bij hoekschoppen. Ook kan je vooraf bespreken hoe je 
aangeeft dat je zijn signaal hebt gezien maar deze niet overneemt. Geef 
tevens feedback in de rust, hiermee voorkom je onbegrip of ongewenste 
situaties. Zorg dat je zoveel als mogelijk contact houdt met de grensrechter 
dus probeer het spel tussen jou en de grensrechter te houden.

 Probeer het tempo in de wedstrijd te houden, spelers ervaren dit als prettig 
en hoe minder oponthoud hoe minder tijd voor opmerkingen tegen jou als 
scheidsrechter.

1319-09-16S.V. Sporting'70



7. Mentale vaardigheden

 Wees voorbereid op commentaar. Hoe kan je daarmee omgaan?

 Indien van toepassing leg je beslissing kort uit, tip: gebruik eventueel memocards.

 Een voorval kan ten koste gaan van je concentratie. Hoe ga je daarmee om en hoe 
zorg je ervoor jezelf te refocussen?

 1. Focus door het te benoemen, herhaal het woord ‘focus’, ‘diagonaal’ of ‘dicht
op de situatie’. Controleer ook of je nog gefocussed bent door bijvoorbeeld de 
time-check (elke keer als je de tijd checkt je direct af te vragen of je nog genoeg 
in de focus zit en niet te breed aan het focussen bent). Maak hier een gewoonte 
van.

 2. Controleer je ademhaling en concentreer je daarop. Zorg in de rust voor een 
ademhalingreset, neem de tijd om je daarop te concentreren.

 3. Veranker een goed gevoel en vervang daarmee het slechte gevoel. Voorbeeld: 
Wat is jouw persoonlijk gevoelsmoment van intense succes? Roep dat positieve 
gevoel op en verdrijf daarmee het slechte gevoel.
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8. TOEPASSING SPELREGELS 2016 (ZELFSTUDIE)

REGEL 1 TOT EN MET 17

HTTP://WWW.KNVB.NL/DOWNLOADS/BESTAND/4841/SPELREGELS-VELDVOETBAL-VERSIE-13-JULI-2016



Wijzigingen 1 juni 2016 (1)
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Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

1. Aftrap

De aftrap hoeft niet verplicht meer vooruit worden genomen. Dat komt de 

snelheid van het spel ten goede, omdat de bal vaak na een tikje vooruit toch

achteruit wordt gespeeld om een aanval te starten.

2. Minimum aantal spelers

Als een team minder dan 7 spelers heeft, mag niet aan de wedstrijd worden

begonnen. Ook wanneer een team tijdens een wedstrijd met minder dan 7 spelers

komt te staan, mag het duel niet worden voortgezet.



Wijzigingen 1 juni 2016 (2)
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3. Triple punishment

Als de verdediger in het strafschopgebied een poging onderneemt of de 

mogelijkheid heeft om de bal te spelen, maar een overtreding maakt, is het een

gele kaart. Dit omdat de straf anders te zwaar wordt geacht; namelijk een

strafschop, rode kaart en een daaropvolgende schorsing. Bij duwen of vasthouden

blijft de rode kaart intact. Gemene tackles van achteren blijven wel bestraft met 

een rode kaart. Buiten het strafschopgebied verandert er überhaupt niets, omdat er

dan geen sprake is van een strafschop.

4. Strafschoppenserie

Trainers krijgen de keuzevrijheid om tijdens de strafschoppenserie de volgorde te

wisselen. Zo kan bij een vierde beslissende strafschop, de trainer besluiten die door 

nummer 5 te laten nemen.

5. Gele kaart en verzorging voor geblesseerde speler

Een speler die een blessure oploopt door een overtreding waarvoor de dader geel

krijgt, mag vanaf nu ter plekke op het veld worden verzorgd. Bij dergelijke

overtredingen is er anders sprake van een dubbele straf: namelijk een blessure en 

met tien man verder spelen.



Regel 1 Het speelveld
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Regel 2 De bal



Regel 3 aantal spelers (1)

• 2 x 11, waarvan er één de doelman moet zijn.

• Eén team minimaal 7 spelers (niet wachten bij aanvang).

• Invallers: maximaal 3, tenzij door de KNVB in bepaalde (lagere) klassen anders is 

bepaald

• Het aantal toegestane wisselspelers op de bank is ook geregeld in het Reglement 

Wedstrijden Amateurvoetbal en bedraagt maximaal 7.

• Doelman mag wisselen, maar het spel moet ‘dood’ zijn, 

tenue wisselen, melden aan SR.

• Aanvoerdersband: om een arm.
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Regel 3 aantal spelers (2)

• WISSELSPELERS:

Onderscheid maken tussen:

1. Spelers die een elftal completeren 

(laatkomers of terug in het veld na een blessure).

2. Spelers die op de bank zitten.

3. Spelers die gewisseld zijn.
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Regel 3 aantal spelers (3)

 Voorwaarden om te wisselen:

• Melden aan de SR.

• Spel moet ‘dood’ zijn.

• Wachten op teken SR.

• De speler die vervangen wordt hoeft het speelveld niet ter hoogte van de 

middenlijn te verlaten.

• De wisselspeler moet het veld betreden bij de middenlijn.

• Speelveld betreden betekent dat de speler vervangen is.

• Wisselspelers staan onder gezag van de SR.

• Een gewisselde speler mag niet opnieuw invallen.
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Regel 3 aantal spelers (4)

 Als het spel wordt onderbroken omdat een speler zonder toestemming het 

spel betreedt of kwaadwillig het spel verlaat:

 Eén van de 22: Gele kaart + Indirecte vrije schop.

 Wissels op bank: Gele kaart + Indirecte vrije schop.

 Gewisselde spelers: Gele kaart + Indirecte vrije schop.

 Het spel moet worden hervat op de plaats waar de bal was 

 toen het spel werd onderbroken.
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Regel 3 aantal spelers (5)

 Als een geschorste of geroyeerde deel wil nemen aan een wedstrijd, dan 

moet de SR het bestuur van de desbetreffende club daarop attent maken en 

de KNVB in kennis stellen.

De SR kan de speler niet verbieden deel te nemen.

 Waar moet een speler na een blessurebehandeling het veld betreden ?

- Bal in het spel : zijlijn.

- Bal uit het spel : zij- of doellijn

In beide gevallen wachten op het teken van de scheidsrechter.
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Regel 3 aantal spelers (6)

 De RESERVEBANK (AV):

 Maximaal 7 wissels (sporttenue)

 Trainer/Coach

 Assistent trainer/Coach

 Verzorger

 Clubarts

 Bestuurslid

 Elftalleider (manager)

 Pupil van de week

 Gewisselde speler : mag op de bank.

 Verwijderde speler : mag NIET op de bank.
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Regel 4 uitrusting van de spelers (1)

• Sieraden in het betaalde voetbal: verboden!

• Sieraden in het amateurvoetbal:

Een speler mag niets dragen dat gevaarlijk is voor de speler zelf of voor andere spelers.

In veel gevallen kan de SR dus bepalen dat halskettingen, ringen, armbanden, 

oorbellen, leren bandjes, rubber bandjes etc.) verboden zijn. Het gebruik van tape om 

sieraden te bedekken is niet toegestaan. 

Piercings in het gezicht: verwijderen of afplakken.

Gladde ringen: toegestaan. 

• Ook scheidsrechters mogen geen sieraden dragen (behalve een horloge of iets 

soortgelijks om de tijd bij te houden).
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Regel 4 uitrusting van de spelers (2)

• Kleuren tenue spelers: moeten voldoende afwijkend zijn.

• Doelverdediger moet kleding dragen die hem onderscheidt van de andere spelers, de 

scheidsrechter en de assistent-scheidsrechters.

• Slidingbroek mag niet verder komen dan tot aan de knie en moet dezelfde kleur hebben 

als de hoofdkleur van de voetbalbroek.

• Scheenbeschermers zijn verplicht.

• Tape om de kousen moet dezelfde kleur hebben als dat deel van de kousen waarop het 

is aangebracht.

• Clubassistent-scheidsrechter: geen reclame op tenue en niet in een officieel 

scheidsrechterstenue.
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Regel 4 uitrusting van de spelers (3)

• Correcties op uitrusting tijdens de wedstrijd: 

• Wachten op onderbreking, in orde laten maken buiten speelveld; bij een volgende 

onderbreking controle door SR.

• Indien, naar het oordeel van de SR, het tenue van de teams te weinig van 

elkaar verschilt:

• Thuisclub moet andere wedstrijdkleding aantrekken, behalve als het een wedstrijd 

met uitsluitend standaardelftallen betreft, want dan moeten de bezoekers andere 

wedstrijdkleding aantrekken.
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Regel 5 de scheidsrechter (1)

De SR heeft in een wedstrijd het volledige gezag om de spelregels toe te passen.

• Beslissingen van de SR over spelaangelegenheden zijn bindend.

• De SR mag alleen op een beslissing terugkomen als hij het spel nog 

niet heeft hervat of de wedstrijd heeft beëindigd. 
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Regel 5 de scheidsrechter (2)

 Het gezag en de uitoefening van de macht van de

 scheidsrechter over spelers en wisselspelers begint:

 * Zodra hij zijn kleedkamer verlaat op weg naar het speelveld

 om de wedstrijd te doen aanvangen en eindigt op het moment

 bij het betreden van zijn kleedkamer na het laatste fluitsignaal.

 (in deze periode kan de scheidsrechter een kaart tonen)

* Bestuursbesluit AV 1 januari 2006
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Regel 5 de scheidsrechter (3)

 Voorbeelden (belediging van de SR):

 Vooraf (bij de kleedkamer of richting veld):

Rode kaart tonen, Speler mag niet meedoen, Rapporteren, Speler mag wél 

vervangen worden.

 Op het veld, vóór de wedstrijd:

Rode kaart tonen, Speler mag niet meedoen, Rapporteren, Speler mag wél 

vervangen worden.

 Tijdens de wedstrijd en in de rust:

Rode kaart tonen, Géén invaller toegestaan, Rapporteren.

 Na de wedstrijd:

Rode kaart tonen, Rapporteren.

20-09-16S.V. Sporting'70 30



Regel 5 de scheidsrechter (4)

 Een fluitsignaal is nodig om:

 het spel te starten (1ste, 2de helft) en na een doelpunt.

 het spel te onderbreken:

 voor een vrije schop of een strafschop.

 wanneer de wedstrijd tijdelijk of definitief wordt gestaakt.

 wanneer een speelhelft voorbij is omdat het tijd is.

 het spel te hervatten bij:

 vrije schoppen waarbij de muur op de juiste afstand gezet moet worden.

 strafschoppen.
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Regel 5 de scheidsrechter (5)

 het spel te hervatten nadat het is onderbroken vanwege:

 een gele of rode kaart wegens onbehoorlijk gedrag

 een blessure

 een wissel

Een fluitsignaal is NIET nodig:

 Bij het toekennen van:

 een doelschop, hoekschop of inworp

 een doelpunt

 het spel te hervatten met:

 een vrije schop, doelschop, hoekschop, inworp
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Regel 6 de assistent-scheidsrechter

 Lid van de KNVB

 Tenminste 16 jaar (seniorenvoetbal)

 Niet door de KNVB geschorst of geroyeerd.



Taken van de ASR zijn het aangeven van:

• Doelschop, Hoekschop, Inworp (bal geheel over de lijn)

• Strafbaar Buitenspel

• Wissels

• Overtredingen die de SR niet ziet.

Vraag : Moet een SR een vlagsignaal overnemen? 

Antwoord : NEE
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Regel 7 duur van de wedstrijd (1)

• 90 minuten, verdeeld in 2 x 45. 

• Tijd inhalen: aansluitend aan de speelhelft.

• Tijd bijtellen voor: blessures, overlast, kapotte bal, onweersbui, wissels, 

tijdrekken.

• Rust: niet langer dan 15 minuten (start in kleedkamer).

• Verlengen tijd: alleen voor een strafschop !
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Regel 7 duur van de wedstrijd (2)

 AFWIJKENDE speeltijden:

• F-pupillen 2 x 20

• E-pupillen 2 x 25

• D-pupillen 2 x 30

• C-junioren 2 x 35

• B-junioren 2 x 40
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Regel 8 begin en hervatting van het spel 

 De TOSS en de BEGINSCHOP

• Opgooien muntstuk.

• W i n n a a r  t o s s  k i e s t  d o e l ,  l e t  o p  d u s  j e  k a n  

n i e t  k i e z e n  v o o r  e e n  a f t r a p ! !

• Verliezer trapt af.

• Tegenpartij op 9.15m en op eigen helft.

• Beginschop moet vooruit gespeeld worden. Dit is gewijzigd!

• De nemer mag niet 2x de bal spelen.

 UIT EEN BEGINSCHOP KAN RECHTSTREEKS WORDEN

 GESCOORD BIJ DE TEGENPARTIJ.
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Regel 9 de bal in en uit het spel

 UIT het spel:

• buitenste lijnen speelveld geheel gepasseerd;

• onderbroken door fluitsignaal scheidsrechter.

 IN het spel: van begin tot einde, dus:

• zolang de SR niet heeft gefloten;

• bal blijft via paal, lat, hoekvlag, scheidsrechter of assistent-SR in het veld.
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Regel 10 hoe wordt er gescoord

 Er is gescoord, wanneer de bal geheel en al de doellijn 

 tussen de doelpalen en de doellat is gegaan, mits er geen

 overtreding van de spelregels is gemaakt door de partij die

 scoort.

 Ook een doelpunt:

• Bal via de scheidsrechter in het doel.

• Met de bal geklemd tussen de enkels over de doellijn.

• Doelverdediger die de bal vanuit het eigen strafschopgebied in het doel van 

de tegenstander gooit.
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Regel 11 buitenspel 
 Strafbaar

 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 scheidsrechter, actief bij 
het spel is betrokken door: 

 in te grijpen in het spel, of 

• een tegenstander in diens spel te beïnvloeden, of 

• voordeel te trekken uit zijn buitenspelpositie. 

 Niet strafbaar

 Een speler wordt niet voor zijn buitenspelpositie bestraft indien hij de bal 
rechtstreeks ontvangt uit: 

• een doelschop; 

• een inworp; 

• een hoekschop. 

 Overtredingen en straffen

 In het geval van een strafbare buitenspelpositie kent de scheidsrechter een indirecte 
vrije schop toe aan de tegenpartij,

 Zie PPT cursus assistent - scheidsrechter en Dick van Egmond
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Regel 12 Overtredingen en onbehoorlijk gedrag (1)
 Een directe vrije schop wordt toegekend aan de tegenpartij, indien een speler één van 

de zeven hieronder volgende overtredingen begaat op een wijze die door de 
scheidsrechter wordt beoordeeld als onvoorzichtig, onbesuisd of als gepaard gaande met 
buitensporige inzet: 

 1. een tegenstander trapt of probeert te trappen; 

 2. een tegenstander laat struikelen of probeert te laten struikelen; 

 3. springt naar een tegenstander; 

 4. een tegenstander aanvalt; 

 5. een tegenstander slaat of probeert te slaan; 

 6. een tegenstander duwt; 

 7. een tegenstander ten val brengt. 

 Een directe vrije schop wordt ook toegekend aan de tegenpartij, indien een speler 

 één van de drie hieronder volgende overtredingen begaat: 

 8. een tegenstander vasthoudt; 

 9. een tegenstander bespuwt; 

 10. opzettelijk de bal met de hand of arm speelt (dit geldt niet voor de doelverdediger 
binnen zijn eigen strafschopgebied). 
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Regel 12 Overtredingen en onbehoorlijk gedrag (2)

 Een strafschop

 Een strafschop wordt toegekend, indien een speler één van de tien hierboven genoemde overtredingen begaat in zijn 
eigen strafschopgebied, ongeacht de plaats waar de bal zich bevindt, mits deze in het spel is. 

 B - Een indirecte vrije schop 

 Een indirecte vrije schop wordt toegekend aan de tegenpartij, indien een doelverdediger, binnen zijn eigen 
strafschopgebied, één van de vier hieronder volgende overtredingen begaat: 

 1. langer dan zes seconden de bal in zijn handen houdt, voordat hij deze weer in het spel brengt; 

 2. de bal weer met de handen aanraakt, nadat hij deze in het spel heeft gebracht, zonder dat deze is geraakt door een 
andere speler; 

 3. de bal met de handen aanraakt, nadat deze hem doelbewust door een medespeler met de voeten is toegespeeld; 

 4. de bal met de handen aanraakt, nadat hij deze rechtstreeks heeft ontvangen uit een inworp genomen door een 
medespeler. 

 Een indirecte vrije schop wordt ook toegekend aan de tegenpartij, indien een speler naar het oordeel van de 
scheidsrechter: 

 5. speelt op een gevaarlijke wijze; 

 6. een tegenstander in diens loop belemmert; 

 7. voorkomt dat de doelverdediger de bal uit zijn handen in het spel kan brengen; 

 8. een andere overtreding begaat, niet elders genoemd in Regel 12, waarvoor het spel wordt onderbroken om een speler 
te waarschuwen of van het speelveld te zenden. 
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Regel 13 De vrije schoppen 
 Soorten vrije schoppen

 Vrije schoppen zijn direct of indirect. 

 De directe vrije schop

 Indien een directe vrije schop rechtstreeks in het doel van de tegenpartij wordt getrapt, wordt een doelpunt toegekend. 

 Indien een directe vrije schop rechtstreeks in het eigen doel wordt getrapt, wordt een hoekschop toegekend aan de tegenpartij. 

 De indirecte vrije schop

 Teken

 De scheidsrechter geeft aan dat het een indirecte vrije schop betreft door zijn arm boven zijn hoofd te heffen. Hij moet zijn arm in 

die positie houden, totdat de schop is genomen en de bal is geraakt door een andere speler of uit het spel is. 

 Bal in het doel

 Er kan alleen een doelpunt worden gemaakt indien de bal, nadat de vrije schop is genomen, wordt geraakt door een andere speler 

voordat de bal in het doel gaat: 

 wanneer een indirecte vrije schop rechtstreeks in het doel van de tegenpartij wordt getrapt, wordt een doelschop toegekend; 

 wanneer een indirecte vrije schop rechtstreeks in het eigen doel wordt getrapt, wordt een hoekschop toegekend aan de 

tegenpartij. 
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Regel 14 De strafschop 

 Indien de bal in het spel is, wordt een strafschop 

toegekend tegen de partij die binnen het eigen 

strafschopgebied één van de tien overtredingen begaat, 

waarvoor buiten het strafschopgebied een directe vrije 

schop wordt toegekend. 
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Regel 15 De inworp 
 Een inworp wordt toegekend aan de tegenstanders van de speler die de bal het laatst 

raakte wanneer de bal geheel en al over de zijlijn is gegaan, hetzij over de grond, 
hetzij door de lucht. 

 Uit een inworp kan niet rechtstreeks worden gescoord. 

 Procedure 

 Op het moment van inwerpen geldt voor de inwerper dat hij: 

 met de voorzijde van zijn lichaam in de richting van het speelveld staat; 

 met een gedeelte van elke voet op of achter de zijlijn staat; 

 de bal met beide handen vasthoudt; 

 de bal inwerpt van achter het hoofd en daarboven loslaat; 

 de bal inwerpt vanaf de plaats waar deze het speelveld heeft verlaten. 

 Alle tegenstanders moeten ten minste twee meter afstand houden van de plaats waar 
de inworp wordt genomen. 

 De bal is in het spel onmiddellijk nadat deze in het speelveld is gekomen. 

 Na de inworp mag de inwerper de bal niet voor de tweede keer raken, voordat deze is 
geraakt door een andere speler. 
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Regel 16 De doelschop 
 Een doelschop wordt toegekend wanneer de bal geheel en al over de doellijn is gegaan, hetzij 

over de grond, hetzij door de lucht, en het laatst is geraakt door een speler van de aanvallende 

partij, mits er geen doelpunt is gemaakt, zoals bedoeld in Regel 10. Vanuit een doelschop kan 

rechtstreeks worden gescoord, echter alleen in het doel van de tegenpartij. 

 Procedure 

 De doelschop wordt genomen door een speler van de verdedigende partij vanaf een willekeurig 

punt binnen het doelgebied. 

 De tegenstanders blijven buiten het strafschopgebied totdat de bal in het spel is. 

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

 De bal is in het spel wanneer deze rechtstreeks buiten het strafschopgebied is getrapt. 

 Overtredingen en straffen

 Als de bal niet rechtstreeks buiten het strafschopgebied wordt getrapt: 

 wordt de doelschop overgenomen. 
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Regel 17 De Hoekschop
 Een hoekschop wordt toegekend wanneer de bal geheel en al over de doellijn is gegaan, hetzij 

over de grond, hetzij door de lucht, en het laatst is geraakt door een speler van de verdedigende 

partij, mits er geen doelpunt is gemaakt zoals bedoeld in Regel 10. 

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

 Procedure 

 De bal moet liggen binnen de kwartcirkel van het hoekschopgebied het dichtst bij de plaats waar 

de bal over de doellijn ging. 

 De hoekvlaggenstok mag niet worden verplaatst. 

 De tegenstanders moeten zich op tenminste 9.15 meter van het hoekschopgebied bevinden 

totdat de bal in het spel is. 

 De bal is in het spel, wanneer deze is getrapt en beweegt. 

 De nemer mag de bal niet opnieuw spelen, voordat deze is geraakt door een andere speler. 
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Regel “18” Gezond verstand gebruiken
Voor discussie en overleg, een aantal voorbeelden.

 Geef aanvallers alleen voordeel in de buurt van het strafschopgebied van de tegenstander of als 

men vrij kan doorlopen naar de goal. Het gaat hier om de interpretatie wat echt ‘voordeel’ 

oplevert (kansrijke situatie?). Dus bijvoorbeeld een verdediger bij zijn eigen 16 meter gebied 

heeft eigenlijk weinig voordeel bij het toepassen van een voordeelregel.

Voordeelregel uitleg van Kevin Blom

 Stop direct het spel als er iemand echt geblesseerd ook indien er geen overtreding is 

waargenomen.

 Stop direct het spel bij een hoofdblessure en verplicht de speler tot een wissel. FIFA Protocol 

Neuroloog Erik Matser

 Scheidsrechterbal met 1 partij die de bal terug schiet.

 Fluit af bij een neutrale situatie en niet bijvoorbeeld bij een schot richting de kruising.

 Overrulen van grensrechter, hoe ga je daar mee om en hoe communiceer je in de nazorg? 
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9. Top 22 spelsituaties 
 Duizend scheidsrechters zijn gevraagd bij welke spelsituaties het vaak voorkomt dat spelregelkennis 

ontbreekt bij spelers en trainer-coaches? Uit hun antwoorden is een top 22 samengesteld: 

 1 Buitenspel
2 Hands
3 Is iets een directe of indirecte vrije schop
4 Veel gehoorde kreet 'scheids twee man'
5 Voordeelregel
6 Vrije schop verdedigende partij moet ook het strafschopgebied uit
7 Procedure rondom inworpen inclusief 2 meter afstand nemen
8 Overtredingen algemeen. Het gaat niet om de intentie maar om de actie zelf
9 Commentaar op de leiding door spelers, trainers etc.
10 Wanneer is een overtreding geel en wanneer rood
11 Tackle van achteren en tackle van achter waarbij ook de bal gespeeld wordt
12 Geen buitenspel mogelijk uit een doelschop
13 Wisselprocedure
14 Wat precies een schouderduw is
15 Terugspeelbal
16 Roepen van ''los'' of iets dergelijks waarbij tegenstanders gehinderd worden
17 Aftrap moet vooruit gespeeld worden en spelers mogen pas lopen als de bal geraakt is
18 Is iets onvoorzichtig of onbesuisd?
19 Ontnemen scoringskans/doorgebroken speler
20 Bal die al dan niet op of over de lijn is
21 Tijd (Horloge van de scheidsechter bepaalt)
22 Bij een doelschop moet de bal het strafschopgebied verlaten om in het spel te zijn
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10. Hands nader belicht 
 Er bestaat veel onduidelijkheid over Hands. Hierbij een toelichting.

 Hands houdt in, dat de speler de bal opzettelijk met de hand of arm speelt/raakt. De 

scheidsrechter moet het volgende in overweging nemen: 

 de beweging van de hand naar de bal (niet de bal naar de hand); 

 de afstand tussen de tegenstander en de bal (onverwachte bal); 

 de positie van de hand hoeft niet noodzakelijkerwijs in te houden dat er altijd sprake is van 

een overtreding; 

 de bal raken met een voorwerp dat in de hand gehouden wordt (kleding, scheenbeschermer 

etc.) wordt gezien als een overtreding; 

 de bal raken door met een voorwerp te gooien (schoen, scheenbeschermer etc.) wordt gezien 

als een overtreding. 
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Hands en het bepalen van opzet

1. Gaat de bal naar de hand of gaat de hand naar de bal ? Wanneer de hand richting de bal 

gaat, dan is er sprake van opzet. Wanneer de arm echter stil blijft en de bal naar de 

arm beweegt, dan kan de speler er over het algemeen niet veel aan doen.

2. Toch zijn er ook situaties dat een handsbal wel strafbaar is wanneer de arm stil wordt 

gehouden. Dat is het geval wanneer een speler een onnatuurlijke houding aanneemt, 

dus situaties waarin hij zich langer of breder maakt dan hij eigenlijk is. Een speler die 

met de armen wijd gaat staan en daar vervolgens een bal tegenaan geschoten krijgt, 

wordt bestraft wegens opzettelijk hands.

3. De afstand vanwaar de bal gespeeld wordt en de vraag of de speler de handsbal kan 

voorkomen. Een bal die veertig meter onderweg is en op een arm terecht komt van een 

speler die gewoon blijft staan en niet beweegt, kan ook als opzettelijk worden 

beoordeeld wanneer de scheidsrechter van mening is dat de speler de handsbal had 

kunnen voorkomen. Een bal die daarentegen van dichtbij tegen een hand of arm 

aangeschoten wordt, zal zelden als opzettelijk hands worden bestraft.
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 Sporting’70 website rubriek documenten en info

 http://www.sporting70.nl/528/documenten/

 http://www.scheids-assist.nl/

 http://www.scheids-assist.nl/spelregels

 https://www.voetbalmasterz.nl/

 Samenvatting Spelregels junioren

 Klasse dat jullie je willen inzetten als scheidsrechter en heel veel succes !!!

11. Vragen opmerkingen tips?

http://www.sporting70.nl/528/documenten/
http://www.scheids-assist.nl/
https://www.voetbalmasterz.nl/
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/samenvatting spelregels junioren.pdf?id=84336

