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1 Achtergrond assistent-scheidsrechter instructie en 
cursus 

1.1 Algemeen 

De assistent-scheidsrechter, in de volksmond ook wel ‘grensrechter’ of 'vlagger' 
genoemd, doet zijn intrede vanaf de D-pupillen. Bij Sporting’70 wordt dan verwacht dat 
de ouders van de spelers de taak van assistent-scheidsrechter gaan invullen.  
Sommige teams werken met vaste assistent-scheidsrechters maar dikwijls wordt er 
gewerkt met een door de leiders opgestelde lijst en wordt deze taak bij toerbeurt 
ingevuld.  
 
Voor veel ouders is dit de eerste kennismaking met het assistent-scheidsrechterschap 
waarbij vanuit de ouders meermaals de wens is geuit om meer inzicht te krijgen in deze 
taak door middel van een (interactieve) cursus of informatie-bijeenkomst. 
 
Met dit instructie-document als leidraad zullen wij invulling geven aan dit verzoek. 
 
Het doel van dit instructie-document en de cursus is dus om informatie en inzicht te 
geven aan ouders die incidenteel als assistent-scheidsrechter gaan fungeren bij een 
wedstrijd van hun zoon of dochter.  
 
Dit instructie-document is niet uitputtend en behandelt dus ook niet alle ins en outs van 
de spelregels van voetbal. Dit document besteedt slechts aandacht aan de meest 
relevante zaken en regels waar een assistent-scheidsrechter in het (jeugd)voetbal mee 
te maken krijgt. In de instructie staat steeds ‘hij’, maar het spreekt voor zich dat de 
assistent zowel een ‘hij’ als een ‘zij’ kan zijn.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Voor veel ouders zijn de D-pupillen de eerste kennismaking met het 

assistent-scheidsrechterschap  
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2 Taken van een assistent-scheidsrechter 

2.1 Inleiding  

De twee assistent-scheidsrechters hebben tot taak, afhankelijk van de beslissing van de 
scheidsrechter, aan te geven:  
 

 wanneer de bal geheel en al buiten het speelveld is geraakt;  

 welke partij recht heeft op een hoekschop, doelschop of inworp;  

 wanneer een speler bestraft kan worden omdat hij zich in buitenspelpositie 
bevindt;  

 wanneer men een wisselspeler wenst in te zetten;  

 wanneer onbehoorlijk gedrag of enig ander voorval heeft plaatsgevonden buiten 
het gezichtsveld van de scheidsrechter;  

 wanneer overtredingen hebben plaatsgevonden, indien de assistent-
scheidsrechters een beter zicht op de situatie hebben dan de scheidsrechter (dit 
houdt, onder bijzondere omstandigheden, ook in bij overtredingen in het 
strafschopgebied);  

 of, bij strafschoppen, de doelverdediger van de doellijn komt voordat de bal is 
getrapt en of de bal over de doellijn is gegaan.  

 
 

Wellicht ten overvloede benadrukken we dat een assistent-scheidsrechter hoort bij de 
wedstrijdleiding en op geen enkele manier mag coachen of aanwijzingen mag geven aan 
eigen team/spelers. Dit is absoluut verboden en in strijd met de regels van Fairplay. 



Instructie-document                     Assistent-scheidsrechter S.V. Sporting’70                    
 

6/32 

3  Positie en samenwerking 

3.1 Aanvang van de wedstrijd 

Voorafgaand aan een wedstrijd maakt de scheidsrechter meestal afspraken met de 
assistent-scheidsrechters. Dit initiatief moet altijd van de scheidsrechter komen en zal 
enkele minuten duren. Hierbij geeft de scheidsrechter instructies aan beide assistent-
scheidsrechters. Na dit korte overleg gaat de assistent-scheidsrechter terug naar zijn 
team om eventueel instructies door te geven aan de leider(s) en spelers.  
Daarna loopt de assistent-scheidsrechter mee naar de middencirkel om de ‘handen-
schudden-ceremonie’ te begeleiden en om gezamenlijk de toss te doen. Normaal 
gesproken leveren beide teams een assistent-scheidsrechter. De assistent vlagt aan de 
linkerkant van zijn eigen verdediging en wisselt na de rust van helft.  
 

3.2 Aftrap 

De assistent-scheidsrechters moeten zich op één lijn bevinden met de voorlaatste 
verdediger. 
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3.3 Algemene positie gedurende de wedstrijd 

De assistent-scheidsrechters moeten zich op één lijn bevinden met de voorlaatste 
verdediger of de bal als deze dichter bij de doellijn is dan de voorlaatste verdediger. De 
assistent-scheidsrechters houden hun blik altijd op het speelveld gericht. 
 

 
 

3.4 Doelschop  

Als de bal over de achterlijn is geweest, hervat de verdediging het spel met een 
doelschop.  
1. De assistent-scheidsrechter moet eerst controleren of de bal zich binnen het 

doelgebied bevindt:  
 Wanneer de bal niet in het doelgebied is neergelegd moet de assistent-

scheidsrechter in die positie blijven, oogcontact met de scheidsrechter maken en 
zijn vlag in de lucht steken.  

2. Wanneer de bal eenmaal goed binnen het doelgebied ligt, begeeft de assistent-
scheidsrechter zich naar de rand van het strafschopgebied. Hij moet controleren of 
de bal het strafschopgebied verlaat (bal in het spel) én of de aanvallers zich buiten 
het strafschopgebied bevinden:  
 Wanneer de voorlaatste verdediger de doelschop neemt, begeeft de assistent-

scheidsrechter zich direct naar de rand van het strafschopgebied.  
3. Tot slot moet de assistent-scheidsrechter een positie innemen om de buitenspellijn 

te controleren; dit heeft te allen tijde prioriteit.  
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3.5 Doelverdediger brengt de bal in het spel 

Als de doelverdediger (keeper) de bal weer in het spel brengt, dan moeten de assistent-
scheidsrechters positie innemen ter hoogte van de rand van het strafschopgebied. Hij 
moet controleren of de doelverdediger de bal niet met de handen raakt buiten het 
strafschopgebied. Als de doelverdediger de bal in het spel heeft gebracht, moeten de 
assistent-scheidsrechters een positie innemen om de buitenspellijn te controleren; dit 
heeft te allen tijde prioriteit. 
 

 

strafschop-
gebied 

doelgebied 
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3.6 Strafschop 

Bij een strafschop moet de assistent-scheidsrechter zijn opgesteld op de kruising van de 
doellijn en het strafschopgebied. Wanneer de doelverdediger overduidelijk van de 
doellijn komt voordat de bal is getrapt en er geen doelpunt wordt gescoord, moet de 
assistent-scheidsrechter zijn vlag in de lucht steken. 
 

 
 

3.7 ‘Doelpunt – geen doelpunt’-situaties 

Situatie 1: Er is een doelpunt gemaakt en er is geen twijfel over de beslissing. Dan 
moeten de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechter oogcontact maken en 
vervolgens moet de assistent-scheidsrechter 25 – 30 meter langs de zijlijn, richting 
middenlijn rennen zonder zijn vlag in de lucht te steken. 
 

 
 



Instructie-document                     Assistent-scheidsrechter S.V. Sporting’70                    
 

10/32 

 

Situatie 2: Er is een doelpunt gescoord, maar de bal lijkt nog in het spel lijkt te zijn. Met 
andere woorden: er wordt doorgevoetbald, terwijl er gescoord is. Dan moet de 
assistent-scheidsrechter eerst zijn vlag in de lucht steken om de aandacht van de 
scheidsrechter te trekken en daarna vervolgen met de normale procedure bij een 
doelpunt door 25 – 30 meter langs de zijlijn richting middenlijn rennen. 
 
Situatie 3: De bal is niet geheel en al over de doellijn gegaan. Het spel gaat dan gewoon 
door omdat er geen doelpunt is gescoord. De scheidsrechter moet dan oogcontact 
maken met de assistent-scheidsrechter en, indien noodzakelijk, een discreet 
handgebaar maken. 
 

 
 

3.8 Hoekschop  

De positie van de assistent-scheidsrechter bij een hoekschop is achter de hoekvlag 
evenwijdig aan de doellijn. In deze positie mag hij de speler die de hoekschop neemt 
niet belemmeren. Hij moet er op toezien dat de bal goed ligt in het hoekschopgebied. 
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3.9 Vrije schop  

De positie van de assistent-scheidsrechter bij een vrije schop is op één lijn met de 
voorlaatste verdediger om de buitenspellijn te controleren; dit heeft in alle gevallen 
prioriteit. Echter, hij moet in staat zijn om de bal te volgen door zich langs de zijlijn 
richting de hoekvlag te bewegen indien op het doel wordt geschoten. 
 

 
 

hoekschop-
gebied 

hoekschop-
gebied 
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3.10 Vlagtechniek en samenwerking 

De vlag van de assistent-scheidsrechter moet altijd zichtbaar zijn voor de scheidsrechter, 
niet zijn opgerold en moet stil worden gehouden tijdens het rennen.  
 
Wanneer de assistent-scheidsrechter een signaal geeft, moet hij stoppen met rennen, 
zich naar het veld keren, oogcontact maken met de scheidsrechter en de vlag in de lucht 
steken met duidelijke (niet overhaaste of overdreven) bewegingen. De vlag moet een 
verlengstuk van de arm vormen.  
 
Als de assistent-scheidsrechter meerdere signalen achter elkaar geeft, dan moet hij de 
vlag de lucht in steken met die hand waarmee hij ook het volgende signaal geeft.  
 
Wanneer de omstandigheden veranderen (zie verderop) en de andere hand gebruikt 
moet worden voor het volgende signaal, dan moet de assistent-scheidsrechter de vlag 
onder zijn middel naar de andere hand brengen.  
 
Telkens wanneer de assistent-scheidsrechter aangeeft dat de bal uit het spel is, zal hij 
dit signaal aanhouden, totdat de scheidsrechter het erkent.  
 
Telkens wanneer de assistent-scheidsrechter aangeeft dat er een gewelddadige 
handeling heeft plaatsgevonden en het signaal wordt niet meteen opgemerkt:  
 

 wanneer het spel is onderbroken om een disciplinaire maatregel te nemen, dan 
moet de hervatting in overeenstemming met de spelregels zijn (vrije schop, 
straf- schop etc.);  

 wanneer het spel al is hervat, dan mag de scheidsrechter nog wel disciplinaire 
maatregelen nemen, maar de overtreding niet bestraffen met een vrije schop of 
strafschop.  
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4 Enkele situaties nader belicht 

4.1 Inworp  

Wanneer de bal over de zijlijn gaat aan de zijde van de assistent-scheidsrechter, dan 
moet hij direct aangeven welke partij recht heeft op een inworp. Hij steekt zijn vlag dan 
uit in de richting waarin het team dat mag ingooien voetbalt.  
Wanneer de bal over de zijlijn gaat, ver weg van de positie van de assistent-
scheidsrechter en de beslissing wie de inworp mag nemen is duidelijk, dan moet hij ook 
direct aangeven welke partij recht heeft op een inworp.  
Wanneer de bal over de zijlijn gaat, ver weg van de assistent-scheidsrechter, maar deze 
twijfelt of de bal wel uit het spel is of wie er in moet werpen, dan moet hij oogcontact 
maken met de scheidsrechter en het signaal van de scheidsrechter overnemen.  

4.2 Hoekschop/doelschop  

Wanneer de bal over de doellijn gaat, dicht bij de positie van de assistent-
scheidsrechter, dan moet hij direct met de vlag in de rechterhand, om beter zicht te 
houden op het speelveld, aangeven of er sprake is van een doelschop of een hoekschop. 
Dit doet hij door met de vlag naar de middellijn te wijzen (doelschop) of naar de hoek 
(hoekschop). 
Wanneer de bal over de doellijn gaat, dicht bij de positie van de assistent-scheidsrechter 
en men blijft desondanks doorspelen dan moet hij eerst zijn vlag in de lucht steken om 
aan te geven dat de bal uit het spel is geweest en vervolgens aangeven of er sprake is 
van een doelschop of een hoekschop.  
Wanneer de bal over de doellijn gaat, ver weg van de positie van de assistent-
scheidsrechter, maar deze twijfelt of de bal wel of niet uit het spel is, dan moet hij 
oogcontact maken en de beslissing van de scheidsrechter overnemen. De assistent- 
scheidsrechter mag ook direct aangeven of hervat moet worden met een doelschop of 
een hoekschop als het duidelijk is.  

4.3 Buitenspel  

De eerste handeling, die de assistent-scheidsrechter verricht bij een buitenspel-
beslissing, is het in de lucht steken van de vlag. Vervolgens gebruikt hij zijn vlag om het 
gebied op het speelveld aan te geven waar de overtreding plaatsvond.  
Wanneer het vlagsignaal niet direct wordt opgemerkt door de scheidsrechter, dan moet 
de assistent-scheidsrechter blijven vlaggen totdat het signaal is gezien of totdat de bal 
duidelijk in bezit is van de verdedigende partij.  
De vlag moet met de rechterhand in de lucht worden gestoken, omdat dit de assistent-
scheidsrechter een beter zicht geeft op het speelveld.  

.  



Instructie-document                     Assistent-scheidsrechter S.V. Sporting’70                    
 

14/32 

4.4 Overtredingen  

De assistent-scheidsrechter moet zijn vlag in de lucht steken wanneer er sprake is van 
een overtreding of onbehoorlijk gedrag in zijn onmiddellijke nabijheid, of indien dit 
buiten het gezichtsveld van de scheidsrechter plaatsvindt. In alle andere gevallen moet 
hij wachten en zijn mening geven wanneer daarom gevraagd wordt. Als dit het geval is, 
dan moet de assistent-scheidsrechter melden aan de scheidsrechter wat hij gezien en 
gehoord heeft en welke spelers erbij betrokken zijn.  
 
Alvorens een overtreding aan te geven moet de assistent-scheidsrechter vaststellen dat:  

 de overtreding plaatsvond buiten het gezichtsveld van de scheidsrechter of dat 
het zicht van de scheidsrechter belemmerd werd;  

 de scheidsrechter geen voordeel zou hebben toegepast als hij de overtreding 
gezien zou hebben.  

 
Wanneer er sprake is van een overtreding of van onbehoorlijk gedrag, dan moet de 
assistent-scheidsrechter:  

 zijn vlag in de lucht steken met die hand waarmee ook het vervolg van het 
signaal gegeven zal worden. Hiermee krijgt de scheidsrechter een duidelijke 
indicatie tegen wie de overtreding werd begaan;  

 oogcontact maken met de scheidsrechter;  
 licht heen en weer zwaaien met de vlag (overdreven of agressieve gebaren 

moeten worden vermeden);  
 gebruik maken van het piepsignaal, indien mogelijk (indien beschikbaar).  

 

De assistent-scheidsrechter moet de ‘wait and see’-techniek toepassen om het spel 
door te laten gaan. Hij moet dus zijn vlag niet in de lucht steken als het team waartegen 
een overtreding werd gemaakt voordeel kan trekken uit de situatie. In dat geval is het 
erg belangrijk, dat de assistent-scheidsrechter oogcontact met de scheidsrechter  
onderhoudt.  

4.5 Overtredingen buiten het strafschopgebied  

Wanneer een overtreding wordt begaan buiten het strafschopgebied (dicht bij de lijnen 
van het strafschopgebied), dan moet de assistent-scheidsrechter oogcontact maken met 
de scheidsrechter om te zien wat de positie van de scheidsrechter is en welke actie hij 
heeft ondernomen. De assistent-scheidsrechter moet ter hoogte van het 
strafschopgebied staan en zijn vlag in de lucht steken wanneer noodzakelijk.  
Bij counters moet de assistent-scheidsrechter in staat zijn om informatie te geven over 
of er wel of geen overtreding is begaan en of een overtreding werd begaan binnen of 
buiten het strafschopgebied. Dit heeft te allen tijde prioriteit. Tevens moet  
hij in staat zijn om aan te geven welke disciplinaire maatregelen genomen moeten 
worden.  
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4.6 Overtredingen binnen het strafschopgebied  

Wanneer er een overtreding wordt begaan binnen het strafschopgebied buiten het zicht 
van de scheidsrechter, vooral wanneer dit gebeurt dicht bij de positie van de assistent-
scheidsrechter, dan moet de assistent-scheidsrechter eerst oogcontact maken met de 
scheidsrechter om te zien wat de positie van de scheidsrechter is en welke actie hij 
heeft ondernomen. Wanneer de scheidsrechter geen actie heeft ondernomen, dan 
moet de assistent-scheidsrechter zijn vlag in de lucht steken en vervolgens duidelijk 
zichtbaar richting de hoekvlag lopen.  

4.7 Opstootjes  

In het geval van opstootjes mag de dichtstbijzijnde assistent-scheidsrechter het veld 
inkomen om de scheidsrechter te assisteren. De andere assistent-scheidsrechter moet 
alles ook goed observeren en details van het incident registreren.  

4.8 Raadpleging  

Wanneer het gaat om disciplinaire zaken kunnen in sommige gevallen oogcontact en 
een discreet handgebaar van de assistent-scheidsrechter naar de scheidsrechter genoeg 
zijn. In gevallen waar directe raadpleging nodig is, mag de assistent-scheidsrechter, 
indien noodzakelijk, 2 - 3 meter het veld inkomen. Tijdens het overleg staan zowel de 
scheidsrechter als de assistent-scheidsrechter met het gezicht richting speelveld om 
zicht te houden op het speelveld en om te voorkomen, dat anderen mee kunnen 
luisteren.  
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5 Belangrijke spelregels nader belicht 

5.1 Bal in en uit het spel 

De bal is uit het spel wanneer:  
 Hij geheel en al over de doellijn of zijlijn is gegaan hetzij over de grond, hetzij 

door de lucht.  
 Het spel is onderbroken door de scheidsrechter.  

 
De bal is in het spel op ieder ander moment, dus ook:  

 Wanneer hij terugspringt van een doelpaal, doellat of hoekvlaggenstok en in het 
speelveld blijft.  

 Wanneer hij terugspringt van de scheidsrechter of een assistent-scheidsrechter 
als deze zich binnen het speelveld bevindt.  

 
Wanneer een bal geheel en al over de doellijn of zijlijn is, laat onderstaande illustratie 
zien. 
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5.2 Doelpunt  

Een doelpunt is gescoord, wanneer de bal geheel en al over de doellijn tussen de 
doelpalen en onder de doellat is gegaan, mits er geen overtreding van de spelregels is 
gemaakt door de partij die scoort. 
 

 

 

5.3 Inworp 

 
Een inworp wordt toegekend aan de tegenstanders van de speler die de bal het laatst 
raakte voordat 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.  
 
Belangrijk  

De speler die inwerpt moet:  
 Met de voorzijde van zijn lichaam in de richting van het speelveld staan.  
 Met een gedeelte van elke voet op of achter de zijlijn staan.  
 De bal met beide handen vasthouden.  
 De bal inwerpen van achter het hoofd en daarboven loslaten.  
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 De bal inwerpen vanaf de plaats waar deze over de zijlijn is gegaan.  
 
Alle tegenstanders moeten tenminste twee meter afstand houden.  
Na de inworp, mag de speler die heeft ingeworpen de bal niet voor de tweede keer 
raken, voordat deze is geraakt door een andere speler. 
 

5.3.1 Taak assistent-schedisrechter bij inworp 

 
 Wanneer de bal over de zijlijn gaat aan de zijde van de assistent-scheidsrechter, dan 

moet hij direct aangeven welke partij recht heeft op een inworp.  
 
 Wanneer de bal over de zijlijn gaat, ver weg van de positie van de assistent-

scheidsrechter en de beslissing wie de inworp mag nemen is duidelijk, dan moet hij ook 
direct aangeven welke partij recht heeft op een inworp.  

 
 Wanneer de bal over de zijlijn gaat, ver weg van de assistent-scheidsrechter, maar deze 

twijfelt of de bal wel uit het spel is of wie er in moet werpen, dan moet hij oogcontact 
maken met de scheidsrechter, en het signaal van de scheidsrechter overnemen.  
 

5.4 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.  
Vanuit een doelschop kan rechtstreeks worden gescoord, maar 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. Echter bij de D-pupillen wordt de 
doelschop genomen vanaf een willekeurig punt op de rand van het 
strafschopgebied.  

 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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Als de nemer, nadat de bal in het spel is gebracht, de bal voor de tweede keer raakt 
(niet met zijn handen), voordat deze is geraakt door een andere speler:  

 Wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf 
de plaats waar de overtreding plaatsvond.  

5.5 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 geraakt is door een speler 
van de verdedigende partij, mits er geen doelpunt is gemaakt.  
Vanuit een hoekschop kan rechtstreeks worden gescoord in het doel van de tegenpartij.  
Procedure  

 De bal moet liggen binnen de kwartcirkel van het hoekschopgebied dat het 
dichtst bij de plaats waar de bal over de doellijn ging is gelegen. Zie onderstaand 
diagram.  

 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.  
 
Overtreding en straffen  

Als de nemer nadat de bal in het spel is gebracht, de bal voor de tweede keer raakt (niet 
met zijn handen), voordat deze is geraakt door een andere speler:  

 Wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf 
de plaats waar de overtreding plaatsvond.  

 
Voor elke ander overtreding van deze regel:  

 Wordt de hoekschop overgenomen.  
 

 



Instructie-document                     Assistent-scheidsrechter S.V. Sporting’70                    
 

20/32 

6 Buitenspel 

6.1 Algemeen 

Buitenspelpositie  
Buitenspel zijn als zodanig is geen overtreding.  
Een speler bevindt zich in buitenspelpositie indien:  

 hij dichter bij de doellijn van de tegenpartij is dan de bal en de voorlaatste 
tegenstander.  

 
Een speler bevindt zich niet in buitenspelpositie indien:  

 hij zich op zijn eigen speelhelft bevindt, of  
 hij gelijk staat met de voorlaatste tegenstander, of  
 hij gelijk staat met de laatste twee tegenstanders.  

 
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, te nemen vanaf de plaats waar de ‘overtreding’ 
plaatsvond. 
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6.2 Interpretatie buitenspel voor scheidsrechters  

 

6.2.1 Definities  

In de context van buitenspel, zijn de volgende criteria van toepassing:  
 
 ‘Dichter bij de doellijn van de tegenpartij’ betekent dat enig deel van hoofd, 

lichaam of voeten dichter bij de doellijn van de tegenpartij is dan zowel de bal als 
de voorlaatste tegenstander. De armen zijn hierbij niet inbegrepen;  

 ‘Ingrijpen in het spel’ betekent het spelen of raken van de bal, die door een 
medespeler is gespeeld of geraakt;  

 ‘Een tegenstander in diens spel beïnvloeden’ betekent voorkomen, dat een 
tegenstander de bal kan spelen of in staat is te spelen door duidelijk het 
gezichtsveld 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 
1. terugkomt van, of van richting wordt veranderd door, de doelpaal, doellat of 

een tegenstander, terwijl de speler zich in buitenspelpositie bevond;  
2. terugkomt van, van richting wordt veranderd door, of naar hem gespeeld 

wordt door, een tegenstander die een bewuste redding maakt, terwijl de 
speler zich in buitenspelpositie bevond.  

 
Een speler die zich in buitenspelpositie bevindt en de bal ontvangt van een tegenstander 
die de bal bewust speelt (behalve bij het maken van een redding), wordt niet 
beschouwd als een speler die voordeel trekt. 
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6.2.2 Voorbeelden buitenspel 

1. Buitenspel  
Aanvaller (A) staat in buitenspelpositie, hij raakt of speelt de bal en wordt daardoor 
bestraft voor strafbaar buitenspel. 
 

 

 

 

2. Niet buitenspel  
Aanvaller (A) staat in buitenspelpositie, hij raakt of speelt de bal niet en beïnvloedt geen 
tegenstander. Deze aanvaller zal niet bestraft worden, omdat hij de bal niet heeft 
geraakt. 
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3. Niet buitenspel  
Aanvaller (A) staat in buitenspelpositie en loopt in de richting van de bal en een 
medespeler (B) die niet in buitenspelpositie staat loopt eveneens in de richting van de 
bal en speelt hem. De aanvaller (A) zal niet bestraft worden, omdat hij de bal niet heeft 
geraakt. 
 

 
 

4. Buitenspel  
De buitenspelpositie van aanvaller (A) mag pas worden bestraft als hij de bal speelt of 
raakt, indien naar het oordeel van de scheidsrechter geen andere medespeler, die niet 
in buitenspelpositie staat, de gelegenheid heeft om de bal te spelen. 
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5. Niet buitenspel  
Een aanvaller in buitenspelpositie (1) loopt in de richting van de bal en raakt hem niet. 
De scheidsrechter zal het spel nu hervatten met een doelschop. 
 

 

 

6. Buitenspel  
Aanvaller (A) in buitenspelpositie belemmert het zicht van de doelverdediger. Hij moet 
bestraft worden, omdat hij een tegenspeler hindert te spelen of de mogelijkheid 
ontneemt de bal te spelen. 
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7. Niet buitenspel  
Een aanvaller (A) in buitenspelpositie belemmert het zicht van de doelverdediger niet en 
valt een tegenstander niet aan in strijd om de bal. 

 

 
 
 

8. Niet buitenspel  
Aanvaller (A) staat in buitenspelpositie en loopt in de richting van de bal maar voorkomt 
niet dat een tegenstander (B) de bal speelt of zou kunnen spelen. (A) valt een 
tegenstander (B) niet aan in strijd om de bal. 
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9. Buitenspel  
Aanvaller (A) staat in buitenspelpositie en loopt in de richting van de bal, maar 
voorkomt niet dat de tegenspeler de bal speelt, hij beïnvloedt echter wel het spel van 
zijn tegenstander. 

 

 
 

 
10. Buitenspel  
Het schot van een medespeler (A) komt via de doelverdediger bij speler (B) die bestraft 
wordt, omdat hij voordeel haalde uit zijn buitenspelpositie. 
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11. Niet buitenspel  
Het schot van een medespeler (A) komt via de doelverdediger terug. Aanvaller(B) die 
niet in buitenspelpositie staat, speelt nu de bal. Aanvaller (C), die in buitenspelpositie 
staat, wordt niet bestraft, omdat hij geen voordeel haalde uit zijn positie. 

 

 

 

12. Buitenspel  
Het schot van aanvaller (A) komt via een tegenstander bij aanvaller (B), die bestraft 
wordt als hij de bal speelt, omdat hij op het moment van spelen in buitenspelpositie 
stond. 
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13. Niet buitenspel  
Aanvaller (C) bevindt zich in buitenspelpositie, zonder een tegenstander te hinderen. 
Medespeler (A) speelt de bal door aan (B1), die niet in buitenspelpositie staat en loopt 
in de richting van het doel van de tegenspeler. In positie (B2) speelt hij de bal door naar 
aanvaller (C). De aanvaller (C) mag niet bestraft worden, omdat hij niet in  
buitenspelpositie stond toen de bal hem toegespeeld werd. 
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7 Signalen van de assistent-scheidsrechter 
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8 Praktische tips en opmerkingen 

 Houd oogcontact met de scheidsrechter tijdens de wedstrijd. Dit is natuurlijk ook 
een taak voor de scheidsrechter. Diens optimale manier van lopen is de diagonaal 
tussen de beide assistent-scheidsrechters, bij voorkeur kort achter de bal. 

 
 Je vlagt aan de linkerkant van je ‘eigen verdediging’ en wisselt dus van helft bij de 

rust. Bij officieel voetbal blijven de assistent-scheidsrechters juist staan op hun helft.  
Buitenspel is om allerlei redenen moeilijk te beoordelen dus maak je geen illusies 
dat jij het altijd goed ziet. 
 

 Het is ook niet de taak van de assistent-scheidsrechter om de scheidsrechter te 
beoordelen. Je geeft je oordeel voorafgaand via het vlagsignaal of achteraf als je 
daarom gevraagd wordt. Daarna beslist de scheidsrechter wat ermee gebeurt. Heeft 
hij een ander oordeel, dan doe je je vlag weer omlaag. Accepteer het dus als de 
scheids het anders heeft gezien. 

 
 Vraag feedback aan de scheidsrechter tijdens de rust. Hiermee optimaliseer je de 

communicatie en wederzijdse verwachtingen. 
 

 De ergste vijand van levend gras zijn platte zolen met een volwassene erin. Doe 
voetbalschoenen of sportschoenen met voldoende grip aan. Dan glijd je niet alleen 
minder snel uit, maar je brengt ook minder schade toe aan het gras. 

 

 Opstootjes: het is toegestaan dat de dichtstbijzijnde grensrechter het veld in gaat 
om de scheidsrechter te assisteren. Wees hier echter zeer terughoudend in. De 
ergste vechtpartijen ontstaan doordat toeschouwers het veld in lopen – soms met 
goede bedoelingen. Het is uiteindelijk veel belangrijker dat je observeert dan dat je 
ingrijpt. Vechtpartijen leiden namelijk maar zelden tot grote schade, terwijl het zeer 
veel voor komt dat niemand meer weet wat er eigenlijk gebeurd is en wie wat 
gedaan heeft. 

 

 Reageer niet op commentaar uit het publiek. Laat je niet afleiden. 
 

 Concentreer je op je taak. Hoe gek het ook klinkt: sluit je af voor de wedstrijd zelf.  
 

 Als je het niet gezien hebt: maak een keus en doe het met verve, er is geen waarheid 
alleen waarneming. 
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9 Bijlage: Extra info spelregel hands 

 
 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.  
 
Maar wat is opzettelijk? 
 

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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