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Om het vlaggen bij VDZ zo makkelijk en plezierig 
mogelijk te maken, heeft de Scheidsrechters Academie 

van VDZ de belangrijkste zaken en regels die je moet weten 
als ‘assistent-scheidsrechter’ voor je op een rijtje gezet.  

Heb je alsnog vragen? Laat je dan horen via 
scheidsrechter@vdz-arnhem.nl



• Super dat je wilt vlaggen voor je team. Weet dat je
   voor even een ‘assistent-scheidsrechter’ bent. 
   De nadruk ligt dus op samenwerking met de
   scheidsrechter. Niet met je team :-). 
   Dus geen allerbestbedoelde aanwijzingen
   en coaching met de vlag in je hand. 

• De scheidsrechter bespreekt meestal afspraken met 
   jou en de andere assistent-scheidsrechter. 
   Hierbij geeft hij of zij korte instructies voor een 
   soepele en plezierige samenwerking.

• Je loopt mee naar de middenstip om je voor te 
   stellen en om gezamenlijk de toss te doen.
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• BIJ EEN INWORP 
   wijs je de vlag richting de niet-ingooiende partij.
• BIJ EEN HOEKSCHOP 
   wijs je de vlag richting de hoekvlag.
• BIJ EEN DOELTRAP 
   wijs je met de vlag richting het doel.
• BIJ BUITENSPEL 
   maak je gebruik van de twee seconden bedenktijd. 
   De vlag steek je bij buitenspel omhoog. Je vlagt pas
   als een speler buitenspel staat op het moment dat 
   de bal gespeeld wordt én hij of zij deelneemt aan 
   het spel (bal raken, richting bal lopen of verdediger
   hinderen).
• BIJ OVERTREDINGEN OF ONBEHOORLIJK GEDRAG
   waarbij je overtuigd bent dat de overtreding buiten 
   het gezichtsveld van de scheidsrechter heeft 
   plaatsgevonden, hou je de vlag omhoog.
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Overtreding in het voordeel  
van de verdedigende partij

Overtreding in het voordeel  
van de aanvallende partij

Buitenspel DoeltrapWissel Hoekschop

Inworp voor 
de aanvallende 

partij

Inworp voor 
de verdedigende 
partij



POSITIE TIJDENS 
HET SPEL

Je begeeft je zoveel mogelijk 
OP ÉÉN LIJN MET DE LAATSTE VERDEDIGER 
om buitenspel zo goed mogelijk waar te nemen. 

Bij een hoekschop en strafschop sta je 
OP ÉÉN LIJN MET DE ACHTERLIJN. 

Bij een inworp geef je de inwerpende speler 
VOLDOENDE RUIMTE.



Je bedankt elkaar voor de wedstrijd en je levert de 
vlag weer in bij de scheidsrechter.

NA DE 
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ENORM BEDANKT 
VOOR JE VLAGHULP

namens alle 
jeugdspelers 
en -speelsters 

van VDZ. 
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