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Instructiebijeenkomst V.V. Gorecht Seizoen 2022/2023

PROGRAMMA 

 Wat moet ik doen als ASSISTENT-SCHEIDSRECHTER?
 En wat juist niet!
 En waar sta ik eigenlijk?

 REGEL 11 - BUITENSPEL
 Wat is wel en niet buitenspel eigenlijk?
 Voorbeelden buitenspel of niet?

 VOORBEELDEN BUITENSPEL
 Buitenspel situaties

 VLAGUITVOERING
 Welke vlagsignalen zijn er?
 Hoe voer je ze uit en hoe juist niet?
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Wat moet ik doen als ASSISTENT-SCHEIDSRECHTER?
en wat juist niet!

Wat doen we WEL:
 Buitenspel

 Met laatste verdediger meelopen!

 Lijnbewaking
 Zijlijn
 Doellijn

Wat doen we NIET:
 Coachen

 Laat dit aan de coach over!

 Overtreding
 Laat dit aan de scheidsrechter over;
Tenzij er iets echt niet kan, Meld dit dan!
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REGEL 11 – BUITENSPEL
Wat is wel en niet Buitenspel eigenlijk?

Buitenspel staan is nog geen overtreding!

Een speler bevindt zich in buitenspelpositie indien:

 enig deel van zijn hoofd, lichaam of voeten op de helft van de tegenpartij is
(m.u.v. de middenlijn) 

En

 hij dichter bij de doellijn van de tegenpartij is dan zowel de bal als de voorlaatste tegenstander met enig deel van zijn 
hoofd, lichaam of voeten.

De handen en armen van alle spelers, ook van de doelverdedigers, worden buiten beschouwing gelaten!!

Een speler wordt niet voor zijn buitenspelpositie bestraft indien hij de bal rechtstreeks ontvangt uit:
 een doelschop;
 een inworp;
 een hoekschop

WAT STAAT ER IN HET SPELREGELBOEK?



REGEL 11 – BUITENSPEL
STRAFBAAR BUITENSPEL

Een speler die zich in buitenspelpositie bevindt en die de bal ontvangt van een tegenstander die de bal bewust
speelt, inclusief opzettelijk hands, wordt niet beschouwd als een speler die voordeel trekt, tenzij het een bewuste
redding door een tegenstander was.

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

of

 een tegenstander in diens spel te beïnvloeden door:
- te 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, of
- duidelijk te proberen de in de nabijheid zijnde bal te spelen waarbij deze handeling de tegenstander beïnvloedt, of
- een duidelijke actie te maken die duidelijk invloed heeft op de mogelijkheid van een tegenstander om de bal te spelen

of

 door voordeel te trekken door de bal te spelen of een tegenstander in diens spel te beïnvloeden wanneer de bal
- terugkomt of van richting is veranderd van de doelpaal, doellat of een tegenstander;
- bewust is gered door een tegenstander.

Wat is Strafbaar buitenspel
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VLAGUITVOERING
DEMONSTRATIE

 Welke vlagsignalen zijn er?

 Hoe voer je ze uit en hoe juist niet?

 Even zelf oefenen!



VLAGUITVOERING
DEMONSTRATIE



VRAGEN?


