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Handleiding assistent -scheidsrechter  
 
Algemeen  
Als assistent-scheidsrechters ondersteun je de scheidsrechter bij het leiden van de wedstrijd, door 
duidelijke vlagsignalen te geven voor  

− Een inworp  

− Een hoekschop  

− Een doelschop   

− Buitenspel  

Meestal zal de scheidsrechter je vragen om niet te vlaggen voor overtredingen, deze zijn ter beoordeling van de 

scheidsrechter. 

 

Positie 
1. Bij aftrap en tijdens spel: ter hoogte van  de voorlaatste verdediger.  

2. Bij hoekschop: achter de hoekvlag, in het verlengde van de doellijn, zonder de spelers te 

hinderen.  

3. Bij inworp: ter hoogte van de voorlaatste verdediger, zonder de inworpnemer te hinderen.  
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Inworp 
Als de bal in zijn geheel over de zijlijn is 

geweest, vlag je voor een inworp.  

 

 

Doelschop en hoekschop 

 Als de bal in zijn geheel over de 

achterlijn is geweest, geef je aan of het 

een doelschop is of een hoekschop.  

Als een aanvaller de bal het laatst 

geraakt heeft, is het een doelschop. Dan 

wijs je met je vlag naar het doel. 

Als een verdediger de bal het laatst 

geraakt heeft, is het een hoekschop 

(corner). In dat geval wijs je met je vlag 

in de richting van de juiste cornervlag. 

Bij het nemen van een hoekschop moet je als assistent-

scheidsrechter ook controleren of de bal goed ligt.  

De bal moet minimaal de lijn raken (zie afbeelding)  
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Buitenspel 
Als er sprake is van strafbaar buitenspel (zie buitenspelregel), dan vlag je hiervoor als volgt:  

 

Probeer te voorkomen dat je te vroeg vlagt: stel eerst vast dat er sprake is van strafbaar buitenspel. 

 

Buitenspelregel 
Basis buitenspelspelregel is te vinden op: https://youtu.be/fw8gu1yKvV0 

Een speler bevindt zich in buitenspelpositie indien hij dichter bij de doellijn van de tegenpartij staat 

dan de bal en de voorlaatste tegenspeler (inclusief doelman). Dit geldt niet wanneer de speler zich op 

zijn eigen speelveldhelft bevindt. De twee laatste tegenstanders kunnen zowel zijn: een veldspeler en 

de doelman, als twee veldspelers.  

  

De beoordeling van het buitenspel moet gebeuren op het ogenblik dat de bal gespeeld wordt door 

een ploegmaat. Buitenspel sta je nooit: 

− Bij een hoekschop 

− Bij een doelschop 

− Bij een ingooi 

− Als de aanvaller die buitenspel staat komt van zijn eigen helft 

− Als de bal van de tegenstander komt 

https://youtu.be/fw8gu1yKvV0
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Strafbaar buitenspel 
Een speler wordt alleen voor zijn buitenspelpositie bestraft indien de speler op het moment dat de 

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

bij het spel betrokken is door: 

1. in te grijpen in het spel, of;  
2. een tegenstander in diens spel te beïnvloeden, of;  
3. voordeel te trekken uit zijn buitenspelpositie  

« 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 of de bewegingen van de 

tegenstrever te blokkeren, of het maken van een gebaar of beweging die, naar het oordeel van de 

scheidsrechter, een tegenstrever misleidt of afleidt.  

Voorbeelden buitenspel bij beïnvloeden  

« Voordeel trekken uit zijn buitenspelpositie » betekent: het spelen van de bal die terugkomt van de 

doelpaal, de doellat of een tegenstrever in de richting van de speler die zich in buitenspelpositie 

bevindt. Zie onderstaand voorbeeld.  
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NIET strafbaar buitenspel  
Hieronder staan ter verduidelijking nog enkele voorbeelden waarbij de speler wel in buitenspel 

positie staat, maar geen voordeel haalt uit deze situatie. In deze gevallen zal de speler dus niet voor 

buitenspel bestraft hoeven te worden.  

1. Een speler die zich in buitenspelpositie bevindt en die 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.  
2. Een speler hindert de tegenstander niet, ondanks dat hij in buitenspel positie staat  

 

 

Voorbeeld 1      Voorbeeld 2  

 
3. Een speler ontvangt de bal niet, of beïnvloedt het spel niet ondanks dat hij in buitenspelpositie 

stond.  

   Voorbeeld 3      Voorbeeld 3 


