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Inhoud
• Voorbereidingen

• Assistent-scheidsrechter

• Spelregels

– Buitenspel

– Hands

– Overtredingen en kaarten

– Inworp / doelschop / hoekschop

– Vrije schop / strafschop

• Aandachtspunten



Voorbereiding: spullen



Voorbereiding: wedstrijdzaken app

Digitaal wedstrijdformulier

• Voor de wedstrijd

– Spelersopgave door teams

– Pasjescontrole

• Na de wedstrijd:

wedstrijdverloop

– Stand

– Kaarten
Handleiding 

Wedstrijdzaken app

https://wippolder.voetbalassist.nl/Data/Wippolder/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/Documenten/Handleiding/2017-06-22-handleiding-appmdwfofficials.pdf


Voorbereiding: veldcontrole

• Goals: netten goed

• Hoekvlaggen aanwezig

• Geen goaltjes langs de lijn



Instrueren assistent-scheidsrechters

• Overtredingen zijn voor jou

• Alleen vlaggen voor

– ingooi

– hoekschop of doelschop 

– buitenspel

• Niet te vroeg vlaggen voor buitenspel 

• Bij corner ter hoogte van de doellijn staan

– Jij in strafschopgebied



Signalen assistent-scheidsrechter 1/2



Signalen assistent-scheidsrechter 2/2



Toss

• Winnaar kiest speelhelft

• Verliezer heeft aftrap

• Alternatief voor muntje: fluit in hand achter rug

• Tip: tel vlak voor aftrap altijd even aantal spelers



Wedstrijdduur

• JO13: 2 x 30 min

• JO15: 2 x 35 min

• JO17: 2 x 40 min

• JO19: 2 x 45 min

• 1 minuut signaal

• Eindsignaal



Wisselen

• Maximaal 5 wisselspelers

• Doorwisselen (B-categorie)

• Wisselprocedure

– Dood spelmoment

– Coach vraagt toestemming om te wisselen

– Scheids geeft toestemming en maakt gebaar voor wisselen

– Spelers wisselen

– Spel wordt hervat na fluitsignaal scheids



Buitenspel

• Geen buitenspel:

– Bij een hoekschop

– Bij een doelschop

– Bij een ingooi

– Vanaf eigen helft

– Als de bal van de tegenstander komt

• VAR moment

https://www.youtube.com/watch?v=vKx8A9UwozQ


Strafbaar buitenspel

• Actief meedoen in spel
– Bal spelen; 

– Tegenstander in zijn spel beïnvloeden

• Filmpje

https://www.youtube.com/watch?v=FRd405Vm8sQ


Strafbaar buitenspel

• Voordeel trekken uit zijn buitenspelpositie 



Hands

• Opzettelijk de bal met hand/arm raken 

• Opzettelijk of niet

– beweging van de hand naar de bal of niet

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

– was de hand in een natuurlijke positie 

• Hands redelijkerwijs vermijdbaar = opzettelijk = strafbaar

• Bestraffen hands: directe vrije schop

– onsportief gedrag: gele kaart

– voorkomen doelpunt / ontnemen grote scoringskans: rode kaart 

• Filmpje

https://www.youtube.com/watch?v=q9ody1NBNsQ


Overtredingen

• Onvoorzichtig:  (vrije trap)

– Ondoordacht, klunzig of onhandig

• Onbesuisd (vrije trap + gele kaart)

– Speler handelt zonder gevolgen voor tegenstander in acht te nemen

• Met buitensporige inzet (vrije trap + rode kaart)

– Noodzakelijke inspanning om de bal te veroveren wordt ver 

overschreden, met grote kans om de tegenstander te blesseren

• Rood of geel? 

https://www.youtube.com/watch?v=rn9QcMIKUd8


Gele kaart

• B-categorie: gele kaart = tijdstraf

– JO13: 5 minuten

– JO14 en ouder: 10 minuten



Rode kaart

• Rode kaart = uit het veld

– Vermelden op dwf, rapport maken



Inworp

• Goede inworp

– Twee handen

– Uit de nek

– Beide voeten op de grond

• Spelregels inworp

– Geen buitenspel na inworp

– Je mag niet direct uit een inworp scoren

– Keeper mag bal na inworp niet in handen nemen



Doelschop

• Doelschop wordt bij JO13 genomen 

vanaf de rand van het strafschopgebied

• Vanaf JO14 wordt doelschop genomen vanaf

rand doelgebied. 

• Als de bal wordt geraakt voordat deze uit het 

strafschopgebied is, moet doelschop overgenomen worden

• Geen buitenspel na doelschop

• Je mag direct uit een doelschop scoren



Hoekschop (corner)

• Hoekschop wordt bij JO13 genomen 

op 9.15m van de cornervlag, 

vanaf JO14 vanaf de cornervlag

• Afstand houden: 9.15m

• Uit een hoekschop kan direct gescoord worden



Indirecte vrije schop

• Indirect: 

– gevaarlijk spel

– hinderen

– buitenspel

• Indirect keeper: 

– terugspeelbal oppakken

– bal meer dan 6 sec vasthouden

– bal 2e keer oppakken





Directe vrije schop

• Fysieke overtredingen op tegenstander

– springen naar;

– trappen of proberen te trappen;

– duwen of vasthouden (inclusief blokkeren met contact);

– slaan of proberen te slaan (inclusief een kopstoot);

– laten struikelen of proberen te laten struikelen

• een tegenstander bespuwen

• hands



Vrije schop

• Duidelijk aangeven of het directe of indirecte vrije schop is

• Als je niets aangeeft, mag vrije schop snel genomen worden

• Afstand houden: 9.15 m

• Muurtje neerzetten

– Geef aan dat ze moeten 

wachten op je fluitsignaal

– 9 grote passen

– fluitsignaal



Strafschop (penalty)

• Directe vrije schop binnen strafschopgebied = strafschop

• Bal op penaltystip (11 meter)

• Overige spelers op 9.15 m

• Keeper mag bewegen op de lijn, maar niet naar voren



Strafschop (penalty)

https://www.youtube.com/watch?v=Rv3v7ZfYp-g&t=4s


Strafschop (penalty)

• Keeper of spelers lopen te vroeg in: 

– penalty over als penalty gemist is

– doelpunt als penalty gescoord wordt



Signalen



Looplijnen

Assistent-scheidsrechter 1

Assistent-scheidsrechter 2

Assistent-scheidsrechter 2



Misverstanden top3

1. Scheids, twee man!

2. De keeper had de bal niet klemvast….

3. Geen hands, was aangeschoten!



Aandachtspunten

1) Duidelijk zijn

Hard fluiten, duidelijke handgebaren 

Voor je gevoel overdreven!

2) Eerlijk zijn

jij bent de spelleider en probeert dat zo eerlijk mogelijk te doen.

Dit draagt bij aan het plezier van spelers en toeschouwers

3) Respect

Je krijgt wat je geeft!




