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Tips voor scheidsrechteren op een groot veld 
Doorwisselen: maximaal 5 spelers. Reeds gewisselde speler mag weer  ingebracht worden  
Kaarten:  geen gele kaart, maar tijdstrafregeling: 10 minuten; daarnaast rode kaart 
Keeper: de keeper mag een terugspeelbal niet in de hand nemen, alleen als deze niet 

bewust wordt gespeeld of wordt gekopt mag dit wel. Ook bij een  ingooi naar 
de keeper mag hij de bal niet meer in de handen pakken! 

Buitenspel Je bevindt je in buitenspelpositie, als je op het moment dat de bal wordt 
gespeeld, dichter bij de doellijn van de tegenpartij bent dan de bal en de 
voorlaatste tegenstander. Als je gelijk staat met de voorlaatste verdediger sta 
je niet buitenspel. 

 
Begin van de wedstrijd 

1. Fluitje, wedstrijdbal en vlaggen voor de grensrechter uit bestuurskamer meenemen 
2. Zorg dat de toeschouwers buiten de hekken zijn; alleen coach en spelers in dug out 
3. Pasjes controle 

o Pasjes meenemen naar het veld; aanvoerders de spelers laten aanwijzen 
o bij lagere seniorenteams alleen pasjescontrole als daarom gevraagd wordt 

4. Grensrechters een hand geven: zeggen dat zij bepalen of het buitenspel is  
en dat zij bij buitenspel de vlag omhoog moeten blijven houden 

5. Beide aanvoerders een hand geven en laten tossen:  
o wie wint mag doel bepalen,  
o wie verliest heeft de aftrap 

 
Het spel volgen 

• Volg het spel op gepaste afstand, waarbij het spel niet wordt gehinderd 
• Ren naar de plaats van de overtreding om escalatie te voorkomen 
• Loop zoveel mogelijk de diagonaal van de ene helft van het strafschopgebied (waar 

geen grensrechter staat) naar de andere helft van het strafschopgebied (waar geen 
grensrechter staat) 

• Hou zelf nauwkeurig de tijd en de stand bij. 
• Ga niet in discussie met spelers, leiders, grensrechters of het publiek.  

 
Overtredingen 

• Geef duidelijk je beslissingen aan: kom besluitvaardig en zelfverzekerd over 
• Pas waar mogelijk de voordeelregel toe (wedstrijd niet ‘kapot’ fluiten) 
• Geef niet (te) snel een penalty (alleen bij constatering bewuste overtreding) 
• NB Hands is alleen een overtreding bij een beweging van de hand naar de bal! 
• Grensrechter bepaalt of het buitenspel is: niet ingaan op protesten over buitenspel 
• Bij doelpunt kijken of de grensrechter protesteert; is dit het geval, dan naar 

hem/haar toegaan en overleggen of het al dan niet een geldig doelpunt is 
• Geef niet (te) snel een penalty (alleen bij constatering bewuste overtreding) 
• Bij een rode kaart, moet je goed onthouden waar de overtreding plaatsvond en 

hoe je het spel hebt hervat (dat is van belang voor het rapportageformulier).  
 
Na de wedstrijd 

• Geef de grensrechters en leiders een hand en bedank hen voor de wedstrijd.  
• Neem de vlaggen en wedstrijdbal mee naar de bestuurskamer 
• Geef de uitslag en het aantal gele kaarten door + eventueel rode kaart  
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