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1 Inleiding 

Elk team moet dus elke week voor een eigen assistent-scheidsrechter zorgen. Veel ouders en of 

verzorgers worden hierom wel eens gevraagd of er wordt een schema gemaakt om te vlaggen. Maar 

ja, hoe doe je dat dan? 

Het doel van deze handleiding is om informatie te geven aan onder andere ouders/verzorgers die 

incidenteel als assistent scheidsrechter dienen te fungeren bij een wedstrijd van hun zoon/dochter. 

De informatie is afkomstig uit het ‘Spelregels veldvoetbal seizoen 2018-2019’ van de KNVB. 
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2 De assistent scheidsrechter 

2.1 Taak   

De assistent scheidsrechter ondersteunt de scheidsrechter in het leiden van de wedstrijd 

overeenkomstig de spelregels, maar de eindbeslissing zal in alle gevallen worden genomen door de 

scheidsrechter. 

De assistent scheidsrechter assisteert de scheidsrechter bij overtredingen en onjuist handelen, 

wanneer ze een beter zicht hebben dan de scheidsrechter. 

Voorafgaande aan een wedstrijd maakt de scheidsrechter meestal afspraken met de assistent 

scheidsrechter. De assistent scheidsrechter gaat terug naar zijn/haar team om eventueel instructies 

door te geven aan leider(s) en spelers. 

2.2 Positie 

De assistent scheidsrechter neemt de positie in: 

• met de gezamenlijke toss bij de middenstip; 

• gedurende de wedstrijd langs de lijn aan de verdedigende zijde van zijn/haar team; 

• bij een hoekschop en strafschop, op een lijn met de doellijn, om zicht te hebben of de bal 

volledig de doellijn is gepasseerd; 

• bij een inworp, dient de inwerpende speler voldoende ruimte te hebben om te kunnen 

inwerpen.   

2.3 Signalen 

De assistent scheidsrechter geeft aan wanneer: 

• de bal geheel en al buiten het speelveld is geraakt; en welke partij recht heeft op een 

hoekschop, doelschop of inworp; 

• een speler bestraft kan worden omdat hij zich in buitenspelpositie bevindt; 

• men een wisselspeler wenst in te zetten; 

• bij strafschoppen, de doelverdediger van de doellijn komt voordat de bal is getrapt en of de bal 

over de doellijn is gegaan. 
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3 Enkele spelregels nader bekeken          

3.1 De bal in en uit het spel 

De bal uit het spel  

De bal is uit het spel wanneer: 

• deze geheel en al over de doellijn of zijlijn is gegaan, hetzij over de grond, hetzij door de lucht; 

• het spel is onderbroken door de scheidsrechter.  

De bal in het spel  

De bal is in het spel op ieder ander moment, dus ook wanneer de bal terugspringt van een 

wedstrijdofficial, een doelpaal, doellat, of hoekvlaggenstok en in het speelveld blijft. 
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3.2 Buitenspel 

Buitenspelpositie 

Buitenspel zijn als zodanig is geen overtreding. Een speler bevindt zich in buitenspelpositie indien: 

• enig deel van zijn/haar hoofd, lichaam of voeten op de helft van de tegenpartij is (m.u.v. de 

middenlijn) en 

• hij/zij 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 bevindt zich niet in buitenspelpositie indien hij gelijk staat met de 

• voorlaatste tegenstander, of 

• de laatste twee tegenstanders. 

Strafbaar 

Een speler die zich in buitenspelpositie bevindt op het moment dat de bal wordt gespeeld of geraakt 

door een medespeler, wordt alleen gestraft als deze actief betrokken raakt bij het spel door: 

• 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 

o 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 

o een tegenstander aan te vallen in strijd om de bal, of  

o duidelijk te proberen de in de nabijheid zijnde bal te spelen waarbij deze handeling de 

tegenstander beïnvloedt, of 

o 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 

o terugkomt of van richting is veranderd van de doelpaal, doellat, wedstrijdofficial of een 

tegenstander; 

o bewust is gered door een tegenstander. 

Niet strafbaar 

Een speler wordt niet voor zijn buitenspelpositie bestraft indien deze de bal rechtstreeks ontvangt 

uit: 

• een doelschop; 

• een inworp; 

• een hoekschop. 
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3.3 De inworp 

Een inworp wordt toegekend aan de tegenstanders van de speler die de bal het laatst raakte 

wanneer de bal geheel en al over de zijlijn is gegaan, hetzij over de grond, hetzij door de lucht. 

Uit een inworp kan niet rechtstreeks worden gescoord 

• als de bal in het doel van de tegenpartij gaat - wordt een doelschop toegekend; 

• als de bal in het eigen doel gaat - wordt een hoekschop toegekend. 

Procedure 

Op het moment van inwerpen geldt voor de inwerper dat hij/zij: 

• met de voorzijde van zijn/haar lichaam in de richting van het speelveld staat; 

• zich met een gedeelte van elke voet op of achter de zijlijn bevindt op de grond; 

• de bal met beide handen werpt van achter en boven het hoofd en inwerpt vanaf de plaats 

waar deze het speelveld heeft verlaten. 

Alle tegenstanders moeten tenminste twee meter afstand houden van de plaats waar de inworp 

wordt genomen. 

Na de inworp mag de inwerper de bal niet voor de tweede keer raken, voordat deze is geraakt door 

een andere speler. 

3.4 De doelschop 

Een doelschop wordt toegekend wanneer de bal geheel en al over de doellijn is gegaan, hetzij over 

de grond, hetzij door de lucht, en het laatst is geraakt door een speler van de aanvallende partij, en 

er geen doelpunt is gemaakt.   

Vanuit een doelschop kan rechtstreeks worden gescoord, echter alleen in het doel van de 

tegenpartij; als de bal rechtstreeks in het eigen doel gaat, wordt een hoekschop toegekend als de bal 

het strafschopgebied had verlaten. 

Procedure 

• de bal moet stilliggen en wordt getrapt door een speler van de verdedigende partij vanaf een 

willekeurig punt binnen het doelgebied (bij O13 op de rand van het strafschopgebied); 

• de bal is in het spel wanneer deze het strafschopgebied verlaat; 

• de tegenstanders moeten buiten het strafschopgebied blijven totdat de bal in het spel is.  

3.5 De hoekschop 

Een hoekschop wordt toegekend wanneer de bal geheel en al over de doellijn is gegaan, hetzij over 

de grond, hetzij door de lucht, en het laatst is geraakt door een speler van de verdedigende partij, en 

er geen doelpunt is gemaakt. 

Vanuit een hoekschop kan rechtstreeks worden gescoord in het doel van de tegenpartij. Als de bal 

rechtstreeks in het doel van de nemer gaat, dan wordt een hoekschop toegekend aan de tegenpartij. 
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Procedure 

• de bal moet binnen de kwartcirkel van het hoekschopgebied liggen, aan die zijde van het doel 

waar de bal over de doellijn ging; 

• de bal moet stil liggen en worden getrapt door een speler van de aanvallende partij; 

• de bal is in het spel, wanneer deze is getrapt en duidelijk beweegt; de bal hoeft de kwartcirkel 

niet te verlaten; 

• de hoekvlaggenstok mag niet worden verplaatst; 

• de tegenstanders moeten zich op tenminste 9.15 meter van het hoekschopgebied bevinden 

totdat de bal in het spel is. 
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4 Meer info 

4.1 Online cursus ‘Instructie assistent scheidsrechters’ 

Om assistent-scheidsrechters te ondersteunen bij de eerste stappen langs de lijn, heeft de KNVB 

Academie een E-learningmodule die assistenten bewust maakt van hun rol en de basis spelregels bij 

brengt. 

http://cirquest-knvb-cms.webhook.org/lessons/knvb-instructie-assistent-scheidsrechters-

verenigingen/ 

4.2 Online kennisplatform KNVB Assist 

Het kennisplatform voor bestuurders, scheidsrechters, trainers en wedstrijdsecretarissen. 

https://www.knvb.nl/assist-scheidsrechters  
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Bijlage: Buitenspelsituaties 
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