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1. TECHNISCHE RICHTLIJNEN  

 

1.1. INLEIDING 

Spelers dienen de spelregels te respecteren en zich sportief te gedragen. De scheidsrechter is de 
persoon die daarbij de grenzen aangeeft. FIFA en UEFA geven samen met de KNVB jaarlijks aan wat 
de belangrijkste aandachtspunten voor de arbitrage zijn. 
 

 
We vragen de scheidsrechters voorafgaand aan de wedstrijd altijd duidelijke afspraken te maken over 
het gebruik van de headset en daarbij uit te gaan van hetgeen staat beschreven in de ‘Richtlijnen 
Samenwerking’ (zie Hoofdstuk 3).   

 

1.2. WEDSTRIJDVERLOOP 

Voetbal is een contactsport. Er dient niet te kinderachtig te worden gefloten. Er moet wel een duidelijk 
onderscheid worden gemaakt tussen de echte en de onechte zaken. Laat een wedstrijd tot 
ontwikkeling komen, maar grijp direct in wanneer een overtreding daar echt aanleiding toe geeft, 
ongeacht de plaats van de overtreding of het tijdstip in de wedstrijd.  
 
Een belangrijk onderwerp is het houden van tempo in de wedstrijd. Wees niet te pietluttig met de 
plaats van vrije schoppen op de eigen speelhelft in een defensieve situatie, maar wees wel strikt bij 
een vrije schop op de helft van de tegenstander. De juiste plaats en het stil liggen van de bal zijn dan 
essentieel. Laat ook niet te snel een verzorger het speelveld inkomen voor een blessurebehandeling. 
Hanteer waar mogelijk, met in achtneming van bovenstaande, de voordeelregel. Pakt deze niet goed 
uit, dan dient alsnog de eerste overtreding te worden bestraft.  
 
Kortom: Laat de wedstrijd een wedstrijd worden. 
 

1.3. VERTRAGEN SPELHERVATTING 

Zoals al aangegeven is een belangrijk onderwerp het tempo houden in de wedstrijd. Dit betekent ook 
dat een vrije schop zo snel mogelijk genomen kan laten worden. We zien nog te vaak dat de 
tegenpartij dit belemmert door vertragende en spelbedervende handelingen. Voor het bewust 
vertragen van de uitvoering van een spelhervatting dient een gele kaart te worden getoond. Onder 
bewust vertragen wordt bijvoorbeeld verstaan: 
 

 het wegtrappen/weggooien van de bal; 

 het in de handen pakken/meenemen van de bal; 

 het met de voeten blokkeren/meenemen van de bal. 
 
Attentie: het gaat hier om een bewuste handeling van de tegenpartij om de snelle spelhervatting te 
voorkomen. Dat is dus wat anders dan dat de aanvallende partij de bal tegen een tegenstander 
opschiet om daarmee een gele kaart voor de tegenstander uit te lokken. 
 

1.4. OVERTREDINGEN NABIJ HET STRAFSCHOPGEBIED 

Nagenoeg elke ploeg heeft tegenwoordig een specialist voor het nemen van de vrije schoppen rond 
het strafschopgebied. Dit betekent dat in de meeste gevallen het toekennen van een vrije schop een 
groter voordeel is dan het toepassen van de voordeelregel. De voordeelregel nabij het 

Voor alle duidelijkheid: De spelregels spreken voor zich, de zaken die navolgend genoemd 

worden zijn extra aandachtspunten. 
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strafschopgebied moet alleen worden toegepast indien een veelbelovende aanval of scoringskans aan 
de orde is. 
 

1.5. PROTESTEREN 

Vormen van protesten die grensoverschrijdend zijn mogen niet worden getolereerd. We vragen de 
scheidsrechters hier nadrukkelijk tegen op te treden en niet te schromen een gele of rode kaart te 
trekken. Een aantal voorbeelden: 
 

 handtastelijk optreden tegen een (assistent-)scheidsrechter, zoals het wegduwen of aan de  
arm of aan het shirt trekken van de (assistent-)scheidsrechter, dient te worden bestraft met een 
rode kaart en een directe vrije schop; 

 bij protesten met grove of beledigende taal dient de rode kaart te worden getoond. Onder grove 
of beledigende taal moeten ook discriminerende opmerkingen of uitingen worden verstaan. 
Voor het maken van gebaren die grof of beledigend zijn, gelden dezelfde normen; 

 bij massale protesten en protesten bij een strafschop moet minimaal de eerste speler met een 
gele kaart worden bestraft of met een rode kaart indien de wijze van protesteren dat 
noodzakelijk maakt; 

 bij protesten met gebaren (bijvoorbeeld wegwerpgebaren of het met kracht gooien van de bal 
naar de grond) moet eveneens minimaal een gele kaart worden getoond; 

 spelers die protesteren en daarbij komen aangerend naar de (assistent-)scheidsrechter, dienen 
eveneens (minimaal) een gele kaart te krijgen.  

 
Ook andere vormen van onaanvaardbaar protest zijn mogelijk en dienen dienovereenkomstig te 
worden bestraft. 

  

1.6. VRAGEN OM KAARTEN TEGENSTANDER 

Het nadrukkelijk met woord en/of gebaar vragen om een kaart voor de tegenstander moet met een 
gele kaart voor de vragende speler worden bestraft. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld coaches die, 
staande aan de zijlijn en voor iedereen duidelijk zichtbaar en/of hoorbaar, vragen om kaarten voor 
spelers van de tegenpartij. Dit gedrag is onsportief en zal daarom worden bestraft met het 
waarschuwen of eventueel wegzenden van de betrokkene. 
 

1.7. KAARTENBELEID 

De onbesuisde overtredingen en overtredingen die gepaard gaan met buitensporige inzet en/of de 
veiligheid van de tegenstander in gevaar kunnen brengen, moeten direct met een gele (onbesuisd) of 
rode (buitensporige inzet etc.) kaart worden bestraft. Scheidsrechters moeten hierin consequent zijn. 
 
Er zijn echter ook overtredingen waarin ruimte zit. In een dergelijk geval geven wij er de voorkeur aan 
dat het voorval wordt opgelost door middel van het geven van een persoonlijke of publieke vermaning. 
Dit heeft alles te maken met het feit of de scheidsrechter goed in de wedstrijd zit, het aanvoelen van 
de wedstrijd en de acceptatie en het respect van de spelers voor elkaar en de arbitrage.  
 
De KNVB vraagt bijzondere aandacht voor overtredingen die de gezondheid van de tegenstander in 
gevaar kunnen brengen. Deze overtredingen moeten conform de spelregels met een rode kaart 
worden bestraft. Voorbeelden van dit soort overtredingen zijn:  

 het met een of twee gestrekte benen inkomen op een tegenstander; 

 de elleboogstoot.  

Voor de goede orde wordt vermeld, dat dit niet alleen geldt voor spelers, maar ook voor  

trainers en andere personen die op de reservebank plaats hebben genomen. 
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Aandacht wordt gevraagd voor het kaartenbeleid bij strafschoppen. Het is absoluut niet de bedoeling, 
dat bij elke strafschop ook een kaart wordt gegeven. Geel behoort uitsluitend te worden gegeven, 
indien bij een soortgelijke overtreding buiten het strafschopgebied ook de gele kaart zou zijn getoond, 
met inachtneming van het volgende: 

 als er sprake is van een veelbelovende aanval wordt uitsluitend geel gegeven als sprake is 
van vasthouden, trekken, duwen of hands (in het strafschopgebied);  

 als er sprake is van het ontnemen van een duidelijke scoringskans (in het strafschopgebied) 
wordt uitsluitend geel gegeven als sprake is van een overtreding in een poging om de bal te 
spelen. 

 

1.8. SCHWALBE / MISLEIDING 

Van een schwalbe is alleen sprake wanneer er geen lichamelijk contact plaatsvindt en de speler zich 
laat vallen in het strafschopgebied of op een positie die voor een aanvallende partij interessant is. 
De schwalbe moet altijd worden bestraft met een gele kaart en een indirecte vrije schop. Daarnaast 
dient de scheidsrechter op te treden, wanneer door een speler misbruik of onterecht gebruik gemaakt 
wordt van het lichamelijke contact door bijvoorbeeld het haken van het been achter enig deel van het 
lichaam van een tegenstander. Bij deze vorm van misleiding van de scheidsrechter krijgt de speler 
een gele kaart.  
 

1.9. VASTHOUDEN 

Vasthouden is voor de arbitrage niet altijd goed waar te nemen. Het vasthouden gebeurt vaak door 
beide partijen. Het is dan lastig te bepalen wie bestraft moet worden. De FIFA, UEFA en KNVB volgen 
de volgende lijn:  
 

 bij het vasthouden bij corners en vrije schoppen dienen de betrokken spelers, voordat de corner 
of vrije trap wordt genomen, preventief te worden aangesproken. Heeft dit geen effect dan is de 
volgende stap het tonen van een gele kaart aan (beide) speler(s). Indien het vasthouden niet 
stopt, is de derde stap het toekennen van een strafschop (bij overtreding verdediger) of vrije 
schop (bij overtreding aanvaller). Dit laatste kan uiteraard uitsluitend indien de bal in het spel is; 

 bij het onderbreken van een veelbelovende aanvallende handeling wordt een gele kaart 
getoond. Is er echter sprake van het ontnemen van een duidelijke scoringskans, dan moet dit 
met een rode kaart worden bestraft, ook als een strafschop wordt toegekend; 
de plaats waar de overtreding dient te worden beoordeeld, is de plaats waar het vasthouden 
eindigt en niet de plaats waar het vasthouden begint.  

 

1.10. OPSTOOTJES 

Met betrekking tot opstootjes verwachten wij van onze scheidsrechters een consequente en 
eenduidige lijn. De aanstichters van het opstootje (meestal twee personen) worden bestraft met een 
kaart. Dit kan, afhankelijk van de overtreding, een gele of een rode kaart zijn. De te bestraffen spelers 
moeten echter wel een overtreding (zoals wegduwen, vastgrijpen etc.) hebben begaan. De 
scheidsrechters wordt geadviseerd om zich niet tussen de spelers te begeven, maar het opstootje op 
een afstand (eventueel samen met een assistent) te observeren. 
 

1.11. MUUR 

Wij verwachten van de scheidsrechters dat de muur op de vereiste 9.15 meter afstand wordt 
opgesteld. Indien de aanvallende partij de vrije schop snel neemt zonder dat de muur op afstand 
staat, wordt dit geaccepteerd. De scheidsrechter moet de intentie van de nemer herkennen. 
 
Op het moment, dat de vrije schop niet direct genomen wordt omdat de aanvallende partij vraagt om 
de muur op afstand te zetten en/of wanneer een gele of rode kaart wordt getoond, geldt de 
navolgende aanpak: 
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1. bepaal de plaats van de overtreding en markeer indien nodig met de referee spray; 
2. geef aan de aanvallende partij aan te wachten tot er gefloten is door zichtbaar te wijzen op de 

fluit; 
3. pas de 9.15 meter voorwaarts zichtbaar af, ook vanaf de rand cirkel strafschopgebied, zodat 

voor iedereen zichtbaar is waar positie moet worden ingenomen; 
4. laat de muur de juiste positie innemen (zet de muur niet op de rand van het strafschopgebied, 

maar er duidelijk binnen of buiten, zodat er bij een overtreding in de muur geen discussie kan 
zijn over de plaats van de overtreding) en markeer indien nodig de plaats van de muur met de 
referee spray; 

5. kies positie en geef fluitsignaal; 
6. te vroeg inlopen bestraffen met een gele kaart. 
 

1.12. BLESSURETIJD 

De aangegeven blessuretijd is de minimaal te spelen extra tijd. Deze instructie is een internationale 
richtlijn. 

 

1.13. HOE OM TE GAAN MET GEBLESSEERDE SPELERS 

Scheidsrechters dienen de hierna vermelde instructies met betrekking tot hoe gehandeld dient te 
worden indien een speler geblesseerd is, conform de spelregels, op te volgen:  
 

 het spel door laten gaan totdat de bal uit het spel is, als een speler, naar het oordeel van de 
scheidsrechter, slechts licht geblesseerd is; 

 het spel onderbreken als, naar het oordeel van de scheidsrechter, een speler ernstig 
geblesseerd is; 

 nadat de geblesseerde speler ernaar gevraagd is, staat de scheidsrechter toe dat een of 
maximaal twee verzorgers/dokters het speelveld betreden om de aard van de blessure vast te 
stellen en te regelen dat de speler veilig en snel het speelveld verlaat; 

 de dragers van de brancard behoren het speelveld te betreden op het moment dat de dokters 
toestaan dat de speler zo spoedig mogelijk het speelveld verlaat; 

 de scheidsrechter ziet erop toe dat een geblesseerde speler veilig het veld verlaat; 

 het is niet toegestaan een speler op het speelveld te behandelen; 

 elke speler met een bloedende wond moet het speelveld verlaten. Hij mag pas terugkeren 
nadat de scheidsrechter ervan overtuigd is dat het bloeden is gestopt; 

 een uitzondering geldt hier voor de doelman, die wel op het veld behandeld mag worden, voor 
die blessures waarbij directe behandeling noodzakelijk is en bij behandeling van een blessure 
indien de veroorzaker van de blessure een gele of rode kaart ontvangt voor de overtreding. 

 

1.14. BUITENSPEL 

 Assistent-scheidsrechters wordt gevraagd de nodige aandacht te besteden aan de juiste waarneming 
met betrekking tot lijnbewaking en buitenspel in scherpe situaties. Dit door moed te tonen bij het 
nemen van de beslissing en in het geval van twijfel niet te vlaggen. Concentratie en het innemen van 
de juiste positie op beslismomenten zijn daarbij uiteraard van groot belang.  
 
Regel 11 bepaalt het volgende: 

 

Een speler die zich in buitenspelpositie bevindt op het moment dat de bal wordt gespeeld of geraakt 
door een medespeler wordt alleen gestraft als hij actief betrokken raakt bij het spel door: 

 in te grijpen in het spel;  

 een tegenstander in diens spel te beïnvloeden; 

 voordeel te trekken uit zijn buitenspelpositie. 
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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: 

 het 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 zijn 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. 

 

Voordeel trekken betekent: 

het spelen van de bal of een tegenstander in diens spel te beïnvloeden wanneer de bal: 

 terugkomt van, of van richting is veranderd door de doelpaal, doellat, wedstrijdofficial of een 
tegenstander; 

 bewust is gered door een tegenstander. 
 
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 door een tegenstander), wordt 
niet beschouwd als een speler die voordeel trekt.  

Speciale aandacht vragen we voor de positie van spelers die achter de doellijn geraken Zowel 
aanvaller als verdedigers worden in dat geval geacht zich op de doellijn te bevinden met het oog 
op de beoordeling van buitenspel. In beide gevallen verwachten we van onze assistent-

scheidsrechters alertheid. 
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2. RICHTLIJNEN 4E, 5E EN 6E OFFICIALS 

Scheidsrechters die als 4e official fungeren worden geïnstrueerd over de wijze waarop zij hun taak 
behoren uit te voeren. Als basis hiervoor gelden de richtlijnen uit de Laws of The Game. Gedurende 
het seizoen worden hun werkzaamheden en ervaringen voortdurend geëvalueerd aan de hand van 
door waarnemers opgestelde rapporten. 
 

2.1. TAKEN 4E OFFICIAL 

 

 De 4e official neemt indien nodig de taken van de scheidsrechter of een van de assistenten 
over. Hij assisteert de scheidsrechter in alle gevallen.  

 

 In Nederland is bepaald dat, wanneer de scheidsrechter uitvalt, de 4e official zijn taken 
overneemt. Indien een 5e en 6e official zijn aangesteld, neemt de 5e official indien nodig de 
taken van de scheidsrechter over en neemt de 4e official indien nodig de rol van een assistent-
scheidsrechter over. 

 

 De 4e official verzorgt op verzoek van en in overleg met de scheidsrechter voor, tijdens en na de 
wedstrijd alle voorkomende administratieve taken. 

 

 De 4e official is verantwoordelijk voor een juist verloop van de wisselprocedure gedurende de 
wedstrijd. 

 

 De 4e official is bevoegd om de uitrusting van de wisselspelers te controleren, voordat zij het 
speelveld betreden. Is de uitrusting niet in orde, dan informeert hij de scheidsrechter. 

 

 De 4e official houdt toezicht op de reservebal(len). Indien nodig en op verzoek van de 
scheidsrechter zorgt hij ervoor dat een reservebal snel beschikbaar is. 

 

 De 4e official ondersteunt de scheidsrechter om het spel in goede banen te leiden, conform de 
spelregels. De scheidsrechter blijft verantwoordelijk voor alle beslissingen. 
 
Toelichting: 
Als de 4e official niet bezig is met de uitvoering van zijn administratieve taken of een wissel en 
mee kan kijken naar het spel, kan hij ook de scheidsrechter adviseren. Door gebruik te maken 
van de headset, doet hij zoveel mogelijk mee en geeft hij regelmatig advies. Het blijft uiteindelijk 
altijd de verantwoordelijkheid van de scheidsrechter om een beslissing te nemen. 

 
De 4e official is zich ervan bewust dat een trainer in de spanning van het moment wel eens wat 
ruimte verdient en dat hij niet de oorzaak is van nog meer discussie of boosheid. Als de 
mannen elkaar voor een wedstrijd even spreken, draagt dat bij aan een betere 
verstandhouding. 

 

 De 4e official maakt, indien nodig, na de wedstrijd een rapport op over incidenten die buiten het 
gezichtsveld van de scheidsrechter en de beide assistent-scheidsrechters hebben 
plaatsgevonden. 

 

 De 4e official bevindt zich tussen beide technische zones en heeft de bevoegdheid de 
scheidsrechter te informeren over misdragingen van spelers of officials die zich in de technische 
zone bevinden. 
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2.2. 4E OFFICIAL ALGEMEEN 

De 4e official is een ervaren scheidsrechter, die op hetzelfde niveau als of een niveau lager dan de 
scheidsrechter actief is. Wanneer een 5e en 6e official zijn aangesteld, kan de 4e official tevens een 
ervaren assistent-scheidsrechter zijn. 
 
De rol van de 4e official moet een tactvolle zijn. Hij onderhoudt een goed contact met de personen op 
de banken van beide clubs. Daarnaast is het belangrijk dat de trainer zijn normale werk kan doen.  
 
De instructiezone is het enige vak waarin coaching is toegestaan. Dit mag echter staande in zijn 
instructiezone door maar één persoon tegelijk te gebeuren. De 4e official is aanspreekpunt, maar het 
is niet de bedoeling dat hij verantwoording aan trainers aflegt over beslissingen van de scheidsrechter.  
 
De 4e official behoort niet te accepteren dat buiten de instructiezone aanwijzingen worden gegeven. 
Juist hier komt de tactvolle rol naar voren. De 4e official moet uitsluitend de coach aanspreken, indien 
er sprake is van herhaaldelijk duidelijk buiten de instructiezone coachen. Van belang is dat de trainer 
uitsluitend zijn spelers coacht. 
 
Mocht de coach of een andere persoon (assistent-trainer, wisselspeler, dokter, verzorger) zich bij 
herhaling niet houden aan deze regels, dient de scheidsrechter door middel van de headset en/of in 
de pauze in de kleedkamer, te worden geïnformeerd. De scheidsrechter bepaalt dan de verdere 
aanpak.  
 
Het zonder toestemming betreden van het speelveld of bewust duidelijk verlaten van de instructiezone 
door de coach of een ander persoon die normaliter op de bank zit, met als doel het kenbaar maken 
van ongenoegen over de leiding en/of het spel van de tegenstander wordt niet geaccepteerd. Dat 
geldt tevens voor het wegduwen en/of beledigen van de 4e official. Dit zijn voorbeelden waar 
uitsluitend een verwijzing naar de tribune de verdere aanpak is. De scheidsrechter bepaalt de aanpak.  
 
De 4e official maakt voor de administratieve handelingen voor, tijdens en na de wedstrijd gebruik van 
de iPhone. Er is een separate uitleg over het gebruik van de iPhone beschikbaar bij de afdeling 
wedstrijdorganisatie van de KNVB.  
 
De 4e official geeft de minimale extra tijd aan, die hij van de scheidsrechter doorkrijgt. 
 

2.3. TAKEN 5E/6E OFFICIALS 

Het doel van werken met extra officials op de doellijn is om de scheidsrechter met meer ogen de 
wedstrijd te laten leiden. Met name in het strafschopgebied moet dit leiden tot een toename van het 
aantal juiste beslissingen. Het gebruik van 5e/6e officials kent een aantal voordelen, zoals: 

 betere wedstrijdcontrole; 

 beter functionerende assistent-scheidsrechters (focus op buitenspel, doel-/ hoekschop, inworp, 
duels in hun nabijheid); 

 betere doellijnbewaking; 

 de algemene preventieve werking (bij spelhervattingen zal minder aan elkaars shirtje worden 
getrokken en eventuele overtredingen kunnen beter worden herkend en bestraft). 

 
De 5e/6e official assisteert in alle voorkomende gevallen, aan de hand van de spelregels veldvoetbal, 
de scheidsrechter bij het leiden van de wedstrijd. De scheidsrechter neemt te allen tijde de 
uiteindelijke beslissing. 
 
De taken van een 5e/6e official zijn: 

 aangeven of de bal geheel en al de doellijn passeert; 
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 aangeven of er een hoekschop of doelschop moet worden genomen; 

 aangeven indien wangedrag of een ander incident plaatsvindt, buiten het gezichtsveld van de 
scheidsrechter; 

 aangeven indien er sprake is van een overtreding, met name bij situaties in (en in de nabijheid 
van) het strafschopgebied; 

 bij strafschoppen aangeven wanneer de doelverdediger de doellijn verlaat voordat de 
strafschop is genomen; 

 bij strafschoppen aangeven wanneer de bal geheel en al de doellijn passeert. 
 
Algemeen 

 maak voorafgaande aan de wedstrijd een duidelijke rolverdeling tussen de 6 officials. Per team 
zijn er details verschillend en/of is er voortschrijdend inzicht die voor veranderingen zorgen. Niet 
iedereen tegelijk roepen, alleen in "jouw zone" praten. Dit is met z’n zessen nog belangrijker; 

 pas wanneer anderen stil blijven en iets vanaf jouw (verdere) positie 100% duidelijk (en 
belangrijk) is moet je als AASR je verantwoordelijkheid nemen; 

 ASR en AASR moeten elkaar aanvullen en aanvoelen. In bepaalde situaties is het daarom 
belangrijk om te benoemen wie waarnaar kijkt (met name bij de niet vaste teams is dit extra 
belangrijk). Dit voorkomt dat je naar hetzelfde kijkt vooraf / tijdens een spelhervatting; 

 AASR ondersteunt ASR bij overtredingen in werkgebied ASR zodat ASR zich meer kan 
focussen op buitenspelsituatie; 

 doellijnbewaking voorbij 2e paal is voor de AASR. Voor 1e paal is primair de AASR maar kan 
afhankelijk van situatie (hoge voorzet) voor ASR zijn. Bij corners is lijnbewaking voor ASR, dan 
heeft de AASR focus voor het doel. Lijnbewaking lijn 16 loodrecht op doellijn is altijd voor de 
AASR; 

 ASR moet de AASR coachen bij een korte corner vanaf de kant van de ASR omdat de AASR 
daar in beginsel met de rug naar toe staat. 
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3. RICHTLIJNEN SAMENWERKING 

3.1. INLEIDING 

Een scheidsrechter moet niet alleen aan het vlagsignaal of ondersteunend piepsignaal kunnen 
vaststellen wat de assistent-scheidsrechter heeft geconstateerd, maar ook aan zijn 
lichaamshouding, zijn loopacties en natuurlijk via de headsetcommunicatie. Het maken van 
duidelijke afspraken op het gebied van communicatie, leidt tot een betere samenwerking tussen 
leden van de arbitrage. 
 
In deze technische richtlijnen, die zijn bedoeld om de afspraken binnen het arbitrale team te 
uniformeren en te optimaliseren, zijn de nieuwste richtlijnen van FIFA, UEFA en KNVB verwerkt. De 
UEFA instructies zijn door de KNVB overgenomen.  
 
Deze technische richtlijnen zijn bedoeld voor (assistent-)scheidsrechters betaald voetbal en 
amateurvoetbal. Daar waar gesproken wordt over headset en/of piepvlaggen geldt dit alleen voor 
wedstrijden waar de headset en/of piepvlaggen gebruikt worden. De overige afspraken in deze 
technische richtlijnen gelden voor alle wedstrijden. 
 
In de richtlijnen wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende rollen: 
• scheidsrechter (SR); 
• assistent-scheidsrechter (ASR); 
• 4e Official (4eO); 
• 5e/6e official (AASR). 
 

3.2. ALGEMEEN 

 

Headsetcommunicatie 

De headsetcommunicatie tijdens een wedstrijd dient efficiënt te verlopen. Dat houdt in dat er kort en 
duidelijke communicatie moet zijn. Dit komt de verstaanbaarheid en de kwaliteit van de beslissingen 
ten goede.  
• spreek rustig; 
• spreek met korte zinnen; 
• ga niet schreeuwen, probeer onder alle omstandigheden rustig te blijven, met name  na 

beslismomenten; 
• vermijd woorden die op elkaar lijken; 
• vermijd woorden als “niet” of “geen”; 
• beperk je tot functionele informatie; 
• spreek met 1 persoon tegelijk. 

 
Als de bal in het spel is moeten leden van het team op elkaar kunnen vertrouwen. Dit vertrouwen 
wordt vergroot door een juiste wijze van communiceren. De SR en de overige teamleden geven door 
de headset aan waar zij op welk moment naar kijken en welke situatie zij beoordelen. 
 

Situatie Wie communiceert? Wat wordt er gecommuniceerd? 

Het spel verplaatst zich van de 
SR af, richting ASR 

ASR 
SR 

“Voor mij” 
“Ja, voor jou” 

Het spel verplaatst zich van de 
ASR af, richting de SR 

SR 
ASR 

“Voor mij” 
“Ja, voor jou” 
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Vlagsignalen 

Vlagsignalen zijn resoluut en duidelijk waarneembaar. Discrete hand- en/of armgebaren kunnen voor 
de SR een belangrijke extra steun zijn, maar moeten wel tot een minimum worden beperkt. Daarnaast 
moet de vlag zoveel mogelijk aan de speelveldzijde en scheidsrechterszijde worden vastgehouden, 
zodat de vlag voor de SR altijd zichtbaar is. Het overpakken van de vlag gebeurt altijd onderhands. 
Belangrijk voor de beeldvorming is dat beide ASR’s op dezelfde wijze handelen. Echter, het 
allerbelangrijkste is de juistheid van de beslissing en het advies. Populair gezegd: "Goed gaat voor 
mooi"!  
 

Piepsignalen 

Het piepsignaal is een aanvullend signaal is dat alleen gebruikt moet worden wanneer het nodig is om 
de aandacht van de scheidsrechter te trekken.  
 
Overleg tijdens de wedstrijd 
• in eerste instantie vindt overleg plaats door het gebruik van de headset;  
• bij overleg wordt alleen kort gesproken en geen hand- of andersoortige gebaren gemaakt; 
• bij overleg tussen de SR en ASR aan de zijlijn richten beiden zich met het gezicht naar het 

speelveld op de zijlijn, hierbij geen spelers toelaten; 
• communiceren gebeurt zonder hand voor de mond; 
• de SR laat het spel pas hervatten nadat de ASR zijn positie heeft ingenomen. 
 

3.3. VOORAFGAAND AAN DE WEDSTRIJD 

 

Voor aanvang in kleedkamer 

• vooraf dienen altijd afspraken te worden gemaakt tussen scheidsrechter en assistent-
scheidsrechter. Bijvoorbeeld het benadrukken van de belangrijkste onderdelen van deze richtlijnen 
of het bespreken wanneer een SR specifieke voorkeuren heeft; 

• voordat aan de warming-up wordt begonnen is gecontroleerd of alle apparatuur werkt; 
• headset wordt ruim voor aanvang van de wedstrijd getest; 
• na de warming- up wordt nogmaals getest alvorens het speelveld wordt betreden; 
• piepvlaggen worden gecontroleerd op werking en juist volume; 
• vlak voor aanvang van de wedstrijd of 2e helft nogmaals controle; 
• 4eO zorgt voor communicatie met de fieldmanager voor de live- registratie tv. 

 

Warming up 

• het arbitrale team voert de warming up uniform gekleed uit; 
• bij betreden van het speelveld gaat ASR direct naar zijn eigen zijde om doelnet en omgeving te 

controleren; 
• na gezamenlijke warming up gaat ASR ook naar het eigen werkgebied, zodat hij de 

omstandigheden kent waarop hij zijn taken moet uitoefenen; hij kan dan rekening houden met 
bijvoorbeeld het te dragen schoeisel, de daar aanwezige loopruimte en eventuele 
camera’s/microfoons. 
 

Uitrusting van de spelers 

• ASR attendeert de SR erop, indien de uitrusting tot verwarring kan leiden; 
• uitvoeren noppencontrole; 
• controle uitvoeren op het dragen van scheenbeschermers, slidingbroeken, ondershirts en 

sieraden; 
• het tapen van sieraden en polsen is niet toegestaan, alsmede tape van afwijkende kleur om de 

sokken (in het AV kunnen andere regels gelden); 
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Betreden van het speelveld 

• gezamenlijk als trio het speelveld betreden; 
• vlagvoering bij opkomst aan buitenzijde; 
• vlag wordt los gedragen, dus niet opgerold; 
• bij aanwezigheid van een pupil van de week voor de ASR, loopt deze 

pupil aan de buitenzijde en wordt de vlag aan de binnenzijde gedragen; 
• na gezamenlijk betreden van het speelveld presenteren aan het publiek; 
• vlagvoering tijdens line-up aan buitenzijde; 
• voorafgaande aan de toss, handen schudden van beide teams; 
• vervolgens de nettencontrole door ASR’s (reclame, logo's, camera’s, 

handdoeken, bidons of andere voorwerpen die in het net hangen zijn niet 
toegestaan), te beginnen bij de eerste paal via de netruimte naar de 
tweede paal en bovenlangs weer terug naar de eerste paal, via doellijn 
(controle microfoons, ballen(jongens), fotografen etc. in werkgebied) en 
vervolgens opstellen ter hoogte van de voorlaatste verdediger. Hierbij is 
het niet nodig om de hoekvlag heen te lopen; 

 

Protocol bij minuut stilte 

• na line-up en handen schudden gezamenlijk ter hoogte van de middenlijn positie innemen op rand 
middencirkel; 

• lichaam richting hoofdtribune; 
• SR op middenlijn, ASR aan zijde SR; 
• SR fluit voor minuut stilte; 
• ASR heeft de vlag naast zich (buitenzijde) en houdt het puntje van de vlag vast om te voorkomen 

dat de vlag wappert; 
• 4eO stelt zich op tussen de beide dug-outs en heeft de handen op de rug; 
• SR fluit ten teken dat de minuut stilte ten einde is; 
• ASR gaat de netcontrole uitvoeren en neemt positie in ter hoogte van de voorlaatste verdediger. 
 

3.4. TIJDENS DE WEDSTRIJD 

 

Duur van de wedstrijd 

• tijd meeklokken; 
• er als ASR op attent zijn, dat de SR tijdig aan de 4eO de extra speeltijd aangeeft, anders door 

middel van headset of piepsignaal hierop attenderen. 
 

3.5. SPELERWISSELINGEN EN TERUGKEER GEBLESSEERDE SPELERS 

• 4eO: “Wissel in voorbereiding” (optioneel);  
• 4eO: “Let op dubbele wissel”;  
• 4eO: "Nu wisselen" op het moment dat men er klaar voor is;  
• bij assistentie bij een dubbele wissel, geeft ASR1 bij de SR aan wanneer hij weer in positie staat. 

Pas dan geeft de SR een teken voor het hervatten van de wedstrijd;  
• de spelerswissel wordt aangeven door middel van het voorgeschreven vlagsignaal van ASR1; 
• ASR blijft op zijn positie;  
• indien er geen 4eO aanwezig is dan wordt de taak van de 4eO (controle uitrusting en toepassing 

wisselprocedure) door de ASR1 uitgevoerd; 
• het voornoemde signaal wordt door ASR2 overgenomen. In specifieke situaties kan ASR2 ook het 

initiatief nemen; 
• bij meer dan één wissel komt ASR1 naar de 4eO ter ondersteuning; 
• ASR of 4eO vraagt aan de SR of speler terug kan keren. Kies het juiste moment van 

communicatie (bijvoorbeeld niet tijdens een gevaarlijke aanval / bal in de 16 meter). De terug te 
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keren speler moet links van de ASR in het veld komen i.v.m. focus van ASR 1 op positie vlv en 
overige spelers;   

• communicatie met de speler die wil terugkeren als de SR nog geen toestemming heeft gegeven 
(“wachten”), waardoor de SR niet naar de situatie hoeft te kijken. 

   

Spelsituatie Leidend 
persoon 

Advies Wat wordt 
gecommuniceerd 

Bijzonderheden 

Er vindt een enkele 
spelerswissel plaats 

4eO - “Zometeen een wissel”  
 
“Wissel in voorbereiding” 
 
 
“Wissel” 
 

De 4eO kondigt de 
aanstaande wissel aan. 
 
Als de wisselprocedure is 
afgerond meldt de 4eO dit 
aan de SR 

Er vinden meerdere 
spelerswissels 
plaats  

4eO - “Zometeen een dubbele 
wissel”  
 
“Dubbele wissel in 
voorbereiding” 
 
“Dubbele Wissel” 

De 4eO kondigt de 
aanstaande wissel aan en 
attendeert de ASR1 erop dat 
hij ondersteuning moet 
verlenen bij de 
spelerscontrole 
 
Als de wisselprocedure is 
afgerond meld de 4eO dit 
aan de SR 

  
           

3.6. INWORP 

• wanneer de bal over de zijlijn gaat aan de zijde van de ASR, dan moet hij direct aangeven welke 
partij recht heeft op een inworp;  

• wanneer de bal over de zijlijn gaat, ver weg 
van de positie van de ASR en de beslissing 
wie de inworp mag nemen is duidelijk, dan 
moet hij ook direct aangeven welke partij 
recht heeft op een inworp;  

• wanneer de bal over de zijlijn gaat, ver weg 
van de ASR, maar deze twijfelt of de bal 
wel uit het spel is of wie er in moet werpen, 
dan moet hij contact maken met de SR 
(oogcontact, headset en/of piepvlag) en de 
beslissing van de SR overnemen; 

• wanneer de bal even over de zijlijn is, maar 
gelijk weer in het veld komt, dan moet de 
ASR eerst zijn vlag in de lucht steken, in de 
hand waarmee hij ook vervolgens richting aangeeft, om de aandacht van de SR te trekken en het 
spel te laten stoppen en daarna vervolgen met de normale procedure bij inworp; 

• de SR en ASR letten op correcte uitvoering van de inworp; 
• bij de uitvoering is de SR verantwoordelijk voor de handen, de ASR voor de voeten; 
• de ASR kan de plaats aangeven waar de inworp dient te worden genomen door te blijven staan op 

de plaats waar de bal het speelveld verliet; de ASR gaat niet voor de speler staan die inwerpt; 
• in het algemeen: ASR houdt oogcontact met SR en neemt seconde bedenktijd. 
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Aandacht wordt gevraagd voor de juiste positie van het nemen van de inworp. Te vaak wordt er 10 á 
15 meter terreinwinst geboekt. Door preventief en proactief optreden van de SR (eventueel 
ondersteund door de ASR) kan dit aspect beter worden gemanaged. 
 

Spelsituatie Leidend 
persoon 

Advies Wat wordt gecommuniceerd Bijzonderheden 

Inworp helft ASR ASR  SR “Uit” + “Naam van de ploeg voor 
wie de inworp is” 

ASR bepaalt de plaats van 
de inworp en communiceert 
dit richting SR 

Inworp helft SR SR  ASR “Uit” + “Naam van de ploeg voor 
wie de inworp is” 

De SR bepaalt de plaats van 
de inworp en communiceert 
dit richting ASR 

Inworp zone 4eO ASR 4eO “Uit” + “Naam van de ploeg voor 
wie de inworp is” 

ASR communiceert of bal 
binnen of buiten het 
speelveld is (“binnen” of 
“buiten”)  
 

Inworp op of rond de 
middenlijn (overzijde 
van 4eO) 

SR ASR “Uit” + “Naam van de ploeg voor 
wie de inworp is” 

 

De bal blijft binnen 
het speelveld 

ASR ASR “Binnen”  
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3.7. DOELPUNT 

Helft ASR 

• de SR kent doelpunt toe: de ASR gaat onmiddellijk naar positie “rand strafschopgebied” en blijft de 
situatie m.b.t. feestvierende en teleurgestelde spelers observeren; 

• wanneer een doelpunt is gescoord terwijl de bal nog in het spel lijkt te zijn, of de SR is niet in de 
positie om zelf het doelpunt te constateren dan moet de ASR, staande op de doellijn, zijn vlag in 
de lucht steken om aan te geven dat de bal de doellijn heeft gepasseerd, communiceren 
“doelpunt!” en een piepsignaal geven; vervolgens dient de ASR naar het midden te wijzen om 
daarna de loopactie “rand strafschopgebied” te maken 

• bij net niet doelpunt, advies: “ga door” of “nee”, vlag langs het lichaam houden en eventueel 
discreet doorspeelgebaar;  

• Communicatie moet snel en zeer duidelijk zijn!; 
• bij de loopactie naar de positie “rand strafschopgebied” houdt de ASR zijn zicht op het speelveld 

om eventuele onregelmatigheden (shirt over het hoofd, opstootje e.d.) te kunnen waarnemen; 
• wanneer er geen 4eO is noteren ASR1 en ASR2 het doelpunt; 
• benoemen rugnummer doelpuntenmaker (kan mee worden gewacht tot geschikt moment). 
 
Andere helft ASR 
• de assistent-scheidsrechter blijft bij de middellijn staan of ter hoogte van de voorlaatste verdediger  

(hangt af waar die op dat moment is); 
• hij observeert wat er gebeurt; 
• als de spelers teruglopen naar de eigen helft, dan loopt hij mee met de voorlaatste verdediger, 

zodat hij altijd zicht houdt op de situatie. 
 
 

3.8. BUITENSPEL  

• bij strafbaar buitenspel de vlag in de rechterhand rechtstandig omhoog; 
• communicatie via de headset (advies: “buitenspel”) en door middel van piepsignaal; 
• indien de bal lang onderweg is kan de ASR eventueel “wachten” roepen; 
• na fluitsignaal de plaats op voorgeschreven wijze aangeven: de ASR blijft staan ter hoogte van de 

plaats waar de spelhervatting moet worden genomen en kiest weer positie zodra de bal op de 
juiste plek ligt;  

 
                   
• bij voordeelregel oogcontact: eventueel een signaal van doorspelen van de SR; 
• bij net niet situaties communicatie via de headset “goed”; 
• de SR en de ASR op één lijn: fluiten en vlaggen (niet denken dat de ander wel actie zal 

ondernemen); 
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• wanneer onduidelijk is of de bal is gespeeld door een verdediger of aanvaller of is getoucheerd bij 
doorkoppen of doorspelen van de bal, ligt het initiatief bij de SR om aan te geven dat de bal is 
geraakt en door wie. Niet alleen de SR, maar ook de andere ASR en de 4eO kunnen dan 
eventueel adviseren (bij beter zicht op de situatie);   

• indien de SR duidelijk aangeeft dat hij door laat spelen bij een vlagsignaal (bijvoorbeeld bal 
komt van verdediger of er is geen sprake van buitenspel): onmiddellijk de vlag naar beneden; 

• bij schoten uit de tweede lijn: alleen vlaggen indien de doelverdediger in zijn spel wordt 
gehinderd. Wanneer dit onduidelijk is vraagt de ASR “hindert hij de doelman?”. De SR dient 
hieruit op te kunnen maken dat het om buitenspelsituatie gaat (de ASR vraagt dit immers 
alleen om deze reden). De SR antwoordt met “Ja” of “Nee”. De SR moet zich realiseren dat 
de ASR niet altijd de juiste diepte kan schatten en dat hij in deze gevallen ook zelf zijn 
verantwoordelijkheid moet nemen; 

• directe communicatie van ASR "goed" wanneer er niemand buitenspel staat; 
• indien de SR het vlagsignaal niet ziet of het piepen niet hoort en de verdedigende partij komt in 

balbezit: vlag naar beneden; 
• wanneer er onduidelijkheid bestaat over de geldigheid van een doelpunt, waaraan zich 

voorafgaand een buitenspelsituatie heeft voorgedaan, maakt de ASR geen loopactie en probeert 
hij de SR via de headset te benaderen en te overleggen. De ASR zegt “komen”. Indien de ASR de 
SR niet kan bereiken geeft de ASR een piepsignaal. Indien ook dit niet wordt geconstateerd door 
de SR volgt een vlagsignaal. 

 
 

Spelsituatie Leidend 
persoon 

Advies Wat wordt 
gecommuniceerd 

Bijzonderheden 

Een aanvaller staat buitenspel ASR  “Buitenspel”  

Een aanvaller staat niet 
buitenspel 

SR ASR  “Goed”  

Een verdediger past de bal 
achterwaarts richting een 
aanvaller 

SR Gehele team “Terugspeelbal” 
of 
“Eigen speler” 

 

Een aanvaller verlaat (en 
wacht buiten) het speelveld 
naast het doel om zich 
zodoende uit buitenspel te 
onttrekken 

ASR / 
AASR 

Gehele team “Aanvaller doet nog 
mee” 

De aanvaller wordt 
geacht zich op het 
speelveld te 
bevinden: 
dichtstbijzijnde plaats: 
de doellijn  

Een verdediger verlaat (en 
wacht buiten) het speelveld 
naast het doel om een 
aanvaller buitenspel te zetten 

ASR / 
AASR 

Gehele team “Verdediger doet nog 
mee” 

De verdediger wordt 
geacht zich op het 
speelveld te 
bevinden: 
dichtstbijzijnde plaats: 
de doellijn 

Een aanvaller komt als gevolgd 
van een duel buiten het 
speelveld terecht 

ASR / 
AASR 

Gehele team “Aanvaller doet nog 
mee” 

De aanvaller wordt 
geacht zich op het 
speelveld te 
bevinden: 
dichtstbijzijnde plaats: 
de doellijn 
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Een verdediger komt als 
gevolgd van een duel buiten 
het speelveld terecht 

ASR / 
AASR 

Gehele team “Verdediger doet nog 
mee” 

De verdediger wordt 
geacht zich op het 
speelveld te 
bevinden: 
dichtstbijzijnde plaats: 
de doellijn 

Aanvaller staat wel of niet in 
gezichtsveld doelman  

ASR SR ASR: ”Hindert 
aanvaller de 
doelman?” 
 
Beoordeling aan SR 

ASR moet leidend 
zijn en met de vraag 
komen 

 
 

3.9. OVERTREDINGEN 

• de ASR en 4eO doen actief mee, maar met een zekere terughoudendheid; 
• overtredingen binnen het werkgebied van de ASR en 4eO, niet zichtbaar voor de SR, moeten 

worden gesignaleerd; 
• wanneer een official vindt dat er geen overtreding plaatsvindt tijdens een duel communiceert hij 

“doorgaan” of “ga door” of “spelen” of termen van gelijke strekking; 
• wanneer een ASR of 4eO een overtreding ziet communiceert hij: “fluiten, vrije schop … (de naam 

van de ploeg die de vrije schop krijgt)”; 
• er volgt een vlagsignaal (wapperen + richting aangeven) en een piepsignaal; 
• de ASR en 4eO hebben vervolgens de taak de SR eventueel te ondersteunen met een advies 

voor een persoonlijke straf voor de overtreder: “Vermanen” (stem met elkaar af of SR wil dat 
ASR/4eO advies geven bij vermaning), “Geel”, “Rood”. Wanneer dit het geval is, dient er naast de 
kleur van de kaart het rugnummer gecommuniceerd te worden. De SR laat in dit geval het spel 
niet eerder hervatten alvorens alle betrokken officials deze gegevens hebben genoteerd; 

• bij toepassing van de voordeelregel door de SR moet de ASR zijn vlag onmiddellijk naar beneden 
doen; 

• indien een gele kaart vanwege de voordeelregel wordt uitgesteld, onthoudt het hele team het 
rugnummer van de speler. Deze taak ligt primair bij de 4eO. Hij let ook op waar de speler zich 
bevindt bij de eerstvolgende onderbreking, zodat alsnog de gele kaart kan worden getoond;  

• overtredingen buiten het eigen werkgebied moeten alleen worden gesignaleerd, indien de SR om 
advies vraagt of als het buiten het waarnemingsgebied van de SR valt;  

• het werkgebied van de ASR wordt groter naarmate de scheidsrechter zich verder van de situatie 
bevindt; piepen en communicatie via headset is daarbij het eerste communicatiemiddel. Niet 
alleen de afstand is leidend voor het advies voor de overtreding, maar ook het vrije zicht op de 
situatie. Echter, hoe verder weg uit het werkgebied des te terughoudender de ASR/4eO moet zijn. 
De SR kan ook om advies vragen als zijn positie ver weg is of als hij slecht zicht heeft; 

• de SR behoudt te allen tijde de vrijheid een advies van een ASR niet over te nemen (dit laat hij 
weten via headset en/of handgebaar); 

• alleen in of onmiddellijk na het fluitsignaal, indien het in de nabijheid is en het de beslissing van de 
SR versterkt: vlagsignaal (wapperen + richting aangeven), niet piepen. Dit betreft met name 
situaties waarbij aan de overtreder een disciplinaire straf (geel of rood) wordt opgelegd 

• bij "zekere" rode kaart en cruciale situaties buiten het waarnemingsgebied van de SR moeten de 
ASR en 4eO hun verantwoordelijkheid nemen: (blijven) vlaggen en piepen en communiceren via 
headset; 

• bij het constateren van overtredingen moet er rekening mee worden gehouden dat een mogelijke 
(duidelijke) voordeelregel kan optreden; ook hier geldt: even wachten is beter dan direct te vlaggen; 

• de 9.15 meter afstand binnen het werkgebied van de ASR: indien noodzakelijk spelers verbaal 
afstand aangeven; het speelveld niet betreden, tenzij daarvoor aanleiding is; 
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• opstelling bij vrije schoppen met een muur: voorlaatste verdediger, tenzij de SR anders 
aangeeft. 

 
 

Bijzondere situaties 
• indien de verdedigende partij een overtreding maakt nabij het strafschopgebied dient de ASR die 

op deze hoogte staat aan te geven “buiten” of “binnen”. De communicatie moet plaatsvinden tot 
er feedback is geweest van de SR;  

• Wanneer een vrije schop snel wordt genomen in de rug van de SR zegt de ASR op de helft waar 
de vrije schop genomen is “Genomen” 

• Bij vrije schoppen rondom het strafschopgebied neemt de SR het initiatief tot communicatie wie 
er let op handsballen in de muur. Zodra de SR de muur op afstand gaat zetten houdt de ASR die 
het dichtst bij de situatie staat in de gaten of de bal op de juiste plaats blijft liggen.  

• Gele / Rode kaarten: Bespreek voorafgaande aan de wedstrijd wat wordt gecommuniceerd bij 
“twijfel voor rood”;  

• aangeven wie de overtreder is (naam en/of rugnummer + team) indien dit moeilijk waarneembaar 
is. 

 
“Off the ball” situaties  
• 4eO kiest positie bij vrije schoppen, zoals bij voorzetten vanuit de flanken aan de dug-out zijde; 
• SR geeft aan 4eO aan dat de muur zijn verantwoordelijkheid is; 
• 4eO geeft aan wanneer de bal genomen wordt en ook wanneer deze evt. kort genomen wordt; 
• 4eO communiceert eventuele handsballen in de muur. 
• Aan de overzijde van het speelveld worden deze afspraken indien mogelijk gemaakt met ASR2. 
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Spelsituatie Leidend 
persoon 

Advies Wat wordt 
gecommuniceerd 

Bijzonderheden 

Een speler van 
ploeg A maakt een 
overtreding buiten 
het 
strafschopgebied 

SR ASR1 als dit gebeurt 
binnen werkgebied 1 
 
ASR2 als dit gebeurt 
binnen werkgebied 2 
 
4eO als dit gebeurt 
binnen werkgebied 4 
 
AASR5 als dit 
gebeurt binnen 
werkgebied 5 
 
AASR6 als dit 
gebeurt binnen 
werkgebied 3 

“fluiten, vrije schop 
(naam ploeg A)” 
 
+ (eventueel) 
- Vermanen 
- Geel 
- Rood 
 
+ (eventueel) 
- Naam of 

rugnummer 
overtreder 

Belangrijk is dat er kort en 
duidelijk gecommuniceerd 
wordt. 
 
De SR is verantwoordelijk 
voor de beslissing. 
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Vrije schoppen voor aanvallende partij nabij strafschopgebied 
 

Spelsituatie Leidend 
persoon 

Advies Wat wordt gecommuniceerd Bijzonderheden 

Aanvallende partij 
neemt vrije schop 
nabij de 
rechterzijde van 
het 
strafschopgebied 

SR 4eO 
 
 
 
ASR1 
 
AASR 

“Komt ie, … nu” 
 
 
 
Indien buitenspel: “Buitenspel” 
 
Indien doelpunt: “doelpunt” 
 
 
 
Indien overtreding gemaakt door 
een aanvaller: “fluiten, vrije 
schop (naam van de 
verdedigende partij) 
 
Indien overtreding gemaakt door 
een verdediger:  
“penalty” 

4eO controleert of de bal op 
juiste positie ligt en geeft aan 
wanneer de bal getrapt wordt. 
 
ASR1 beoordeelt buitenspel 
 
AASR bewaakt de doellijn voor 
het mogelijk toekennen van 
een doelpunt  
 
AASR bewaakt het 
strafschopgebied voor 
overtredingen 

Aanvallende partij 
neemt vrije schop 
nabij voorzijde van 
het 
strafschopgebied 

SR SR 
 
 
 
ASR1 
 
 
AASR 

“Komt ie, … nu” 
 
 
 
Indien buitenspel:  
“Buitenspel” 
 
Indien doelpunt: “doelpunt” 
 
 
 
Indien overtreding gemaakt door 
een aanvaller: “fluiten, vrije 
schop (naam van de 
verdedigende partij) 
 
Indien overtreding gemaakt door 
een verdediger:  
“penalty” 

SR controleert of de bal op 
juiste positie ligt en geeft aan 
wanneer de bal getrapt wordt. 
 
ASR1 beoordeelt buitenspel 
 
 
AASR bewaakt de doellijn voor 
het mogelijk toekennen van 
een doelpunt  
 
AASR bewaakt het 
strafschopgebied voor 
overtredingen 



 

 

seizoen 2017/'18 | 1 juli 2017 

 
   P. 23 

 

Aanvallende partij 
neemt vrije schop 
nabij de linkerzijde 
van het 
strafschopgebied 

SR ASR2 
 
 
 
ASR  
 
 
AASR 

“Komt ie, … nu” 
 
 
 
Indien buitenspel:  
“Buitenspel” 
 
Indien doelpunt: “doelpunt” 
 
 
 
Indien overtreding gemaakt door 
een aanvaller: “fluiten, vrije 
schop (naam van de 
verdedigende partij) 
 
Indien overtreding gemaakt door 
een verdediger:  
“penalty” 

SR controleert of de bal op 
juiste positie ligt en geeft aan 
wanneer de bal getrapt wordt. 
 
ASR1 beoordeelt buitenspel 
 
 
AASR bewaakt de doellijn voor 
het mogelijk toekennen van 
een doelpunt  
 
AASR bewaakt het 
strafschopgebied voor 
overtredingen 

 

 
 

3.10. STRAFSCHOP 

• de eerste en uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de SR; 
• wanneer er een aanvaller valt aan de ASR-zijde van het strafschopgebied, moet er te allen tijde 

een advies komen; 
• ingrijpen door de ASR gebeurt verder uitsluitend onder bijzondere omstandigheden en indien de 

SR op grote afstand staat, zich in een positie bevindt waarin hij de situatie niet kan beoordelen of 
nadrukkelijk om advies van de ASR vraagt.  

• Communicatie indien overtreding binnen strafschopgebied: "Penalty, Penalty, Penalty"; 
• Communicatie indien geen overtreding: "Nee" / "Ga Door" / “Niets”; 
• Communicatie indien een speler zich laat vallen teneinde strafschop te versieren: "Schwalbe". 
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• Aangeven wie de overtreder is (naam en/of rugnummer + ploeg) aangevuld met advies voor “geen 
kaart”, “geel” of “rood”  

• de volgorde van communiceren is altijd eerst de spelhervatting en daarna pas de eventuele 
disciplinaire sanctie; 

• overtredingen net buiten of binnen het strafschopgebied door verdedigende partij: 
- buiten: ASR blijft staan c.q. loopt terug naar het verlengde van de 

zestienmeterlijn. Communicatie: “Buiten, Buiten, Buiten”. 
- staat de ASR in dit geval al nabij de doellijn en vindt de overtreding plaats net 

buiten het strafschopgebied bij de haaks op de doellijn staande lijn van het 
strafschopgebied dan loopt de ASR enkele passen terug, evenwijdig aan de 
zijlijn. In dat geval wordt niet teruggelopen tot het verlengde van de 16-
meterlijn; 

- binnen: doorlopen naar de hoekvlaggenstok (niet dwingend), gelijktijdig piepen                            
en communiceren met headset  niet vlaggen; advies: “penalty, penalty, 
penalty”; 

- Staat de ASR in dit geval al nabij de doellijn dan zet hij een stap voor de 
hoekvlag; 

• als de ASR ervan overtuigd is, dat de SR ten onrechte een strafschop heeft toegekend omdat de 
overtreding buiten het strafschopgebied heeft plaatsgevonden, dan dient de assistent-
scheidsrechter te blijven staan (of enkele stappen terug te lopen), te piepen en te communiceren 
via de headset; 

• als de ASR ervan overtuigd is, dat de scheidsrechter een strafschop dient toe te kennen en de 
scheidsrechter legt de bal buiten het strafschopgebied, dan dient de ASR door te lopen, te piepen 
en te communiceren via de headset; 

• de beslissing van de SR is te allen tijde doorslaggevend;  
 
Uitvoering van de strafschop 
• de ASR wacht bij het geven van een strafschop in eerste instantie bij de hoekvlag totdat de 

spelers hun positie buiten het strafschopgebied gaan innemen, dit om te voorkomen dat er 
weerstand tegen de ASR ontstaat over de genomen beslissing. Vervolgens loopt de ASR door tot 
het snijpunt van de doellijn en de lijn van het strafschopgebied. De eerste prioriteit vanaf deze 
positie voor de ASR is doellijnbewaking. Tevens dient de ASR zich bewust te zijn van de diverse 
spelregeltechnische mogelijkheden die tijdens het nemen van de strafschop kunnen voorkomen; 
tweemaal spelen van de bal door de strafschopnemer, te vroeg toelopen, onderbreken aanloop, 
mogelijke buitenspelsituatie etc. (bij het constateren van dit soort zaken is het belangrijk dat er 
communicatie via de headset plaatsvindt). De SR is verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van 
de strafschop (inclusief bewegen keeper en inlopen spelers). De ASR is verantwoordelijk voor een 
goede ondersteuning van de SR, met name met betrekking tot het te vroeg bewegen van de 
doelman. Wordt er gewerkt met een AASR dan is die verantwoordelijk voor controle op te vroeg 
bewegen door de doelman en om te bepalen of de bal over de lijn is; 

• de ASR op de doellijn dient bij twijfelgeval aan te geven of de bal geheel en al over de doellijn is 
gegaan door de vlag korte duur rechtstandig omhoog te houden, te piepen en vervolgens naar het 
midden te wijzen; 

• communicatie via de headset, advies “doelpunt”; 
• indien er bij de uitvoering van de strafschop een duidelijke overtreding is begaan, communiceert 

de ASR na de uitwerking van de strafschop te hebben afgewacht “overtreding” direct gevolgd door 
“overnemen” of “vrije schop”; 

• na de uitwerking van de strafschop neemt de ASR zo snel mogelijk de positie weer in aan de 
zijlijn; hierbij dient de ASR tevens zo snel mogelijk ter hoogte van de voorlaatste verdediger positie 
te kiezen. Uiteraard dient achterwaarts te worden gelopen waarbij het gezicht altijd gericht is naar 
het speelveld.  

• Vervolgens, zonder te vlaggen, rustige looppas in de richting van de middenlijn. Mocht er zich een 
buitenspelsituatie voordoen tijdens het teruglopen naar de zijlijn dan dient er direct te worden 
gevlagd (ondanks de positie van de ASR in het speelveld); 
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• de SR is verantwoordelijk voor de buitenspelbeoordeling direct volgend op het terugkeren van de 
bal, nadat deze gepareerd is door de keeper of terugkomt van paal of lat en wordt hierop 
geattendeerd door de ASR.  

 
 
 

3.11. DOELSCHOP 

• bal over de doellijn: ASR wijst met zijn vlag onmiddellijk naar het doel, 
waarbij de voorzijde van het lichaam richting speelveld is gericht;   

• het aangeven gebeurt vanuit de positie net naast de hoekvlag (vlag in 
rechter hand);  

• bij een schot van grote afstand mag het signaal voor de doelschop 
worden gegeven ter hoogte van 5-meter lijn; 

• bal over de doellijn in de diagonaal van de SR: oogcontact met SR; SR 
geeft doelschop aan; daarna wijzen naar het doelgebied; 

• communicatie via de headset, advies “achterbal”; 
• in uitzonderlijke situaties, als de doelschop zeer duidelijk is, en in het 

bijzonder als de SR al een signaal heeft gegeven, hoeft de ASR geen 
vlagsignaal meer te geven; 

• bij twijfel doelschop / hoekschop geeft ASR dit aan door te roepen “wie” 
en zorg voor oogcontact; 

• wanneer de bal net over de doellijn is (maar moeilijk waarneembaar) of 
onmiddellijk het speelveld weer in komt, dan communiceert de ASR 
eerst “uit” en moet hij zijn vlag met de rechterhand in de lucht steken om de aandacht van de SR 
te trekken en het spel te laten stoppen en daarna vervolgen met de normale procedure bij 
doelschop; 

• ASR dient aandacht te schenken aan het correct nemen van de doelschop (vanaf de 5 
meterlijn met de vlag in de linkerhand); prioriteit heeft echter buitenspel en de ASR dient tijdig 
zijn positie ter beoordeling van buitenspel te hebben ingenomen; de ASR dient oogcontact te 
houden met de nemer van de doelschop; 

• indien de bal bij een doelschop duidelijk voor de tweede maal wordt aangeraakt binnen het 
strafschopgebied communiceert de ASR “overnemen” en ondersteunt dit met een vlagsignaal. 
Aangezien deze situaties vaak al te herkennen zijn kan/moet hij de SR hier ook preventief op 
attenderen. 

 

Spelsituatie Leidend 
persoon 

Advies Wat wordt 
gecommuniceerd 

Bijzonderheden 

De bal verlaat het speelveld 
over de doellijn naast het doel 
aan de zijde van de SR.  

SR ASR “Achter” 
 

De ASR neemt waar of de bal 
wel of niet de doellijn (naast 
het doel) gepasseerd is. 
 
De SR bepaalt doelschop. 

De bal verlaat het speelveld 
over de doellijn naast het doel 
aan de zijde van de AASR / 
ASR.  

ASR AASR “Achter” 
  

De ASR neemt waar of de bal 
wel of niet de doellijn (naast 
het doel) gepasseerd is. 
 
De AASR bepaalt doelschop. 
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3.12. HOEKSCHOP 

• bal over de doellijn nabij de ASR: vlag onmiddellijk naar de 
kwartcirkel wijzen, zodat de SR ook aan lichaamstaal/positie kan 
zien dat er een hoekschop wordt gegeven; 

• het aangeven gebeurt vanaf 1 á 1.5 meter vanaf de hoekvlag; 
alleen in het geval de ASR al dichter bij de hoekvlag is wordt een 
stap teruggezet; 

• bal over de doellijn in de diagonaal van de SR: oogcontact met SR, 
SR geeft hoekschop aan; daarna direct wijzend naar de 
kwartcirkel; 

• wanneer de bal even over de doellijn is, maar gelijk weer in het 
veld komt, dan moet de ASR eerst zijn vlag met de rechterhand in 
de lucht steken om de aandacht van de SR te trekken en het spel 
te laten stoppen en daarna vervolgen met de normale procedure 
bij hoekschop; 

• communicatie via de headset, advies “corner”; 
• in uitzonderlijke situaties, als de hoekschop zeer duidelijk is, en in het bijzonder als de SR al 

een signaal heeft gegeven, hoeft de ASR geen vlagsignaal meer te geven; 
• bij twijfel doelschop / hoekschop geeft ASR dit aan door te roepen “wie” en zorgt voor oogcontact; 
• bij hoekschoppen vindt er communicatie plaats wanneer de bal genomen wordt en ook wanneer 

deze evt. kort genomen wordt. ASR communiceert bij corners die aan zijn zijlijn plaatsvinden, 
“komt ie” en “nu”, indien kort genomen communiceert de ASR gelijk “Kort”; 

• bij corners aan de overzijde van de ASR, neemt de andere ASR die op de lijn staat van de 
hoekschop de taak over “Komt ie” en “nu” en indien korte corner “Kort”; 

• let op dat ASR kort voordat de bal getrapt wordt “nu” zegt i.v.m. vertraging op headset; 
• de ASR bewaakt of spelers op minimaal 9.15 meter afstand staan; 
• de ASR controleert of de bal goed ligt; 
• opstelling ASR is achter de hoekvlag (vlag in linker hand); 
• bij samenwerking met AASR is het aan te bevelen dat de ASR ook vermeld of de bal indraaiend of 

uitdraaiend getrapt wordt. 
 

Spelsituatie Leidend 
persoon 

Advies Wat wordt 
gecommuniceerd 

Bijzonderheden 

De bal verlaat het speelveld 
over de doellijn naast het doel 
aan de zijde van de SR. 

SR ASR “Corner” 
  

De ASR neemt waar of de 
bal wel of niet de doellijn 
(naast het doel) gepasseerd 
is. 
 
De SR bepaalt hoekschop. 

De bal verlaat het speelveld 
over de doellijn naast het doel 
aan de zijde van de AASR / 
ASR. 

ASR AASR “Corner” 
 

De ASR neemt waar of de 
bal wel of niet de doellijn 
(naast het doel) gepasseerd 
is. 
 
De AASR bepaalt 
doelschop. 

 
       

3.13. UITTRAP VAN DE DOELVERDEDIGER 

• de doelverdediger overschrijdt met de bal in zijn handen de lijn van het strafschopgebied; alleen 
ingrijpen door de ASR in overduidelijke situaties (bij millimeterwerk roepen naar de 
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doelverdediger); 
• dringend advies: eerst trachten verbaal contact te maken met doelverdediger, eventueel in de rust 

of tijdens de wedstrijd via de headset de SR hierop attenderen; 
• ASR dient aandacht te schenken aan het correct uittrappen door, indien de doelman dit ter hoogte 

van de 16-meterlijn doet, positie in te nemen ter hoogte van het verlengde van de 16-meterlijn, met 
de vlag in de linkerhand; prioriteit heeft echter buitenspel en de ASR dient tijdig zijn positie ter 
beoordeling van buitenspel te hebben ingenomen; de ASR houdt oogcontact met de 
doelverdediger. 
 

3.14. POSITIE ASSISTENT-SCHEIDSRECHTER TER HOOGTE VAN DE MIDDENLIJN 

• ASR is proactief; 
• ASR staat schuin ingedraaid richting de andere speelhelft; 
• eventueel via de headset (A)SR ondersteunen. 

 

3.15. STRAFSCHOPPENSERIE 

• voorafgaand aan de strafschoppenserie geeft de 4eO aan welke 22 (of minder) spelers in 
aanmerking komen om strafschoppen te nemen; 

• de positie van ASR1 is op het snijpunt van de doellijn en de lijn van het doelgebied; 
• ASR1 en SR noteren scoreverloop; 
• de positie van ASR2 is in de middencirkel, zodanig dat hij zicht heeft op alle spelers en de bank 

(spelers en officials); 
• ASR2 noteert de rugnummers van de strafschopnemers; 
• ASR2 geeft aan de overige officials het rugnummer door van de nemer; 
• beide teams dienen een gelijk aantal spelers te gebruiken; 
• de 4eO behoudt zijn positie tussen de beide banken en zorgt ervoor dat technische staf en voor 

de strafschoppenserie niet in aanmerking komende spelers en wisselspelers binnen de 
instructiezones blijven. 
 

3.16. OPSTOOTJES 

• ASR en 4eO komen niet nodeloos het speelveld in; 
• indien daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld bij massale opstootjes, begeeft ASR zich richting het 

opstootje en neemt een positie in waarbij hij optimaal kan waarnemen; 
• SR en ASR komen niet aan spelers of andere betrokkenen bij een opstootje; 
• niet te veel / niet te druk communiceren tijdens de opstootjes en zeker niet gaan schreeuwen; 
• blijf altijd rustig en duidelijk praten; 
• kies het juiste moment van communiceren.  
• indien er een speler op grote snelheid naar de SR komt gerend in zijn rug, moet hij hierop 

geattendeerd worden door de 4eO en de ASR; 
• Bij opstootjes is het aan alle teamleden om direct aan het begin de rugnummers op te nemen van 

de aanstichters en deze te delen “Nr 9 team A en Nr. 10 team B”.  
• Vervolgens alleen het hoogstnoodzakelijke communiceren, zoals spelers die absoluut geel moeten 

ontvangen of waar de twee aanstichters zich bevinden op het moment dat de SR deze spelers 
zoekt; 

• alvorens het spel te hervatten vindt er nog visuele afstemming plaats tussen SR en ASR. 
 

 

3.17. VERLATEN SPEELVELD 

• na de eerste en tweede helft wacht de 4eO bij tunnel; beide ASR’s gaan richting de SR en 
verlaten gezamenlijk het speelveld. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan in het belang van de 
situatie worden afgeweken; 

• de headset blijft actief. 
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3.18. DIVERSEN 

• bij gele kaarten schrijft de ASR altijd mee; 
• tijdens de rust en einde wedstrijd controleren SR en ASR’s de gele kaarten; 
• bij rode kaarten schrijft de ASR NIET mee, maar blijft observeren; dit geldt ook als de rode kaart 

een gevolg is van een 2e gele kaart; 
• bij (tijdelijke) staking dienen beide ASR’s direct het volgende te noteren: de minuut van 

onderbreking, de plaats en de wijze waarop de spelhervatting moet plaatsvinden; 
• bij blessure van ASR1 wordt de 4eO ASR2 en ASR2 wordt ASR1; 
• bij blessure van ASR2 wordt de 4eO ASR2.  
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