
Voor alle (nieuwe) assistent-scheidsrechters:

Fijn dat jij komt helpen om de wedstrijd van jouw team door te kunnen laten gaan. Zonder
assistent kan er niet gevoetbald worden.
De kortste omschrijving van jouw taak komt uit de info-grafic 11 tegen 11 van de KNVB:

Hiermee ben je al een hele goede steun in de rug voor de scheidsrechter!

Voor wie graag dieper in de materie duikt is er een heel leesbare instructie te vinden op de
website. Die vind je helemaal onderaan op de homepage bij 'documenten en info' en dan
weer onderaan bij 'scheidsrechters en grensrechters'.

https://www.sporting70.nl/528/documenten-en-info/

In het kort komt het hierop neer:
Maak, als assistent-scheidsrechter, vóór de wedstrijd even contact met de scheidsrechter en
vraag wat deze van jou verlangt (blz. 6).

In ieder geval geef je aan wanneer de bal buiten het speelveld is: over de zijlijn, over de
achterlijn, of in het doel (afbeelding blz. 16 en 17).

Wanneer de bal in het doel is, loop je richting de middenlijn. Wanneer de bal over de
achterlijn is, wijs je naar de dichtstbijzijnde hoek van het veld (hoekschop) óf naar het
strafschopgebied (doelschop).
Bij een doelschop loop je terug naar de 16-meter-lijn. Bij een hoekschop loop je naar de
hoekvlag. Zo laat je met jouw plaats aan de zijlijn zien aan alle spelers, waarmee de
wedstrijd wordt hervat (blz. 10).

De plaats van de assistent in het veld is links van de eigen verdediging buiten de zijlijn. Je
staat/loopt mee ter hoogte van de één-na-laatste verdediger……….óf ter hoogte van de bal,
wanneer die dichter bij de achterlijn is (blz. 7). Als het aanvallende team àchter de bal blijft,
dan is het nooit buitenspel. Als de bal gespeeld wordt bij een doelschop, hoekschop, of
ingooi, is het ook nooit buitenspel bij het eerste balcontact van een medespeler.

Je mag wél vlaggen voor buitenspel wanneer de bal vooruit wordt gespeeld naar een
teamgenoot, die voorbij de één-na-laatste verdediger staat. De scheidsrechter zal beslissen
of het buitenspel bestraft wordt (blz. 20 t/m 28).

https://www.sporting70.nl/528/documenten-en-info/


Wanneer de scheidsrechter een andere beslissing neemt dan de assistent aangeeft, dan
volgt de assistent de beslissing van de scheidsrechter. En laat dit ook duidelijk zien (blz. 31).

Het lastigste aspect voor de assistent is om tegelijkertijd de zijlijn te bewaken en te letten op
het moment dat de bal vooruit wordt gespeeld en er buitenspel kan ontstaan. Helemaal
wanneer de bal gespeeld wordt vanuit de verdediging, ver op de helft van de tegenpartij. De
assistent moet op zo'n moment twee zichtlijnen tegelijk bewaken. Dat is een kwestie van
veel oefenen en gewoon aangeven wat je gezien hebt. De scheidsrechter zal beslissen hoe
de wedstrijd hervat wordt wanneer één van beide lijnen overschreden wordt, door de bal, of
door een speler.

Ernstige overtredingen geef je alleen aan  als je zeker weet dat de scheidsrechter het niet
gezien kan hebben. Je mag dan de vlag omhoog steken. Voor eenvoudige overtredingen
hoeft niet gevlagd te worden.

De assistent blijft altijd op de helft van het eigen team. Het is niet toegestaan om mee te
lopen met een aanval op de helft van de tegenstander. Het is ook zeker niet toegestaan om
te coachen wanneer je assistent-scheidsrechter bent.

We doen ons best om één-, of twee keer per jaar een bijeenkomst te organiseren voor
assistent scheidsrechters. Dit wordt bekend gemaakt via de teamleiders. Kom alsjeblieft
naar zo'n gelegenheid. Het is waardevol om ervaringen uit te wisselen met de andere
assistenten. En om ons gezamenlijk te verdiepen in buitenspel en alle andere spelregels.

Vragen en feedback kunnen verstuurd worden via de supportdesk op de website.
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